Bestyrelsens beretning for sæsonen 2018/2019

Bestyrelsen.
På repræsentantskabsmødet i 2018 vedtog forsamlingen nye love for vores
organisation. Det nye var at de valgte til bestyrelsen dels skulle konstituerer sig selv
samt, at det er bestyrelsen, der nedsætte de nødvendige arbejdsgrupper. Altså ikke
valg af formand, kasserer og aktivitetsudvalg. Formålet var vores ønske om mere
fleksibilitet, bl.a. set i fht. et ønske om mere samarbejde med DGI.
Bestyrelsen har hele sæsonen bestået af 4 medlemmer. Vi valgte ikke at vælge en
formand. Jan ville gerne fritages og de øvrige så helst en mere kollektiv ledelse.
Set i bakspejlet har det været en OK løsning, men det skal selvfølgelig overvejes
hvert år. Det giver strukturen også mulighed for.
Kurt har haft ansvaret for holdturnering, stævner, incl. JM og økonomien.
Lars-Henrik har stået for talentarbejdet og hjemmesiden.
Gitte har stået for kontakten til DBTU og for pigearbejdet.
Jan har stået for bogføring af regnskabet, JM og været mødekoordinator.
Alle har været en del af samarbejdsudvalget sammen med DGI.
Sæsonen vigtigste tiltag har været at få et velfungerede samarbejde med DGI.
Det er helt sikkert lykkedes. Vi har store fælles interesser og fælles målgruppe.
Fra begge sider har der været stor vilje og åbenhed til at få skabt de bedst mulige
rammer for de jyske klubber.
Så tak til alle i DGIs landsledelse for det gode samarbejde.

DBTU på vej mod BordtennisDanmark.
Efter DBTUs årsmøde i juni 2018 blev der nedsat en strukturgruppe, der fik til formål
at nytænke strukturen i Dansk Bordtennis. Flere jyder har deltaget i gruppen og her i
blandt også Lars-Henrik fra bestyrelsen.
Strukturgruppen har været effektiv og er kommet med et godt og interessant bud
på, hvordan vi bør organisere hele organisationen fremover.
Det har været centralt at binde DBTU og klubberne tættere sammen, ligesom et
vigtigt mål er at få vendt udviklingen med et stadigt faldende medlemstal på
ungdomssiden.
Alle klubber og ledere har kunnet bidrage med input ved flere møder i det jyske og
på møder i Odense for hele landet.
Vedtages den nye struktur, så vil JBTU, som vi har kendt i over 75 år, stå foran en
nedlæggelse. Meget trist, men når den nye struktur formodes at være væsentligt
bedre, så er det selvfølgelig, det vi gør.
Alle de aktiviteter vi kender til såsom den jyske holdturnering, JM, træningslejre
fortsætter selvfølgelig i den nye struktur, så for de fleste spillere vil ændringerne
ikke være særligt mærkbare. Mange ledere vil få nye opgaver, og det bliver
interessant at følge.
P.t. ved vi selvfølgelig ikke om DBTU får vedtaget den nye struktur og bliver til
BordtennisDamnark. Det afgøres først på DBTUs årsmøde den 1. juni.
Derfor afvikles årets JBTU-rep.møde også helt som tidligere. I løbet af efteråret/
vinteren vil vi dog formentligt indkalde til et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde, hvor JBTUs fremtid/nedlæggelse vil stå på dagsordenen.

De jyske mesterskaber.
Årets JM for senior og ungdom blev afviklet i Bjerringbro i samarbejde med Team
Nørreå. Alt forløb så vidt vides ret godt, hvilket bl.a. blev hjulpet godt på vej af
Søren Hansen, Peter Skalborg, Ida G. Nielsen og Mette Kristensen i kontrolrummet.
Stor tak for jeres indsats.
I den kommende sæson er JM tilbage i TST-aktiv center, hvor vi også var i 2018.
Vi ser frem til endnu en god bordtennisweekend der.

Talentarbejdet.
JBTUs Talentarbejde har i sæsonen været følgende:
Juni: Deltagelse i 6nations i Tyskland.
Juni: Deltagelse i Danish International i Hillerød.
August: Pigelejr i Aarhus.
September: Deltagelse i Niedersachsen mini-cadet GP.
Oktober: Ungdomslejre på Tjele Efterskole.
November: Deltagelse i Estonia Open.
November: Kval Top 12 hos ØBTU.
Januar: Forældre-Workshop under JM.
Januar: JBTU Top 8 i Silkeborg.
Februar: Juniorlejr i Aarhus.
Planerne for den kommende sæson er pt. ikke afklarede. Den nye struktur vil ændre
noget. JBTU står med ansvaret for Kval Top 12, og hvad der skal ske med JBTU Top 8
er meget usikkert.
Er det muligt, så ser vi gerne, at der afvikles et større jysk stævne i september.
Tidligere har både Silkeborg BTK og BTK Midtjylland afviklet stævner her.

Medlemsudviklingen i JBTU.
Rundt om hører vi flere positive historier om tilgang af nye spillere. Det gælder
specielt 60+gruppen, men også hos de unge. Ser vi på de jyske spilleres deltagelse i
turneringer, stævner og holdkampe, så ser vi en mærkbar nedgang hos
ungdommen, mens seniorgrupperne samlet set er gået lidt frem.
Statistikken viser følgende:
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Det skal selvfølgelig også nævnes at vi har fået 3 nye medlemsklubber.
Velkommen til Ulstrup IF, Rødding og Vejen BTK

Økonomi og klubkontingent til JBTU.
Samarbejdet med DGI har som tidligere nævnt fungeret godt. DGIs ledere og DGIs
konsulent har aflastet JBTUs bestyrelse for en del opgaver.
DGI og JBTU har lavet en ny fordeling af indtægter og udgifter i forbindelse med
både senior- og ungdomsholdturneringen. Aftalen er, at vi deler alt. 50% til DGI og
50% til JBTU. Det har givet JBTU færre indtægter end tidligere, hvilke vi selvfølgelig
godt var klar over.
Vores underskud er blevet for stort, og derfor har vi valgt at foreslå en tilpasning af
kontingentet til JBTU. En bedre økonomi kan også komme gennem tilpasning af
holdgebyrer og en opstramning/tilpasning omkring afviklingen af dele af
holdturneringen. Medlemskabet af JBTU har altid været billigt. Med de foreslåede
nye takster vil vi fortsat være den billigste lokalunion. Kører JBTU videre har vi behov
for et mindre underskud, og hvis BordtennisDanmark vedtages vil vi forvente en
harmoniseret kontingentstruktur for alle danske klubber.

Bestyrelsen mv.
Ved årets rep.møde kommer vi til at sige farvel til både Jan Andersen og Kurt Høholt.
Jan har været med i bestyrelsen i en god lang årrække og været formand i næsten
alle år. Kurt har også været med længe, og har stået for mange, stævner, JMer og
vores holdturnering og holdt styr på økonomien.
Vi kan kun sige rigtig mange tak for jeres store indsats – Tak for det hele.
Den kommende bestyrelse vil formentlig få som vigtigste opgave, at få alt til at spille
godt sammen med det nye BordtennisDanmark. Hvad det præcist indebærer, er det
ikke nemt at vurdere p.t. Vi mener dog, at vi kan klare den opgave, så alt fortsat vil
fungere for vores klubber og spillere.

Det var alle ordene for denne gang.
Vi ser frem til et godt rep.møde og en god konstruktiv debat.

Viborg d. 15. maj 2019.
JBTU s bestyrelse

Beretning - Turneringsgruppen Senior:
Så er Holdturneringen 2018/2019 afsluttet. JBTU har stået for afviklingen af Senior Turneringen og
Ungdom af DGI.
I Efterårsturneringen var der tilmeldt 167 hold og Forårsturneringen 168 hold.
Finale Stævnet i Efteråret blev afviklet i Galten og Finale stævnet i Foråret i Hørning . I Hørning
valgte vi for første gang at invitere alle pulje vindere med til Finalen og vi synes at dette gik godt.
Turneringen er gået uden de store problemer - der har ikke været sager, som har været forelagt
Appeludvalget, og der er kun blevet udsendt 2 bøder.
Vi har haft udsendt et spørgeskema vedr. Turneringen der er kommet besvarelse fra 24 hold så vi
kan ikke sige at det er fyldestgørende. Men det viste sig at der var overvejende flertal for kun at
have et Finalestævne i foråret. De fleste ville også gerne at efterårsturneringen startede tidligere
for serie 2 til serie 5.
De nye turneringsform er god i det midtjyske, hvor der er mange hold, men i f.eks Nordjylland,
hvor der er få hold har ønsket være at bevare den gamle turneringsform, da det ville give større
kørselsafstande, hvis man skulle dele Turneringen halvvejs.
Vi har i lavet nogle få ændringer i Turneringsreglementet, bl.a .har vi fjernet reservereglen, da det
alle dage har været den regel, som har givet flest spørgsmål.
De Jyske klubber har taget godt imod dette, men DBTU´s Turneringsudvalg har af flere gange
opponeret mod dette, selvom reglen ingen indflydelse har på deres turnering.
Ungdomsturneringen vil jeg ikke komme så meget ind på - men der kan godt være nogen
bekymring om det på alle måder er den rigtige turneringsform - det er på en måde alarmerende
når hold fra den laveste række i Yngre Drenge skal kører fra Hirtshals til Grenå. Skulle man evt.
overveje at inddele turneringen efter Ratingtal og ikke efter alder??
Dette bliver så både min første/sidste beretning for Turneringsgruppen - da jeg tilbage i
september måned oplyste at jeg ville stoppe i JBTU - der skal være mere tid til familien.
Tak til de øvrige i arbejdsgruppen for samarbejdet i løbet af sæsonen.

Kurt Høholt Jensen

