
                  Gladsaxe BTK  

Referat af Generalforsamling tirsdag d. 17. april 2018 
 

Til stede: Torben Lang, Ib Olsen, Daniel Strauss, Henrik Larsen, Leif Carlsen, Heidi Weihrauch, Jette Høier, 

Tommy Milword, Dan Søberg og Hans Andreasen (referent).  

Afbud fra: Lars Høgsberg 

Emne 

1. Valg af dirigent 

 Leif Carlsen blev enstemmigt valgt til dirigent. 

 Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt 

2. Formandens beretning 

 Det har været et godt år for GBTK 

 Medlemmer: Medlemstallet er - efter et dyk sidste efterår - igen                              
                               . Stigningen er bredt fordelt på tværs af ungdom, senior og 
60+, og vi er nu 105 ordinære medlemmer samt 56 medlemmer i 60+. Vi er den 6. største klub 
inden for ØBTU. 

 Klubben nyder som vanligt godt af nogle meget energiske rollemodeller, som trækker et stort 
læs og har haft afgørende betydning for fremgangen i medlemstallet. Det gælder særlig Lars 
Høgsberg og Ib Olsen – stor tak til dem. Men mange andre byder også ind.  

 Årets aktiviteter: Der har i løbet af året været nogen gode aktiviteter, herunder: 
o                                                    måned lagt lokaler til og været 

involveret i en skoleturnering for alle klassetrin i kommunen, hvilket har øget 
interessen for klubben. Og kommunen har givet støtte til dækning af vores 
omkostninger.  

o Sommerferieaktiviteter:                                                       26 og 
27, og det var en kæmpe succes. Der var fuldt booket, og mange ventede forgæves    
ventelisten.  

o Skoleundervisning: Kommunens skoleklasser er som led i skolereformen i stigende 
omfang begyndt at bestille skoleundervisning i bordtennis. Det har Lars Høgsberg 
taget sig af - med stor succes.  

o 60+                                                             -                    
                                                                                    
forfatter til                                                   60+ turnering med 76 
deltagere.  

o Pointstævner:                                                             . Det kan 
især tilskrives Daniel Strauss, som har været god til at aktivere både spillere og 
forældre.                                . 15-20 ungdomsmedlemmer hver gang. 
Fantastisk flot. Som optakt inden sæsonen arrangerede Daniel                       
alle de mindre øvede spillere kunne blive fortrolige med stævneformen.  

 Træning Ungdom:                 stigende                                   
                     e hverdage. De mange nye spillere gør dog, at vi har måttet lukke for 
yderligere tilgang (venteliste). 

 Trænere Ungdom: Vi har heldigvis dygtige og kompetente trænere, som er helt afgørende for 
trivsel og udvikling af den enkelte spillers potentiale. Der er i DBTU-regi skabt en ny 
træneruddannelse, som vi allerede har haft vores træner, Nikolaj,               . V       , at 
vi kan                                           . Om tirsdagen har vi haft Carsten Egeholt 
som træner for de                                                                 



                                                                                     
Egeholts træning.  

 Turneringer og stævner: 
o Ungdom -   TK           3          Ø TU’                  med                     

hold (                 ,                   , 1 hold Puslinge) 
 Puslinge drenge B s                                                            

                  , og det blev til en fortjent 3. plads ud af fire. 
 I Herre ungdom u                                       , og holdet         

          5. plads 
                                                  , de havde lært,    

              ds i midten af den store pulje.  
 2 spillere fra GBTK deltog i Top 12 kval for Puslinge                           

godt med en 3. og en 9. plads. Det                             . 
                        (Lars Høgsberg) er der fantastisk meget talent i de unge 

spillere, og vi glæder os til at se, hvordan det kommer til at                  
sæson. 

o Senior:  
 M          -                                                             

                                                for danske mestre    
               .  

                               3. plads i                                     
                    . 

                                                                          3 - 
dog regner vi med at søge om tilladelse til at blive i Serie 2.  

                                           flere hold med i turneringerne      
   ungdoms- og seniorsiden.  

o Klubmesterskaber:                                            .  
 Klubmesterskab for ungdomsspillere er lørdag den 5. maj 
 Klubmesterskab for seniorer er mandag den 7. maj (NB: Vi har droppet 

double-mesterskaberne) 
o Vores øvrige stævnedeltagelse har været begrænset i sæsonen. Det er noget, som vi 

skal                            . 

 Økonomi og regnskab: Som regnskabsaflæggelsen vil vise, ser vores økonomi fornuftig ud. Vi 
                                                           –             . Tak for det, Ib. Vi 
har også                       : Bjarne Kjeldsted Jensen, som sammen med Lars Høgsberg 
har implementeret en ny kontoplan og et nyt økonomisystem. Det er et fantastisk arbejde og 
giver os nu et meget bedre - og hurtigere - overblik over finanserne. Bjarne og Ib vil 
fremadrettet arbejde sammen om økonomien. 

 Lokalet:                                                                                          
                        mere, som vi gerne vil have det. 

o                                                                                 
                                                                                  
                 leje ud til fester eller andet. 

o Vi har flyttet sodavandsmaskinen ud                                                 
                                                                     .  

o Der er stadig et par udfordringer: Det glatte gulv diskuteres med stadion løbende, og 
vi er efter dem med hensyn til rengøringen. Der                  , hvad der skal til, 
før vi bliver helt tilfredse. Vi regner ikke med, at der sker noget med gulvet før 
garantien udløber            .  

o Via DBTU har vi anskaffet et brugt bordtennisgulv (på ruller) for en rigtig billig penge. 
Der er minimum                              , hvis vi pludselig skal spille topkampe, 
som kræver et godt gulv.  

o                            K        U                                             
sendt en mail til kommunen med angivelse af de vigtigste prioriteter for GBTK 



 kort sigt: forbedring af gulv 
 langt sigt: bedre lokaler evt. i fælles udvikling med andre idrætsgrene, fx 

tennis, skøjteløb 
         K                                      , at gulvet er et problem for 
GBTK, og at der skal findes en løsning. Kommunen er i gang med at overveje en 
løsning.  

 

 Det kommende år: 
o                                                       -                    

seniorer. 
o Vi vil gerne udvikle ungdomsspillerne og gøre dem endnu bedre, dvs. flere 

turneringer, stævner og flere træningsmuligheder. 
o                                                                    

                                                                                    
                                                     inspiration fra andre spillere. 

o Vi vil fortsætte successen med pointstævner, skoleundervisning og skoleturnering. 
o                                                                                        

fastholde vores eksisterende ungdomsspillere - og økonomisere med vores 
ressourcer. Vi har således valgt at arrangere en inspirerende bordtennisuge for vores 
ungdomsmedlemmer. Mere om det følger. 

o                                                                                  
træning og                                             t, men kan blive endnu bedre. 
                                                                                  
        .                                                 -seniortræningen. 

o                                   , hvordan 60+ initiativet udvikler sig, og om de bliver 
endnu flere medlemmer. 

o Det er en udfordring at have succes og vækste, ikke alene pga.           
træningstider og plads til nye ungdomsmedlemmer. Men det er en positiv udfordring. 

o                                                                                          
                                                      i klubben. 
Der er utroligt mange param                          , fx 

 hvordan udvikler vi spillerne, hvordan fastholder vi spillerne (arrangementer, 
turneringer osv.)? 

 skal vi have et elitemiljø, og hvad kræver det? 
 er vores træning og struktur god nok? 
 hvordan styrer vi bedst klubben med vores administrative processer som 

bookning af hold, aflysninger, nye medlemmer, sleep-overs og andre 
arrangementer? 

 hvordan bruger vi vores ressourcer bedst muligt?  
 hvordan kan vi involvere forældre og andre frivillige? 
                         ? 
 hvordan kan vi involvere kommunen og andre? 

o Sidste sommer gik vi sammen med DGI o                                         
                                                                                       
                                                                                       
kan fastholde vores positive udvikling som en stor klub i fortsat vækst. 

o Vi vil arbejde for en bedre planlægning af stævner og tilmeldinger samt coaching i 
ungdomsrækkerne – det er en hovedprioritet for næste sæson. 

o Vi vil bede jer om at være med til at støtte ungdommen et par gange i løbe          
ved at tage med dem ud til kampe og stævner, som holdledere og coaches. 
                                                større                       de 
spillere og deres forældre. 

o Endelig vil jeg sige tak til Hans Andreasen for hans store ar                            
                                               ejdet og har valgt at træde ud. 



o T                                        - ja ikke kun dynamitbundterne Lars og Ib, 
men hele bestyrelsen. Og tak til de frivillige, som hjælper os. 

o Og sidst men ikke mindst tak til alle trænerne for deres indsats og bidrag til den gode 
stemning, som hersker alle ugens dage. Uden jeres indsats ville dagligdagen ikke 
fungere.  

 Kommentarer fra Generalforsamlingen: 
o Skoleturneringen/undervisning (Leif): Bør vi ikke få mere støtte fra kommunen, så vi 

sikrer os, at slidtage mv. ikke går ud over kvaliteten af fx turneringsborde? 
Formanden: Det tager med i overvejelserne i dialogen med kommunen. 

o Op og nedtagning af borde (Ib): Vejledningen skal præciseres overfor 
brugere/trænere. Der skal laves en A3-kopi med vejledning, som kan sættes op på 
væggen. Heidi laver lamineret kopi. 

 Formandens beretning blev vedtaget  

3. Indkomne forslag 

 Der var ikke indkommet nogen forslag 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2017 / budget for 2018 

 Lille overskud på 6.131 kr. i 2017 (mod underskud på 1.754 kr. i 2016) 

 Indtægterne er trukket op af pæn medlemsfremgang i ungdom og 60+ (kontingenter og 
tilskud), hvilket dog til dels modsvares af større udgifter til trænere og materiel. 

 Budget 2018 indikerer et overskud i samme størrelsesorden som 2017. 

 Regnskabet blev godkendt 

5. Valg ifølge lovene  

 Formanden blev genvalgt  

 Henrik Larsen blev genvalgt 

 Jette Høier (mor til Erik Høier) blev valgt 

 Lars Starcke (Hectors far) blev valgt 

 Hans Andreasen udtrådte 

 Heidi Weihrauch blev valgt som suppleant 

 Henrik Hansen blev genvalgt som kritisk revisor 

6. Eventuelt 

 Intet 

 

Referent 

Hans Andreasen 


