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Referat fra Generalforsamling i Furesø BTK 
 
Generalforsamlingen i Furesø BTK blev afholdt torsdag den 27. august kl. 1900 i 
spillelokalet Farum Arena Hal 5 med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent.  
Peter Busck-Nielsen har tilbudt sit kandidatur. 
Peter blev valgt til dirigent. Han konstaterede at indkaldelsen var udsendt den 3. 
august 2020 pr. mail og det var mere end 3 uger før. Jf. foreningens love skal 
generalforsamlingen afholdes inden udgangen af maj måned. Dette kunne ikke lade 
sig gøre pga. den verdensomspændende pandemi (corona). Regeringens 
retningslinjer har ikke tilladt forsamlinger før nu. Der var i alt 19 fremmødte inkl. 
ungdomstrænerne Carsten Egeholt og Anja Bech Jensen samt Lisbeth Helweg 
Strachan og Aage Juul Grimm fra slagstyrke 60. I alt var der således 15 
stemmeberettigede medlemmer. 
Valg af referent. Michael Skov meldte sig ”frivilligt”. 
 

2. Formandens beretning og evt. udvalgsberetning(er) for det forløbne år. 
 
Det har været nødvendigt at udskyde generalforsamlingen til ny sæsonstart i august 
2020. Alle er bekendt med den corona-pandemi som ikke kun har ramt Danmark 
men også resten af verden. Derfor denne afvigelse om tidspunkt for afholdelse af 
generalforsamling jf. klubbens love. 

Klubben har i forrige sæson deltaget i flere rækker under ØBTU og BTDK. Der har 
været et hold i ungdomsrækkerne, to veteran 50 i 1. division (BTDK), to veteran 40 i 
A rækken (her er flere gengangere på holdene) og 8 hold i seniorrækkerne. Alle 
holdene med varierende succes i deres rækker. 
Af seniorhold havde vi et hold i Serie 5, 3 i serie 4, et i serie 3, to hold i serie 2 og et i 
serie 1. 
 
Furesø 2 i serie 2, blev vinder af deres kreds og rykker op i serie 1. Furesø 5 vandt 
deres kreds og rykker op i serie 3. I veteran 40A gik Furesø 1 videre til 
kredskampene. Her vandt de begge deres kampe og blev samlet vinder af veteran 
40A. Finalestævnet i marts blev det sidste bordtennis som blev afviklet i sæsonen, 
inden alt blev lukket ned pga. corona. 
 
Planen/udsigterne for den kommende sæson er, at Furesø BTK kan stille med 
mindst lige så mange hold i vinterturnering 2020/2021 som i sidste sæson. Som det 
ser ud nu, er der to hold i serie 1, et hold i serie 2, to hold i serie 3, to hold i serie 4, 
et hold i serie 5, et til to ungdomshold, to til fire veteranhold heraf to i 1. division. 
 
Klubben har også haft en særdeles flittig spiller i Keld Ellehauge. Han har i sidste 
sæson spillet ikke mindre end 150 kampe, bl.a. gennem deltagelse i adskillige 
stævner rundt om i landet; meget imponerende. 
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Der har ikke været afholdt klubmesterskaber i 2020 pga. af corona. 
 
Øst Danmarksmesterskaber. Her har Furesø BTK været på tavlen i flere rækker. 
Et enkelt resultat skal dog fremhæves, nemlig guld til Yan Hong Rasmussen i Dame 
Klasse 2 single. 
 
Furesø BTK har sammen med ØBTU afviklede Øst DM for senior i Farum Arena i 
uge 6. Der var ca. 180 deltagere hen over weekenden, repræsenteret ved 250 
tilmeldinger. En tilbagegang på ca. 20%. Der var hjælp fra Winnie, der holdt åbent i 
Café i foyeren fra tidlig lørdag morgen og til sent søndag aften.  
Klubben har søgt Farum Arena til stævne i weekenden uge 6 i 2021. Men det vides 
ikke om BTDK vil videreføre mesterskabsstævner i Østdanmark. 
  
Klubben har deltaget i følgende arrangementer/møder.  
Til Furesø IdrætsRåds (FIR) repræsentantskabsmøde var formanden med. 
Ud over valg af bestyrelsen (ny formand blev Kim Christiansen) og godkendelse af 
regnskaber i FIR, blev der ikke vendt nogle emner som forventes at få betydning for 
os. Mødet blev afholdt i juni og var præget af corona-regler. 
Der er ansøgt om lokale, hal 5, for alle hverdage gennem Furesø Kommunes 
Fritidsportal. Klubben har fået alle de ansøgte dage til sæson 2020/2021: 
For Slagstyrke 60 er det i tidsrummet 09.00 til 14.00 mandag, tirsdag, onsdag og 
fredag. 
For ungdom er det i tidsrummet 16.30 til 18.30 mandag, tirsdag*, onsdag og torsdag. 
*(Tirsdag 16.30 til 18.30 er oprindeligt ansøgt til Racketlon af Furesø BTK. Efterfølgende er det aftalt, at 

Furesø BTK anvender tiden til ungdom pga corona-situationen) 
 
For seniorer er det i tidsrummet 18.30 til 22.00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, 
hvor mandag og onsdag hovedsaligt er til turneringskampe. 
 
Klubben har i det forløbne år haft en medlemstilgang, men mindre end i sidste 
sæson. Det ses på indberetningen til DIF at vi nu er Danmarks 12. største klub ved 
årsskiftet. 
Tilgangen på ungdomssiden er det meste positive. Det har betydet at vi har fået 
tilknyttet Anja Bech Jensen som træner om onsdagen for ungdommen. 
 
Klubben har i den forløbne sæson udskiftet lidt af møblementet og rengjort 
klublokalet. Der er sat nyt lys op i sommerferien både i spillelokalet og i klublokalet, 
så det hele nu optræder lyst og lækkert. 
Vi har i sæsonen også overtaget tekøkkenet, der ligge i forbindelse med spillelokalet. 
Arenaen har rengjort køkkenet og sat LED lys op. Vi var så småt begyndt at indrette 
køkkenet (hængt knager op), men stoppede her pga. corona. På sigt regnes der 
med at flytte køleskabe ind i tekøkkenet og evt. opsætte et opbevaringsskab for 
nogle af klubbens rekvisitter. 
Thom har i det sidst år arbejdet på en ny hjemmeside for Furesø BTK. Hjemmesiden 
er blevet rigtig vellykket og der er rigtig mange informationer at finde på den. En stor 
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tak til Thom for arbejdet. 
 
Der var spørgsmål til formanden om hans beslutning om at trække sig som formand 
var uigenkaldelig, og det var den! Herefter tog Flemming Bøg ordet og holdt tale for 
formanden. Flemming nævnte blandt andet, at formanden relativt hurtigt i sin karriere 
som bordtennisspiller erkendte, at talentet nok var størst inden for ledelse og 
administration fremfor som spiller. Formanden har været i bestyrelsen siden 1978 og 
formand stort set uafbrudt siden 1980; imponerende. Og formanden har fået stor 
anerkendelse som bordtennisleder og han har været modtager af såvel Nordea 
idrætspris som ØBTU’s lederpris. Endelig har han været en af de bærende kræfter 
ved sammenlægningen af VBT72 og Farum BTK til Furesø BTK. At det har været en 
succes, vidner de mange medlemmer jo om. Flemming overrakte herefter en 
erkendtlighed til formanden under stor applaus fra de tilstedeværende. 
 

3. Kassererens regnskabsaflæggelse for det forløbne år samt budget for det 
kommende år. 
Kassereren Keld gennemgik regnskabet (underskrevet regnskab vedhæftet). 
 

4. På indtægtssiden blev det nævnt, at tilskud var fra Nordea samt fra Furesø 
kommune. Klubben får ikke tilskud fra Nordea i 2020. På udgiftssiden dækker 
klublokaliteter over indkøb af 5 borde, sofaer og bænke, net, bat, bolde mv. Efter 
drøftelser og præciseringer/uddybninger blev regnskabet godkendt. 
 
Der blev ikke fremlagt et egentligt budget, men det blev pålagt den kommende 
bestyrelse at udarbejde et, hvor der bl.a. tages hensyn til de øgede udgifter til BTDK, 
medlemsbetaling, licens og hold. Desuden forventer klubben, at der i 2020/2021 
fortsat vil være ekstra udgifter til bordrens, håndsprit og køkkenrulle for at leve op til 
corona-retningslinjerne. 
Det blev også pålagt den kommende bestyrelse at udarbejde budgetudkast for 
sæson 2021/202 tillige med forslag til kontingent for samme periode. 
 

5. Fastsættelse af kontingent. Her udspandt der sig drøftelser og meningsudvekslinger 
om størrelsen og fordelingen af kontingentet for de forskellige grupper af 
medlemmer. Da klubben har en relativ stor formue, hvorfor den kan tåle et mindre 
underskud i 2020/2021, blev følgende kontingent vedtaget: 
 
Kontingentet blev fastlagt til kr. 1000 pr. sæson for seniorer og ungdomsspillere, og 
kr. 500 for 60+ samt B-medlemmer. 
 
Nye medlemmer, der begynder lidt inde i sæsonen, kan få en forholdsmæssig 
reduktion af kontingentet, der bestemmes af formanden og kassereren i fællesskab. 
 

6. Indkomne forslag. 
Bestyrelsen forslår at der rettes i klubbens vedtægter §3, ØBTU og DBTU udgår og 
BTDK indsættes. Bestyrelsens forslag blev vedtaget, og klubbens reviderede love er 
vedhæftet. 
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7. Valg til bestyrelsen 
På valg var Erik Pedersen (ønsker ikke genvalg), Flemming Bøg (modtager genvalg 
og Gitte S. Petersen (modtager genvalg). Flemming og Gitte blev genvalgt uden 
modkandidater. Nyvalg til bestyrelsen blev Michael Skov. Bestyrelsen består nu af 
Flemming Bøg, Gitte S. Petersen, Michael Henriksen, Keld Ellehauge og Michael 
Skov. Bestyrelsen har 14 dage til at konstituere sig.  
Der var ingen kandidater til posten som sekretær (kan udelades) eller som 
bestyrelsessuppleant. 
 

8. Valg af revisor. Lars K. Hansen blev genvalgt uden modkandidater. 
 

9. Valg af forældrerepræsentant, ungdomsrepræsentant og seniorrepræsentant. Ikke 
behov pt., da Flemming virker som ungdomsrepræsentant og Gitte som 
seniorrepræsentant. 
 

10. Valg af udvalg. I sidste sæson blev der nedsat et velfærdsudvalg bestående af 
Michael Henriksen, Michael Skov og Claus Lessel. Udvalget bidrog til udskiftning af 
sofaer og sofaborde i klublokalet samt indkøb af bænke til spillelokalet og nye borde 
og net. I denne sæson skal udvalget undersøge mulighederne for at indføre andre 
interne klubturneringer end det nuværende klubmesterskab. Det kunne fx være en 
løbende handicapturnering i single og/eller double, ranglisteturnering o.lign.  
Desuden kan udvalget komme på andre ideer af velfærdsmæssig karakter (fx 
sommerfest, klubture osv.) til glæde for klubbens medlemmer. 
 

11.  Eventuelt.  
Keld Ellehauge fik (igen) pokalen for flest spillede singlekampe i sæsonen. På trods 
af corona, nåede han imponerende 150 kampe. Tillykke med pokalen, Keld.  
Der blev indstiftet en ny pris, nemlig prisen for årets præstation. Det kan være 
mange ting, der kan udløse prisen og man kan kun få den en gang. Der var flere om 
buddet, men årets præstationspris gik til Thom Steen-Thomsen for hans 
imponerende indsats med at få klubbens nye hjemmeside op og flyve. Der går ikke 
lang tid fra man har sendt noget til Thom, før det kan findes på klubbens 
hjemmeside. Tak for indsatsen og tillykke med prisen. 
 
 

 
 
 
 

Michael Skov   Peter Busck-Nielsen 
     Referent              Dirigent 
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Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 
 
Formand Michael Skov 
Næstformand Michael Henriksen 
Kasserer Keld Ellehauge 
Ungdomsansvarlig Flemming Bøg 
60+ ansvarlig Gitte S. Petersen 
Sekretær Vakant 
 
Bestyrelsessuppleant Klaus Olsson 
 


