Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Torsdag d. 18/6 - 2020 kl. ca. 19.45
Sted: Solsalen, Ingerslevs Boulevard 3, 8000 Aarhus C
JBTU – Jysk Bordtennis Unions bestyrelse indkalder hermed alle unionens klubber til ekstraordinært
repræsentantskabsmøde. Som konsekvens af at der i dansk bordtennis er lavet ny struktur, hvor
Dansk Bordtennis Union (DBTU) er blevet til Bordtennis Danmark, og at der dermed er lagt op til en anden
både regional og national struktur og opgavefordeling, så foreslår JBTUs bestyrelse, at Jysk Bordtennis
Union opløses.
Ifølge JBTUs vedtægter §5 kan bestyrelsen, når den finder det nødvendigt, indkalde til ekstraordinært
repræsentantskabsmøde.
Ifølge JBTUs vedtægter §8 omkring opløsning af unionen gælder følgende:
JBTU kan ikke opløses, så længe tre foreninger ønsker dens beståen. Beslutning om opløsning
kan kun foretages på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med mindst 2/3 af de mødte
stemmer herfor.
Ved opløsningen af unionen, er det op til repræsentantskabet at afgøre hvorledes unionen
midler realiseres og fordeles.

Dagsorden for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde er:
1. Valg af dirigent og mødesekretær:
2. Orientering ved JBTUs bestyrelse.
3. Forslag fra JBTUs bestyrelse om opløsning af Jysk Bordtennis Union.
Se bilag 1.
4. Forslag fra JBTUs bestyrelse om realisering og fordeling af JBTUs midler.
Se bilag 2
5. Eventuelt.
Ifølge JBTUs vedtægter §5 kan hver klub være repræsenteret af flere personer, men kun 2 med stemmeret.
Hver fremmødt person kan kun repræsentere én stemme. Der kan ikke afgives stemme gennem fuldmagt.
Af hensyn til bestilling af kaffe, kage mv., så ser bestyrelsen gerne at flest mulige klubber tilmelder sig
mødet med angivelse af antal deltagere. Tilmelding bedes ske til JBTU på jbtu@jbtu.dk senest mandag den
15. juni.
JBTUs bestyrelse
26. maj 2020.

Bilag 1.
Forslag fra JBTUs bestyrelse.
JBTUs bestyrelse indstiller hermed til repræsentantskabet, at JBTU – Jysk Bordtennis Union i henhold til
unions vedtægter opløses med virkning fra 18. juni 2020.
Vejledning:
Vedtages forslaget tages der efterfølgende stilling til realiseringen af unionens midler.
Vedtages forslaget ikke, så kører JBTU videre efter de gældende vedtægter.
Bilag 2.
Realisering og fordeling af Jysk Bordtennis Unions midler.
JBTUs midler overdrages til Bordtennis Danmark.
Midlerne overdrages med følgende klausul:

”De Jyske bordtennisklubber ønsker, at de realiserede midler fra Jysk Bordtennis Union overdrages til
Bordtennis Danmark. Midlerne ønskes øremærket til aktiviteter målrettet fremme af jysk
ungdomsbordtennis. Midlerne ønskes anvendt løbende over de kommende 5-6 år, hvor der som
udgangspunkt kan anvende op til 20% af midlerne pr. kalenderår.
Såfremt JBTU – Jysk Bordtennis Union gendannes, skal ikke anvendte midler returneres til den nye
organisation.”

Til at varetage overdragelse vælges en komite bestående fra 3 personer.
1 person fra JBTUs nuværende bestyrelse, 1 person fra Bordtennis Danmarks bestyrelse og
1 person fra Bordtennis Danmarks administration.
Komiteen har ansvaret for realisering og overdragelse af alle Jysk Bordtennis Unions aktiver og passiver.

