Referat fra JBTUs repræsentantskabsmøde
torsdag, den 23. maj 2019 i Hørning.

Gitte Maribo åbnede repræsentantskabsmødet med at byde alle velkommen.
Inden repræsentantskabsmødet blev påbegyndt, blev der afholdt et øjebliks stilhed for at mindes
Jørgen Pryssing - Tateni, som gik bort i januar. Æret være Jørgens minde.

Repræsentantskabsmødet:
1. Valg af dirigent og mødesekretærer.
Bestyrelsen foreslog Peter Bak-Jensen (Sjørring BTK) som dirigent – enstemmigt valgt.
Peter Bak-Jensen takkede for valget. Peter Bak-Jensen konstaterede at repræsentantskabet var
lovligt indkaldt, hvilket de fremmødte godkendte.
Referenter Gitte Maribo og Jan Andersen – begge blev valgt.
Peter Bak-Jensen bad om at få registreret de stemmeberettigede.
Der var fremmøde fra 16 klubber (12 klubber i 2018) med følgende stemmer:
Ribe: 2
Midtjylland: 2
Sisu/MBK: 2
Hørning: 1
Viby: 2
Sjørring: 1
Vejle : 1
IHF:1

Odder: 1
Esbjerg: 1
Grenå: 2
Viborg: 1
B 75: 1
Herning: 2
Silkeborg: 2
Rønde: 1

Da hver klub ifølge vedtægternes § 5 A maksimalt kan møde med to stemmeberettigede personer,
har i alt 23 stemmeberettigede personer deltaget ved mødet.
2. Beretning fra bestyrelsen.
Lars-Henrik Sloth supplerede mundtligt den udsendte beretning.
Beretningen taget til efterretning uden spørgsmål.
3. Fremlæggelse af regnskabet
Kurt Høholt fremlagde det reviderede regnskab (regnskabet var udsendt til klubberne inden repræsentantskabsmødet). Årets resultat er et underskud på ca. 42.000,- kr.
Efter gennemgangen af regnskabet var der spørgsmål hertil. Kurt og Lars-Henrik besvarede
spørgsmålene.
Regnskabet blev godkendt af repræsentantskabet.
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4. Ekstra ordinært info og debatpunkt
Lars-Henrik Sloth orienterede omkring den nye foreslåede struktur i dansk bordtennis.
Anders Mølgaard – formand for DBTU – supplerede.
Der var efter Lars-Henriks oplæg en god debat omkring strukturændringerne.
Stort set alle fremmødte klubber udtrykte stor opbakning til de forslåede ændringer.
Bestyrelsen opfordrede de jyske til at møde op til DBTUs årsmøde den 1. juni i Brøndby,
hvor de foreslåede strukturændringer er til afstemning.
5. Budget for det kommende år
Kurt og Lars-Henrik fremlagde budgetterne.
Det fremlagte budget for 2019 og 2020 har underskud på hhv. 32.000,- kr. og 17.000,- kr.
Budgetterne er fremlagt uden de ekstra indtægter, der kommer, hvis bestyrelsens forslag om højere klubkontingenter vedtages.
6. Kontingent for det kommende år og 7. Indkomne forslag
Dirigenten foreslog, at punktet blev drøftet sammen med pkt. 7.
7. Indkomne forslag
Bestyrelsen har fremsendt forslag til ændring af kontingentet for 2019/2020 (Forslag A) og forslag til ændring af deltagergebyret for et hold i den kommende sæson (Forslag B).
Forslagene blev positivt modtaget, og der blev fremlagt ændringsforslag til de foreslåede beløbsændringer.
Konklusionen blev, at forslag A med ændring af beløb til 600 kr., 800 kr. og 1.200 kr. og en
stigning på holdgebyret med 50 kr. blev vedtaget.
Dirigenten suspenderede herefter repræsentantskabsmødet til kåring af ”Årets Jyske leder”
og ”Årets Klub”.

Årets Klub.
BTK Viby

Årets Jyske leder.
Mette Kristensen, DGI og Sisu/MBK

Referat fra JBTUs repræsentantskabsmøde
torsdag, den 23. maj 2019 i Hørning.

8. Valg til bestyrelsen:
To bestyrelsesmedlemmer for to år:
- Gitte Maribo, BTK Viby – modtog genvalg
- Rasmus Bai Sandfeld, Herning blev valgt
Da Kurt har valgt at stoppe uden for tur, skal der vælges ét medlem for ét år:
- Kaj Thomsen, Sjørring BTK blev valgt.
Repræsentantskabet gav bestyrelsen bemyndigelse til at supplere til fem bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen består herefter af følgende personer:
-Gitte Maribo
-Lars-Henrik Sloth
-Rasmus Bai Sandfeld
-Kaj Thomsen
Valg til Appeludvalget:
- Niels Peter Bak, Silkeborg BTK blev genvalgt.
- Knud Andersen, Ribe blev genvalgt.
Karl Edney, BTK Viby blev genvalgt.
Valg af revisorer:
- Ole Munck Christensen, Hørring blev valgt
Jan Andersen, BTK Midtjylland blev valgt.
9. Eventuelt
Lars-Henrik takkende på JBTUs og forsamlingens vegne Kurt Høholt og Jan Andersen for deres
meget store indsats for jysk bordtennis gennem en længere årrække. Begge har siddet i bestyrelsen, hvor de har været hhv. turneringsleder, kasserer og formand.
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Gitte Maribo nævnte, at det er meget positivt at komme til et repræsentantskabsmøde, hvor der
har været en overordentlig positiv og konstruktiv debat.
Dirigenten afsluttede herefter med tak til de fremmødte for god ro og orden, og for deres positive
og aktive deltagelse, så repræsentantskabsmødet blev aktivt – baseret på dialog.

