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MØDE: Generalforsamling 
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 MØDEREFERAT SIDE 2 AF 6 

 

Dagsorden 

 Valg af dirigent og 2 stemmetællere 

 Protokol (referat fra sidste års generalforsamling) 

 Formandens beretning 

 Forelæggelse af det reviderede regnskab 

 Indkomne forslag 

 Valg 

o Formand: Anders Ravn, (villig til genvalg) 

o Seniorformand: Ingen pt., vi skal have valgt en seniorformand 

o Ungdomsformand: Lasse Haahr Petersen er på valg (villig til genvalg) 

o Bestyrelsesmedlem: Henrik Møller Hansen er på valg (villig til genvalg) 

o Første bestyrelsessuppleant: Marcus Gøgsig er på valg (villig til genvalg) 

o Anden bestyrelsessupplean: Ingen pt., vi skal have valgt en. Saro er villig til 

valg 

o Revisor: Christian Krogh er på valg (villig til genvalg) 

o Revisor: Morten Lærkedal:(villig til genvalg) 

o Revisorsuppleant: Allan Wraa er på valg 

 Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår følgende, uændrede, kontingentsatser for sæsonen 2018/19: 

o Seniorelitekontingent (grundkontingent): 1400 kr. 

o Seniorbreddekontingent: 950 kr. 

o Ungdomselitekontingent (grundkontingent): 1400 kr. 

o Ungdomsbreddekontingent: 950 kr. 

o Ældrekontingent: 150 kr. 

o Passivt kontingent: 150 kr. 

 Eventuelt 

 

  



 
 MØDEREFERAT SIDE 3 AF 6 

 

Valg af dirigent 

Per Madsen blev foreslået som dirigent og han konstaterer at generalforsamlingen 

er lovlig.  Herefter går vi over til dagsordenen. 

 

 

Protokollen 

Per: Vi bruger protokollen fra seneste generalforsamling.  

 

 

Formandens beretning 

Anders læste sin beretning op som er vedhæftet dette referat. 

Kommentarer til beretningen: 

 

Per: Er der noget nyt i forhold til ny hal? 

Michael: Nej der er ikke sket så meget den sidste tid.  

 

Per: Er bestyrelsen opmærksom på den nye datasikkerhedslov? 

Anders: Ja, vi skal blandt andet håndtere vores medlemslister. 

Aline: I skal også være opmærksomme på billeder og videoer som lægges op på 

Facebook m.m. Jeg anbefaler at man ser på Golfunionens håndtering af loven. De 

har godt styr på det. 

 

Der var ikke flere kommentarer, og herefter blev beretningen godkendt. 

 

 

  



 
 MØDEREFERAT SIDE 4 AF 6 

 

Forelæggelse af det reviderede regnskab 

Anders: Regnskabet blev uddelt. Det er revideret og godkendt. 

Et par kommentarer: 

Vi har et overskud på lidt over 24.000 kr. Et højere overskud skyldes primært at vi 

har tjent penge på at afholde Top 12. Desuden har ungdomsafdelingen brugt færre 

penge. 

 

Per: Ungdomsafdelingen gør et stort arbejde. Hvordan sikrer vi at vi får registre-

ret spillere, så vi også får tilskud fra kommunen? 

Anders: Det har vi godt styr på, men generelt er medlemstallet faldet lidt.  

 

Der var ikke flere kommentarer til regnskabet. Herefter blev det godkendt. 

Anders fremlagde et forslag til budget, da der på sidste generalforsamling var øn-

ske om dette. Det blev taget til efterretning. 

 

 

Indkomne forslag 

Anders: Der er ikke kommet forslag. 

 

  



 
 MØDEREFERAT SIDE 5 AF 6 

 

Valg 

Valg af formand: 

Anders er på valg og stiller gerne op.  Anders Ravn blev valgt. 

 

Valg af seniorformand: Ingen pt. 

Der var ingen som stillede op. 

 

Valg af ungdomsformand: Lasse Haahr Petersen er på valg 

Valgt 

 

Valg af bestyrelsesmedlem: Henrik Møller Hansen er på valg 

Valgt 

 

Valg af bestyrelses suppleant: Marcus Gøgsig er på valg 

Valgt 

 

Valg af bestyrelses suppleant: Saro ønsker nyvalg 

Valgt. 

 

Valg af revisor: Christian Krogh er på valg 

Valgt 

 

Valg af revisor: Morten Lærkedal er på valg 

Valgt 

 

Valg af revisor suppleant: Allan Wraa er på valg 

Valgt 

 

 

  



 
 MØDEREFERAT SIDE 6 AF 6 

 

Fastsættelse af kontingent 

Vi anbefaler at fastholde satserne fra 2017/18.  De blev vedtaget. 

 

 

Eventuelt 

Aline: Vi skal være opmærksomme på holdtilmeldinger til næste år. Der er flere 

der ikke kan spille næste år, og så kommer i til at mangle reserver til hold. Vi bør 

tale sammen inden vi tilmelder seniorhold. Herefter var der en kort diskussion om 

løsninger. Det blev aftalt af tage sagen op i august. Anders skriver rundt. 

 

Per: For 10 år siden havde vi et klubudviklingsprojekt hvor vi blandt andet havde 

fokus på at oprette en ældreafdeling. Det kan blive godt i forhold til at synliggøre 

os overfor kommunen. Jeg har en del materiale som kan bruges fra dengang, og 

jeg vil gerne arbejde videre med konceptet. 

Anders: Det ser vi meget positivt på. Det må du meget gerne arbejde på. 

 

Anders: Vi har 3 pokaler vi ønsker at uddele for årets priser: 

1) Årets overraskelse går til Tamim Mahmoud. 

2) Årets klubmand går til Marcus Gøgsig. 

3) Årets spiller går til Per Madsen. 

Alle 3 ønskes tillykke. 

 

 

Herefter blev generalforsamlingen lukket.  

 



Beretning for 2017/2018 

Jeg vil gerne indlede min beretning, med at udtrykke min store tak til trænerne for 

ungdomsafdelingen. Lasse, Gøgsig, Mikkel og Emil – i gør et fantastisk godt stykke arbejde, hvilket 

var tydeligt i går til klubmesterskaberne i lørdags. Uden Jer – ingen ungdomsafdeling. 

Også en stor tak til Saro, der gang på gang hjælper til stævner, ungdomslejre og andre arrangementer. 

Især din indsats under Top12 var uvurderlig. 

Sidste sæson førte til nogle nye oplevelse i vores klub. Først var vi en del af Brøndby kulturnat – tak 

til Sebastian Borel for at slæbe borde over til Brøndby Stadion, og tak til Kim for at holde mig med 

selskab. Desværre var der ikke mange der fandt vejen forbi, og det er tvivlsomt, om vi gentager vores 

deltagelse. 

Jeg forsøgte også at blive en del af BAT60+ men desværre var der ingen der dukkede op – måske 

fordi reklamen for arrangementet var noget mangelfuld. 

Et tredje nyt tiltag for klubben, var vores deltagelse i at arrangere TOP12 for Ungdom – det blev en 

stor succes – og især Michael gjorde en stor indsats for, at få det glide glat, med forplejning og selve 

afviklingen. Et resultat der kan ses i klubbens resultat.  

Lasse tog udfordringen fra kommunen op, og deltog i ”Brøndby i Bevægelse”, og havde besøg af en 

4. og en 5. klasse, ca. 50 unge snusede til bordtennis her i lokalerne. Godt gået Lasse, at hold styr på 

alle de børn. 

Klubben har i den forgangne sæson haft 4 senior hold tilmeldt under ØBTU. Serie 1, 2, 3 og det nye 

hold i serie 4. Resultatmæssigt var det serie 2 holdet der klarede sig bedst. Efter en flot slutspurt 

endte holdet på en 2. plads, og skulle dermed deltage i kreds- og oprykningskampe. Desværre endte 

begge dele med hurtig exits. 

Vi havde også sendt Brüch og Gøgsig til ØM for 2-mandshold, hvor de vandt deres pulje, men 

desværre tabte de 1. cup kamp. 

Brüch var også en tur forbi borgmesterkontoret, for at fejre DM i double sammen med Oliver. 

På ungdomssiden, har vi deltaget i Pointstævner, Herre ungdom over 12 år B – og C, samt med et 

Pigehold. Emil Friis har desuden deltaget på et junior divisions hold vi delte med Greve. 

Resultatsmæssigt skal vi fremhæve Pigerne, der helt suverænt vandt deres række, og efterfølgende 

også finalestævnet. Holdet bestod af Freja Nielsen og Emilie Wraa. Emil fik en 3. plads – både med 

holdet og på toplisten.  

I pointstævne række A var Noah Ibrahim suveræn og vandt alle kampe, samt en 3. plads ved 

finalestævnet. Ved samme stævne fik Christian Pedersen en 3. plads i B-rækkens B-slutspil. 

Medlemstallet er lige omring 50 her ved udgangen. Et tal jeg håber vil stige til næste år, men det 

kræver en stor indsats af os alle sammen. De aktiviteter vi har deltaget i, viser, at medlemmer ikke 

bare kommer af sig selv. Især hos senior afdelingen kunne vi godt trænge til positiv udvikling. 

Afslutningsvis kan jeg oplyse, at vi har søgt og fået bevilget midler fra Brøndby Kommune til køb af 

nyt bord, net og tælleapparater.  

Anders Ravn, Formand 



Årets priser 

 

Årets spiller 

Gives i år til en spiller der gennem lang tid, har ydet en stor indsats for klubben. Spillemæssigt blev 

det til en flot 7. plads, med 25 sejre ud af 36.  

Prisen går til Per, ikke kun på grund af den spillemæssige indsats, men også for sin indsats for 

klubben, der resulterede i et nyt senior hold. 

 

Årets overraskelse 

Gives til en spiller, der altid er i godt humør, og har en smittende indvirkning på de andre spillere. 

Jeg håber senior-afdelingen har styr på op- og nedryknings reglerne, for han har spillet på 3 

forskellige hold i år. Han er i år gået aktivt ind i klubben, og har som sagt hjulpet ved mange 

holdkampe.  

Det har været en meget glædelig overraskelse at få Tamim som medlem af klubben. 

 

Årets klubmand 

Som det fremgik af min beretning, er der mange medlemmer der har gjort sig fortjent til prisen i år. 

Det var dejligt med så mange aktive klubmedlemmer at vælge imellem.  

Årets klubmand går til Marcus, der har gjort en meget stort stykke arbejde i ungdomsafdelingen, 

både som træner, coach både ved Top12 og andre stævner, ved at tage med ud til holdkampe, men 

ikke mindst i det daglige arbejde med at gøre det sjovt at spille bordtennis i Brøndby 

 

Årets resultat udviser et overskud godt 24.000, hvilket er noget over sidste års resultat. Resultatet 

dækker over lidt lavere indtægter end tidligere. Vi har fået færre kontingent indtægter i 

ungdomsafdelingen og dermed også mindre tilskud fra kommunen. Til gengæld lidt flere i senior 

afdelingen. 

Vi har i år haft et overskud på TOP12 på knap 11.000 og et tilskud til udgifter til i kulturnatten.  

Når overskuddet er steget, er det primært færre udgifter i ungdomsafdelingen, hvor der ikke har helt 

så store udgifter til diverse arrangementer, som for året før.  

Årets resultat er overført til bankbeholdningen. 

 

Som budget for den kommende sæson forventer jeg igen en nedgang i kontingent- og tilskud fra 

kommunen. Samtidig forventer jeg ingen ekstraordinære indtægter. Det betyder et forventet resultat 

omkring nul for den kommende regnskabsperiode. 
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