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Referat fra Generalforsamling i Furesø BTK 
 
Generalforsamlingen i Furesø BTK blev afholdt torsdag den 28. april 2022 kl. 1900 i 
klublokalet Farum Arena Hal 5 med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent.  
Peter Busck-Nielsen havde tilbudt sit kandidatur. 
Peter blev valgt til dirigent. Han konstaterede at indkaldelsen var udsendt den 7. april 
2022 pr. mail og det var netop 3 uger før. Jf. foreningens love skal 
generalforsamlingen afholdes inden udgangen af maj måned. Dette er således også 
opfyldt. Regeringens retningslinjer har ikke tilladt forsamlinger før nu. Der var i alt 11 
fremmødte stemmeberettigede samt 2 fra 60+. 
Valg af referent. Michael Henriksen meldte sig ”frivilligt” og dirigent og formand 
lovede at supplere med bemærkninger. 
 

2. Formandens beretning og evt. udvalgsberetning(er) for det forløbne år. 
 
Grundet endnu en coronabølge var det ikke muligt at afholde generalforsamling i 
2021, men nu ser det omsider ud til, at vi er tilbage til det normale; i hvert fald hvad 
det at kunne færdes frit angår. 

Sæson 2020/2021 blev igangsat, men ikke færdigspillet grundet genopblussen af 
corona og efterfølgende nedlukning. Det betød at der ikke var op og nedrykning, 
men at holdene forblev i deres respektive rækker. Træningen var naturligvis også 
ramt af denne nedlukning. 
 
Klubben har i sæsonen 2021/2022 deltaget i flere rækker under BTDK. I år har vi 
ikke haft hold med i ungdomsrækkerne, men har til gengæld været repræsenteret 
ved pointstævner og ved almindelige stævner. Her skal det nævnes, at Philip Kiel 
Jacobsen gik helt til tops ved stævnet i Roskilde, hvor han helt suverænt vandt 
Puslinge D rækken. Philip gik ubesejret igennem sit første stævne og vandt alle sine 
kampe i puljen og senere semifinale og finale. 
Vi ønsker Philip tillykke med det flotte resultat og den kæmpestore pokal. 
 
Der har været to veteran 50 i 1. division BTDK, et hold i veteran 40A og et i veteran 
40B i A rækken og 7 hold i seniorrækkerne Af seniorhold havde vi to hold i serie 4, to 
hold i serie 3, et hold i serie 2 og to hold i serie 1. Alle holdene med varierende 
succes i deres rækker, men ingen nedrykkere. 
 
I veteran 40B gik Furesø 2 dog hele vejen og vandt rækken og blev samlet vinder af 
veteran 40B. Stort tillykke til Yan Hong Rasmussen og Thomas Skov. 
 
Planen/udsigterne for den kommende sæson er, at Furesø BTK kan stille med 
mindst lige så mange hold i vinterturnering 2022/2023 som i indeværende sæson. 
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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, forhåbentlig et ungdomshold, to til fire veteranhold heraf to i 1. division. 
 
Klubben har også haft en særdeles flittig spiller i Keld Ellehauge. Han har i sæsonen 
spillet ikke mindre end 163 kampe (opgjort pr. 1. april 2022), bl.a. gennem deltagelse 
i adskillige stævner rundt om i landet; meget imponerende. Thomas Skov har også 
deltaget i stævner, og han gik helt til tops i Roskildes stævne. Thomas vandt herre 
klasse 4 ved i finalen at besejre Jesper Nielsen, Reerslev. Thomas har haft en 
fantastisk sæson – og nu viser han stort format – ved at vinde årets største stævne. 
Tillykke til Thomas. Og så er han gået næsten 200 point frem på ratinglisten; stærkt. 
 
Der har ikke været afholdt klubmesterskaber i 2021 pga. af corona, men det i 2022 
spiller vi på lørdag den 30. april fra kl. 10. Alle er garanteret mindst to kampe og vi 
overvejer også et B-slutspil. Måske dagen også kan bruges til at få begyndt en 
udfordringstavle i klubben? 
 
Øst Danmarksmesterskaber. Her var vi igen fint repræsenteret. Vi kunne ikke leve 
op til de fine resultater fra tidligere år. Vi havde nogen, der lige netop ikke kom i 
betragtning til medaljerne, men det lykkedes Keld Ellehauge at få en bronzemedalje i 
herre klasse 3. Stort tillykke til Keld. 
 
Danmarksmesterskaber for veteraner. Her var vi repræsenteret i single- og 
doublerækkerne for første gang i mange år selvom det foregik i Ringkøbing. De 
fleste hentede værdifuld erfaring, men det lykkedes useedede Michael Skov at nå til 
semifinalen, hvor han tabte i tre sæt til den topseedede og senere vinder af DM i 60 
års rækken. Stort tillykke til Michael S. 
 
Det står lidt hen i det uvisse om Furesø BTK fremover skal arrangere Øst DM for 
seniorer i Farum Arena i uge 6 i samarbejde med BTDK, øst. Weekenden er 
reserveret de kommende år, så nu må vi se. 
 
Klubben har deltaget i følgende arrangementer/møder.  
Til Furesø IdrætsRåds (FIR) repræsentantskabsmøde var formanden med. 
Der var kampvalg til formandsposten i bestyrelsen (ny formand blev Mogens Daniel 
Bruun og godkendelse af regnskaber i FIR. Der blev ikke vendt nogle emner som 
forventes at få betydning for os. Mødet blev afholdt i marts 2022. 
Grundet sygdom havde vi ingen med i brugermødet for Farum Arena 1. april; vi 
afventer referat fra mødet. 
 
Der er ansøgt om lokale, hal 5, for alle hverdage gennem Furesø Kommunes 
Fritidsportal. Stor tak til Erik Pedersen for fortsat at stå for denne administrative 
opgave for klubben. Klubben forventer at få alle de ansøgte dage til sæson 
2022/2023: 
For 60+ er det i tidsrummet 09.00 til 14.00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og 
fredag. 
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For ungdom er ansøgt om 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 hvis muligt anvender tiden til ungdom) 
 
For seniorer er det i tidsrummet 18.30 til 22.00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, 
hvor mandag og onsdag hovedsageligt er til turneringskampe. 
 
Tilgangen på ungdomssiden er det meste positive. Det har betydet at vi har fået 
tilknyttet Anja Bech Jensen som træner to dage om ugen og Carsten Egeholt også to 
dage om ugen. Vi var klar over, at det har været en stor udgift for klubben 
(størrelsesordenen kr. 3.000 pr. uge) og et træningstilbud, som vi ikke forventer at 
kunne fastholde i den kommende sæson. Vi har derfor valgt at gå tilbage til at have 
en ungdomstræner to dage om ugen. Bestyrelsen vil så løbende vurdere situationen, 
herunder om økonomi og antal ungdomsspillere gør, at vi kan udvide 
ungdomstræningen med en ekstra træning om ugen. Andre muligheder kan være 
træningslejre (brugerbetaling) samt mulighed for fællestræning for ungdom og 
seniorer på udvalgte dage. 
Af økonomiske årsager har bestyrelsen derfor valgt at stoppe samarbejdet med 
ungdomstræner Carsten Egeholt med udgangen af denne sæson. Jeg har talt med 
Carsten og forklaret ham situationen, som han naturligvis var ærgerlig over, men han 
havde samtidig forståelse for vores situation. Han var åben overfor afholdelse af 
træningslejre jf. ovenfor. Herfra skal lyde en meget stor tak til Carsten for hans 
meget store engagement som ungdomstræner i klubben gennem mere end 10 år. 
 
I påskeugen er der ordnet lys i hallerne. Vi fik desværre ikke opsat det ønskede 
ekstra lys ved den store spilleplads eller ved robotten, men det håber vi på, at der 
findes penge til på et senere tidspunkt. 
Vi har i sidste sæson overtaget tekøkkenet, der ligger i forbindelse med spillelokalet. 
Vi har fortsat et udestående med indretning af tekøkkenet, men det står på to-do-
listen. På sigt regnes der med at flytte køleskabe ind i tekøkkenet og evt. opsætte 
knager og et opbevaringsskab for nogle af klubbens rekvisitter. 
 
Thom er fortsat klubben webmaster og han står for at lægge informationer op på 
klubbens hjemmeside. Tak for det, Thom.  
 

3. Kassererens regnskabsaflæggelse for det forløbne år samt budget for det 
kommende år. 
Kassereren Keld gennemgik regnskabet. Det underskrevne regnskab vedhæftet 
tillige med kassererens bemærkninger til regnskabet, der uddyber de forskellige 
poster. 
På indtægtssiden blev det nævnt, at tilskud var fra Furesø Kommune (ungdoms- og 
trænertilskud) samt corona hjælpepulje og DIF/DGI genstartspulje. På udgiftssiden 
dækker klublokaliteter over, bat, bolde mv. Efter drøftelser og 
præciseringer/uddybninger blev regnskabet godkendt. 
På sidste generalforsamling blev det pålagt bestyrelsen at udarbejde et egentligt 
budget. Budgettet er udarbejdet for 2022 samt budgetoverslag for de efterfølgende 
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år. Fejl i budget, så gæld i 2021 også fremtræder som udgift i 2022, hvilket ikke er 
korrekt. Det blev også besluttet, at der er egenbetaling ved deltagelse på hold ud 
over et; præcis som vi kender det fra stævner. Et opdateret budget for 2022 er 
vedhæftet. 
De store udgiftsposter er til ungdomstræning samt til BTDK samt indkøb af nye bord, 
da flere bordplader er knækkede og nogle borde også er gamle. Klubben søger 
naturligvis tilskud hvis overhovedet muligt. 
Desuden forventer klubben, at der i 2022/2023 fortsat vil være ekstra udgifter til 
bordrens, håndsprit og køkkenrulle, så vi kan følge corona-retningslinjerne; dette 
selvom de ikke længere er et krav, men sund fornuft. 
 

4. Fastsættelse af kontingent. Her udspandt der sig drøftelser og meningsudvekslinger 
om størrelsen og fordelingen af kontingentet for de forskellige grupper af 
medlemmer. Da klubben kan tåle et mindre underskud i 2022/2023 (kan naturligvis 
ikke fortsætte i det uendelige), blev følgende kontingent vedtaget: 
 
Kontingentet blev fastlagt til kr. 1100 pr. sæson for seniorer og ungdomsspillere, og 
kr. 550 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; 
dog betales altid minimum ½ kontingent. 
Der er ikke refusion af kontingent eller dele heraf, hvorfor der ikke opereres med 
hensættelser/periodisering. 
 

5. Indkomne forslag. 
Bestyrelsen har foreslået en mindre tilpasning af foreningens love. Bl.a. at ændre 
dem til vedtægter samt flere moderniseringer af sproget. Endvidere forslag om at 
udvide bestyrelsen med yderligere et medlem, så den fremover består af 6 
medlemmer og to suppleanter.  
Bestyrelsens forslag blev vedtaget, og klubbens reviderede vedtægter er vedhæftet 
(selvstændigt dokument). 
Der var ikke modtaget andre forslag. 
 

6. Valg til bestyrelsen 
På valg er Michael Skov (modtager genvalg), Flemming Bøg (modtager genvalg) og 
Gitte S. Petersen (modtager genvalg). Michael, Flemming og Gitte blev genvalgt 
uden modkandidater. Ligeledes blev Thomas Skov valgt ind i bestyrelsen. 
Bestyrelsen består nu af Flemming Bøg, Gitte S. Petersen, Michael Henriksen, Keld 
Ellehauge, Thomas Skov og Michael Skov. Bestyrelsen har 14 dage til at konstituere 
sig.  
Som bestyrelsessuppleant blev Klaus Olsson valgt.  
 

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

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

9. Valg af udvalg. I 2019 blev der nedsat et velfærdsudvalg bestående af Michael 
Henriksen, Michael Skov og Claus Lessel. I sidste sæson skulle 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. Arbejdet har ligget stille, men vi forventer at tage 
det op igen i den nye sæson. 
Desuden kan udvalget komme på andre ideer af velfærdsmæssig karakter (fx 
sommerfest, klubture osv.) til glæde for klubbens medlemmer. Thomas Skov er 
indtrådt i udvalget i stedet for Michael Skov. Har man ideer til udvalgt, så skriv til 
Michael Henriksen på mh200479@hotmail.com. 
 

10.  Eventuelt.  
Keld Ellehauge har de seneste mange år fået pokalen for flest spillede singlekampe i 
sæsonen. Den har nu fået nyt navn, og hedder ”Årets spiller”. Flemming Bøg 
overrakte pokalen. Han nævnte at de havde været svært i år, men at han til sidst 
kom frem til at den skulle deles af to spillere, der havde gjort det særlig godt i 
sæsonen. Årets spiller blev Thomas Skov for en fantastisk sæson, vinder at det store 
stævne i Roskilde og meget markant fremgang på ratinglisten; næsten 200 point 
frem. Årets spiller blev også Michael Skov, der for første gang i klubbens historie 
som Furesø BTK fik en medalje hjem fra et DM; nemlig bronzemedalje ved DM for 
veteraner i herre 60. Stort tillykke til begge Skov-spillere.  
 
Der blev spurgt til rengøring af spillelokalet og gulvvask. Hvor tit sker det? 
Formanden oplyste, at det var han ikke klar over, men at han vil undersøge det. 
 
Erik P. sagde, at han gerne vil stille sig til rådighed i forbindelse med praktisk arbejde 
i spillelokale og klubrum. Drejer sig bl.a. om at få bundet nettene op mellem bordene, 
så vi kan undgå, at spillere falder i dem, samt servicering af vores robot. 
 
Michael H. nævnte, at der tidligere har været familiebordtennis på udvalgte dage i 
sæsonen; typisk weekender. Det vil bestyrelsen kigge ned i. 
 
Peter B.-N. nævnte, at Værløse BTK blev stiftet i 1972 og Farum BTK i 1976. De er 
nu fusioneret i Furesø BTK, og man kunne forestille sig et 50 års jubilæum i 2024. 
Det kigger bestyrelsen også på. 
 
Der blev drøftet åbning af Arenaen og mulighed for at spille i weekender, hvis hallen 
er åben. Her skal man gå ind og kigge på farumarena.dk for at se om der er 
arrangementer. Tjek i de store haller. Hvis der er, så kan man spille. Vi kan ikke 
forvente, at kommunen vil betale en halmand, der skal komme ud og åbne for fx 4 
spillere, hvis der ikke sker andet i arenaen.  
 
Nu når coronaen igen har sluppet sit tag og der igen er åbent for omklædning i 
omklædningsrummene til eftermiddag- og aftentræning, så henstiller vi til at disse 



 

 

 

 

Furesø den 1. maj 2022 

 

Formand: 
Michael Skov 

Rastestedet 13 

3500 Værløse 
TLF. 2053 2584 

E-mail: 

michael.skov@yahoo.com 

Kasserer: 
Keld M. Ellehauge 

Dr. Mundtsvej 1 

3520 Farum 
TLF. 2810 9094 

E-mail: 

keldellehauge@hotmail.com 

Turneringskoordinator: 
Michael Henriksen 

Ryttergårdsvej 34, 2. mf. 

3520 Farum 
TLF. 2142 9060 

E-mail: 

mh200479@hotmail.com 

60+ ansvarlig: 
Gitte Schleimann Petersen 

Bakkevænget 11 

3460 Birkerød 
TLF 5280 4710 

E-mail: 

gittebsp@outlook.dk 

Ungdomsansvarlig 
Flemming Bøg 

Enebærhaven 14 

3500 Værløse 
TLF: 4053 7322 

E-mail: 

fb@mb-teknik.dk 

 

lokaler bruges til omklædning. Ligeledes skal de polstrede stole IKKE anvendes, når 
man har spillet, da de suger sved, så brug de andre stole. 
 
Der var enighed om, at klubben skal udarbejde et lille ordensreglement. Fx 
laminerede ”skilte” der viser, at man ikke må sidde på bordene og at man ikke må 
sætte tasker på bordene heller. Opgaven er givet videre til Velfærdsudvalget. 
 
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og Michael skov 
takkede for fremmødet og afsluttede med et ”vi ses på lørdag til klubmesterskabet”. 

 
 
 
 

Michael Skov Michael Henriksen Peter Busck-Nielsen 
     Referent         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 
Bestyrelsesmedlem Thomas Skov 
Bestyrelsessuppleant Klaus Olsson 
 




