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Anders Ravn startede med at byde velkommen til de fremmødte.

Valg af dirigent
Mads Lund Petersen blev af bestyrelsen foreslået som dirigent og han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig. Herefter fortsatte vi til dagsordenen.

Protokollen
Mads: Vi bruger protokollen fra seneste generalforsamling.

Formandens beretning
Anders gennemgik formandens beretning, som er vedhæftet dette referat.
Der var ikke kommentarer til beretningen, og herefter blev beretningen godkendt.

Forelæggelse af det reviderede regnskab
Anders: Regnskabet er revideret grundigt. Det samlede resultat er på +76.000 kr.
Det skyldes ekstraordinære indtægter fra stævner, tøj/bat, kontingenter samt
manglende aktiviteter/udgifter grundet Corona.
Der var ingen kommentarer til regnskabet som herefter blev godkendt.

Indkomne forslag
Anders: Der er ikke kommet forslag.
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Valg
Valg af formand: Anders Ravn er på valg og ikke villig til genvalg.
Bestyrelsen foreslår Michael Ryding.
Michael er valgt.
Valg af formand: Posten er ledig. Bestyrelsen foreslår Morten Raun Olsen.
Morten er valgt.
Valg af kasserer: Mads Lund Petersen er på valg og ikke villig til genvalg.
Lars Jørgensen opstiller. Lars er valgt.
Valg af seniorformand: Ronny Budal er på valg og villig til genvalg.
Ronny blev valgt.
Valg af ungdomsformand: Lasse Haahr Petersen er på valg og ikke villig til
genvalg.
Bestyrelsen foreslår Marcus Gøgsig. Marcus blev valgt.
Valg af bestyrelsesmedlem: Posten er ledig.
Morten Møller Christensen opstiller. Morten blev valgt.
Valg af bestyrelsessuppleant: Posten er ledig.
Lasse Haahr Petersen opstiller. Lasse blev valgt.
Valg af bestyrelsessuppleant: Johnny Gøgsig er på valg og ikke villig til genvalg
Mads Lund Petersen opstiller. Mads blev valgt.
Valg af revisor: Christian Krogh er på valg.
Christian blev valgt.
Valg af revisor: Morten Lærkedal er på valg.
Morten blev valgt.
Valg af revisorsuppleant: Posten er ledig.
Anders Ravn opstiller. Anders blev valgt.
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Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser for ungdom bredde på 1100 kr. pr.
sæson og 1100 kr. pr. sæson for senior bredde.
Elitespillere fastholdes ligeledes på 1550 kr. pr. sæson. Bestyrelsen foreslår ydermere kontingent på 1550 kr. pr. sæson for ungdom A/ungdom elite.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 60+ på 250 kr. pr. sæson.
Forslaget blev vedtaget.

Eventuelt
Michael: Årets priser for senior skal uddeles.
Årets overraskelse: Ronny Budal
Årets spiller: Niels Marslev
Ronny og flere andre seniorspillere efterspørger en seniortræner, som kan stå for
træning et par gange månedligt, så seniorerne også kan udvikle sig.
Til slut takkede Michael og Per for Anders’ mangeårige arbejde som formand i
bestyrelsen.
Herefter blev generalforsamlingen lukket.
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Formandens beretning
Endelig kom vi tilbage med fuld kapacitet og en fuld sæson og hvilken én af slagsen. De ting vi har nået og den udvikling vi har været igennem har simpelthen været spektakulær.
Jeg vil gerne starte beretningen med en meget stor tak til alle de frivillige der har
bidraget til det store arbejde det er at få Brøndby Bordtennis Club til at fungere.
Uden den frivillige indsats har vi ikke en klub.
Jeg vil især gerne takke Marcus og Michael for et helt utroligt engagement og arbejdsindsats.

Generelt
Vestegnen Startstævne i august måned var det første stævne vi har afholdt siden
december 2019 pga. nedlukninger og forsamlingsforbud. Stævnet havde den største deltagelse vi nogensinde har set. Vi måtte endda tage klubbens lokale i brug
for at kunne afvikle alle rækkerne.
Derudover har vi holdt Vestegnen Julestævne, som desværre blev aflyst om søndagen pga. påbud fra DGI.
I oktober deltog vi i Kulturnatten. Denne gang i Stadionhal 1, så det var lidt nemmere at sætte borde op og der kom en del flere mennesker forbi end sidste gang.
Sammen med DGI har vi været i gang med et klubudviklingsforløb for at styrke
organisationen i klubben og fordele opgaverne ud på flere mennesker. Der er
kommet mange nye medlemmer til i klubben (fra 48 i 2018 til ca. 115 på nuværende tidspunkt), og det kræver nogle flere ressourcer. Vi har blandt andet beskrevet alle de opgaver, som klubben skal udføre for at kunne fungere og udvikle sig.
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Ungdom
Udlandsture
Klubben har i denne sæson været til fire stævner i udlandet: ét stævne i Sverige i starten af sæsonen,
to stævner i Sverige i påsken og ét stævne i Tyskland i påsken.
I alt 12 forskellige spillere har været af sted til udlandet.
Spillerne klarede sig rigtig flot og det blev til en hel del præmier.
Det har også været spændende for spillerne at spille stævner i andre lande og møde andre spillere,
end de er vant til.
Til næste sæson er det et mål at vi igen skal af sted til min. 2-3 udenlandske stævner.
Pigeprojekt
I efteråret deltog Michael og Marcus i et samarbejde med Brøndbyvester Skoles SFO. Over fem
uger havde vi et bordtennisforløb for SFO’ens 3. klassespiger – to gange på SFO’en og tre gange i
klubbens lokaler.
Pigerne havde det sjovt, men der kom desværre ikke nogen nye pigemedlemmer umiddelbart efter
forløbet. Arbejdet er dog ikke spildt. Det er vigtigt for os at skabe opmærksomhed omkring os selv
– både på SFO’en men især også over for Brøndby Kommune. Forløbet resulterede blandt andet i at
Kommunen tilbød os et klubudviklingsforløb med DGI.
På pigesiden har vi også meldt os som samarbejdsklub i forbindelse med BTDK’s nye pigeindsats.
Der har været afholdt et par træningslejre, hvor nogle af klubbens pigespillere har deltaget.
I marts og april måned afholdt vi i samarbejde med Amager BTK to pigetræningsdage for piger på
alle niveauer. Træningsdagene var en stor succes med deltagelse af flere af klubbens egne spillere
og trænere. Håbet er, at vi med disse initiativer bedre kan fastholde vores pigespillere.
DM Ungdom
DM Ungdom 2021 blev udskudt til oktober. Vi spillede os til tre medaljer. Sara Mahmoud vandt
sølv i yngre Pige single og Nikolaj Wirk blev sammen med Sara danmarksmester i yngre mixdouble.
Til DM i 2022 var vi stærkere repræsenteret end i mange år. Hele ni spillere var med i Ribe, hvoraf
otte af dem var med for første gang. Fem ud af de ni spillere fik medalje. Flere spillere tabte i femte
sæt i kvartfinalen og røg ud lige før medaljerne. Med lidt held kunne flere medaljer også have haft
en finere karat.
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Chelinda blev danmarksmester i yngre pige double med Lilje Steenberg fra Virum. Derudover
vandt hun bronze i både yngre pige single og i mixdouble.
Zacharias og Nikolaj vandt bronze i yngre drenge double.
Sofie og Anna vandt bronze i yngre pige double.
Det var en utrolig lærerig tur, hvor vi fik prøvet os af på det højeste niveau.
ØM Ungdom
Var også et godt stævne for vores spillere. Vi blev nr. to i konkurrencen om klubpokalen for flest
vundne medaljer.
Pointstævner
Vi har afholdt syv pointstævner i vores kreds. Der har deltaget over 70 forskellige spillere fra klubberne Brøndby, Greve, B 77 og AIF. Brøndby har haft 27 spillere med.
I gennemsnit har der deltaget 30 spillere pr. pointstævne.
Holdturneringen
I sæsonen 2020/2021 blev slutspillet for Drengeligaen udskudt til denne sæson. Holdet bestående af
Zune, Marco, Noah og Andreas der overraskede i semifinalen og slog Virum. I finalen tabte vi til
OB, men vi var meget tilfredse med sølvmedaljerne.
Vi har I år haft rekord mange hold i holdturnering, både intern rekord for klubben men også én af de
tre klubber i hele Danmark med flest hold. Ni hold i alt. Det er vi stolte af og der skal lyde en stor
ros til spillerne for at være ivrige efter at stille op til holdturnering.
Det er også gået aldeles fremragende. Vores hold er super konkurrencedygtige og støtter hinanden
på holdet. De har virkelig gjort en indsats for at være godt med i deres respektive rækker.
I Juniorliga var vi med i fællesskabet Team Øst hvor vi sammen med Amager og Hvidovre stillede
to hold. Førsteholdet med Noah Ibrahim, som vandt toplisten, var med blandt de sidste 4 i slutspillet
hvor de gik hele vejen, og endte som danmarksmestre. Andetholdet med Noah Spuur og Freja Nielsen havde det lidt sværere og endte sidst i rækken.
I Drengeliga har holdet med Marco Voong, Andreas Kongsdal, Zune Budal og med støtte fra Nikolaj Wirk, leveret en stabil indsats og her var vi ligeledes kvalificeret til slutspillet hvor Amager ventede i semifinalen. Semifinalen blev vundet i golden set, og da det også blev til sejr i finalen, endte
holdet som danmarksmestre.
I Pigeligaen har Chelinda Voong og Marie Deckert, som er lånt fra Hasle på Bornholm, leveret en
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rigtig god slutspurt og nåede også at komme med i slutspillet. Semifinalen blev desværre tabt, men
pigerne tog en flot bronzemedalje med hjem.
Vi er meget tilfredse med at være repræsenteret i slutspillet i alle ungdomsdivisionerne!
I regionalt regi har vi haft tre hold i Over 12-rækkerne og tre hold i Under 12-rækkerne.
I Over 12 B-rækken har vi haft et hold bestående af den gamle garde. Victor Schmidt, Oscar Jacobi,
Simon Soylu, Sara K. Larsen og Emilie Wraa. Holdet har spillet deres sidste sæson med ungdomsholdkampe og kvitterede med en flot sølvmedalje i deres række.
I Over 12 C-rækken har sæsonen været op og ned. Holdet endte midt i rækken på en 4.-plads.
I Over 12 E-rækken blev der taget en chance med et hold, hvor alle er startet med at spille bordtennis i år. Normalt spiller man først holdkamp fra anden sæson. Men drengene viste godt gåpåmod og
potentiale fra start og spillede også en sæson over al forventning. De endte med sølv ved kun at tabe
en enkelt kamp. David Cortsen ender som nr. 1 på toplisten foran Jonas Hermansen på andenpladsen og Frederik Traberg tager 5.-pladsen.
I U12 A-rækken udspilede sig et sandt drama i den afsluttende runde i Valby Hallen. Tre hold skilte
sig ud i rækken, hvor ét af dem var vores med Nikolaj Wirk, Gustav Christensen, Maks Spuur og
Chelinda Voong. Desværre trak vi det korteste strå og fik Bronze. Gustav Christensen ender som nr.
2 på toplisten.
I U12 B-rækken var vi repræsenteret med hele to hold. Det ene bestod af Zacharias Al-Moalem,
Chilas Voong og Mads Schmidt. Fuldstændig suverænt dominerede de rækken og vandt alle kampe
og tog både 1.-, 2.- og 4.-plads på toplisten. Zacharias vandt imponerende 42 ud af 42 kampe.
Det andet hold havde lidt forskelligt islæt og der var flere spillere inde over holdet i løbet af sæsonen. Gabriel Yassin, Reda El-Madani, Jack Andreassen, Axel Marslev og Sofie Jørgensen var de
primære spillere. Alle spillere var helt nye i holdkampregi og det tog også lidt tid at finde melodien,
men efter nederlag i de første tre kampe, tabte holdet kun én kamp resten af sæsonen og fik til sidst
skrabet point sammen til en bronzemedalje.
Der har også været tid til andre aktiviteter:
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Klubtur til Odense
I december afholdt vi en klubtur til Odense. Der deltog 21 spillere fra Brøndby/Greve samt 18 forældre/trænere.
Minigolfarrangement
I februar måned holdt vi et fælles arrangement for alle holdkampspillere. Først blev der spillet to
runder med holdkampe i klublokalet, hvor fem af vores egne hold spillede. Derefter tog alle spillere
til City 2 for at spille minigolf og spise burger. Et rigtig godt arrangement for det sociale i klubben.
Før sommerferien stod Brøndby BC for afholdelsen af det udsatte Top 12 i Hillerød.
Klubben deltog som stævnemedhjælper og fotograf ved Klubfestivalen i Roskilde i starten af sæsonen, hvor en håndfuld af klubbens medlemmer var med.
I efterårsferien afholdt vi træningslejr for klubbens egne spillere. Samtidig stillede vi også vores
lokale til rådighed for BTDK’s træningslejr, så vi kunne have fælles spisning på de to træningslejre.
Sammen med Virum og Amager har vi arrangeret tre træningsdage for yngre drenge- og drengespillere. Brøndby tog initiativet til første træningsdag, hvorefter de to andre klubber fulgte op. Målgruppen var subeliten, der ikke har lige så mange tilbud, som eliten har.
I Vækstteamet var klubben med til at arrangere et ministævne på Amager i december måned.
Kort før jul arrangerede juniorspillerne en lille hyggelig julefrokost i klubbens lokaler.
Juleafslutningerne for ungdom skulle være afholdt umiddelbart før jul. Desværre blev klubben endnu en gang lukket ned pga. stigende smitte med coronavirus, så vi måtte udskyde juleafslutningerne
til efter jul.
I starten af januar var Brøndby BC ansvarlig for både planlægning og afholdelse af ØM Ungdom og
ØM Veteran/Senior i Taastrup.
Alt i alt har det været en sæson med ekstremt mange aktiviteter.
Med hjælp fra DGI og klubudviklingsforløbet håber vi at kunne rekruttere flere frivillige til klubben, så vi kan opretholde den høje kadence og fortsat tilbyde vores medlemmer en masse aktiviteter.
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Senior
Holdkampe
I DT for senior havde vi to fælleshold med Greve (Vestegnen):
1. division med Mikkel, Marcus, Esben og Nicklas fra Greve. Pga. afbrydelse af turneringen sidste
sæson forårsaget af coronapandemien, var der flere hold end normalt, som skulle rykke ned i 2. divisionen. Førsteholdet klarede desværre ikke cuttet og skal spille i 2. divisionen i den kommende
sæson.
Vores hold i 3. divisionen var hele sæsonen underbemandede pga. skader. Holdets faste stamme var
Peter, Mads og Kasper fra Greve. Den fjerde mand var skiftende reserver fra Brøndby og Greve.
Holdet klarede sig godt i første halvsæson og kom derfor i oprykningsspillet, hvilket betød at holdet
var reddet fra nedrykning. Anden halvsæson var svær og det blev kun til to sejre.
I serierækkerne havde vi fire hold:
Serie 1 med Chan samt ungdomsspillerne Noah, Noah, Freja, Zune og Marco.
Holdet endte som nr. 6. En fin placering, når det for flere spillere var første sæson de spillede i seniorrækken
Serie 3 med Duc, Kenn, Tamim og Patrick.
Holdet endte midt i rækken. Victor fik også et par kampe og endte med at vinde over nogle af topspillerne i rækken.
Serie 4 med Morten, Jonas, og Mogens
Holdet endte i den øverste halvdel. Jonas opnåede en tredjeplads på toplisten med 41 sejre i 51
kampe.
Serie 5 med Ronny, Frank og Niels
Holdet blev nr. 1 i det indledende grundspil og skulle spille slutspil. Her vandt de alle kampene og
dermed guldmedaljen. Niels, Frank og Ronny blev nr. 1, 3 og 8 på toplisten. Niels endte rækken
med kun et enkelt nederlag.
Tillykke til holdet med den flotte placering.
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DM Senior
Til DM Senior havde vi fem spillere med: Mikkel, Marcus, Lasse, Peter og Esben. Mikkel imponerede ved at nå hele vejen til kvartfinalen i single.
ØM Senior
Vi havde fire spillere med til ØM Senior. Niels og Andreas blev hhv. nr. 2 og 3 i Herre Klasse 7.
KM Senior
Klubmesterskabet for seniorer blev afholdt i september, hvor coronaen stadig spøgte.
Der var ikke så mange tilmeldte, men det blev gennemført på vanlig vis.
Vindere blev Morten i A-rækken, Mogens i B-rækken, og Per og Patrick i double.
Det var 45 år siden at Morten vandt sit første seniorklubmesterskab (i double 1977) – og han har
vundet mindst ét klubmesterskab i hvert eneste af de sidste 6 årtier!
Tak til Morten og Per for det fine arrangement.
Julefrokost
I december var der juleturnering. Coronatrykket gjorde at den traditionelle bowling efter turneringen blev droppet. Men der blev spillet med handikap-papstykker og små julemænd, hvorefter der
var frokost, hvor hver især havde en ret med.

60+
Der er fortsat stor succes på 60+-siden. Der er kommet så mange nye medlemmer, at træningstiderne er udvidet til at gælde både mandag, onsdag og fredag formiddag. Flere af spillerne deltager alle
tre dage.
Vi er pt. 30 deltagere i 60+ afdelingen, målet er at spille bordtennis, få motion, grine, hygge, drikke
kaffe m.m. samt at have mulighed for nye relationer i en god og afslappet stemning.
Tilbuddet om bordtennis for mennesker med demens og pårørende i samarbejde med Brøndby
Kommune fortsætter, vi har haft åbent hus i februar og derefter haft 3 søndage med tilbuddet, de
sidste to søndage i maj og juni afslutter forårssæsonen.

Anders Ravn
Formand
Brøndby Bordtennis Club

