Jan Andersen
Formand
Snejbjerg Hovedgade 86
7400 Herning
Tlf. 2619 8444
Email formandjbtu@outlook.dk

Medlem af Dansk BordTennis Union under Danmarks Idræts Forbund

Snejbjerg, den 15. maj 2018

I henhold til vedtægternes § 5 indkalder JBTU til repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabsmøde
Tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 19.00.
i ALPI Hallernes cafeteria (Lind Hallen)
på Kollundvej 33, 7400 Herning
Dagsorden:

1. Valg af dirigent og mødesekretærer
2. Beretning fra formanden
3. Kassereren (den økonomisk ansvarlige) fremlægger regnskabet
4. Budget for kommende år (2018 og 2019)
5. Kontingenter for det kommende år
6. Indkomne forslag.
Forslag 1.
Forslag fra Jens Henning Brunbjerg, Vejle BTK:
Det foreslås at JS forår i lighed med JS efterår og DT kval. forår
bliver afviklet med 4-mandshold.
(Hold der kommer op fra serie 1 til JS kval. forår kan måske godt
blive i rækken bestående 3-mandshold, men da den egentlige JS i
efteråret består af 4-mandshold, vil en turnering med 3-mandshold ikke give det rette billede af holdets muligheder for at begå
sig i en turnering med 4-mandshold.
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Det virker forkert når 4-mandshold i JS, indenfor samme sæson,
pludselig skal spille kampe efter systemet med 3-mandshold).
(Punktet er kun et debatpunkt, da turneringsudvalget fastsætter
reglementet for turneringen, men TU lytter selvfølgelig.)

Forslag 2.
- Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer omkring valg til
bestyrelsen og diverse udvalg, således at der alene vælges 3 – 5
bestyrelsesmedlemmer, som på førstkommende
bestyrelsesmøde konstituerer sig selv (formand, næstformand,
kasserer osv.). Samtidig nedlægges følgende udvalg:
Turneringsudvalget, Stævneudvalget og Talent- og
Ungdomsudvalget.
Bestyrelsen nedsætter arbejdsgrupper til varetagelse af
opgaverne.
(Med forslaget ønsker bestyrelsen, at gøre JBTUs organisation
mere moderne, smidig, fremtidssikret og omstillingsparat).
7. Valg (hvis bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
godkendes):
- 3 til 5 bestyrelsesmedlemmer
- Appeludvalget (Niels Peter Back og Marian Pedersen er på valg)
- Revisorer (Peter Hansen og Palle Hjorth er på valg)
7a. Valg (hvis bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer ikke
godkendes):
- Turneringsudvalget (to personer)
- Stævneudvalget (to – tre personer)
- Talent- og Ungdomsudvalg (tre personer)
- Appeludvalget (Niels Peter Back og Marian Pedersen er på valg)
- Revisorer (Peter Hansen og Palle Hjorth er på valg)
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
JBTU, s Bestyrelse
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