Bestyrelsens beretning for 2019-2020.
Ingen sæsoner er ens og denne sæson har naturligvis været helt sin egen, da vi har været i en
overgangsfase, hvor Bordtennis Danmark blev dannet i juni 2019, og de aktiviteter, som JBTU gennem rigtig
mange år har stået for, fremover placeres og styres i BTDK-regi. JBTUs opgave i indeværende sæson har
derfor været afventende og med fokus på at få afviklet det kendte set-up på bedst mulig vis.
JBTUs opgaver har derfor bestået af følgende:
Afvikling af holdturnering for ungdom og senior i samarbejde med DGI.
Efterårslejr i samarbejde med BTDK i Hammershøj.
Kval Top 12. (Bjerringbro - 7.-8. december)
JM for senior og ungdom (Tilst - 11.-12. januar)
JBTU Top 8 (Grenå - 26. januar).
Drift af hjemmeside og den nødvendige administration.
Bestyrelsen har gennem sæsonen kun afholdt et fysisk møde. Her blev Lars-Henrik Sloth udnævnt til
bestyrelsens tovholder. Vi har som tidligere ikke haft en officiel formand. Som tovholder har Lars-Henrik
taget sig af både regnskab, hjemmeside og været JBTUs mand for at få afviklet Kval Top 12, JM, Top 8 og
efterårslejren i samarbejde med hhv. TST, Viby, Grenå og Team Nørreå. De øvrige løbende ledelsesmæssige
opgaver har kunnet klares pr. tlf. og e-mail.
JBTU har haft et godt samarbejde med DGI, hvor der har været en stor korrespondance pr. tlf., mail, og
både fysisk møde og et videomøde. Samarbejdet med DGI har fungeret rigtig fint, men har selvfølgelig også
til dels båret præg af, at det fremover er BTDK, der overtager JBTUs rolle.
Alle vil nok primært huske sæsonen 2019-2020 for at 11. marts blev sidste dag med træning og kampe.
Den florerende corona-epidemi og covid-19 smitte satte en stopper for al idrætsaktivitet i Danmark, og
bordtennis blev naturligvis også ramt her. Her næsten 3 måneder senere er vores klubber stadig lukkende,
ingen træning, ingen kampe og ingen arrangementer. Det virker heldigvis til at smittesituationen er så
meget under kontrol, at der inden længe igen kan åbnes for en nogenlunde almindelig dagligdag. Vi er alle
nødt til at afvente de præcise retningslinjer fra regeringen, DIF, Bordtennis Danmark og kommunerne.
Beretningen her skal ikke bruge mange store ord på evaluering af vores aktiviteter, men vi er stolte!
Vores klare oplevelse har været at såvel lejr, Kval Top 12, JM og Top 8 mv. alt sammen bare lykkedes rigtigt
godt. Vi kan derfor med god samvittighed overbringe velfungerende aktiviteter til BTDK. Vi glæder os til de
kommende sæsoner, hvor vi håber på en fortsat positiv udvikling for klubber, spillere og forbund.
I forlængelse af dette ordinære rep.møde, er der indkaldt et ekstraordinært rep.møde. Formålet hermed er
at vedtage JBTUs opløsning. En vemodig beslutning, men sikkert den rigtige. Vi har brug for en stærk og
handlekraftig organisation. Det opnår vi bedre i form af et samlet BTDK. JBTUs bestyrelse indstiller derfor
på det ekstraordinære møde, at JBTU opløses og JBTUs formue overdrages til Bordtennis Danmark.
Vi håber på, at alle klubber vil bakke opløsningen og klausulen op, så vi hurtigt kan få sat det kommende
arbejde i gang.
JBTU – den 5. juni 2020.

