Formandens beretning for Sæsonen: 2020/2021
Året der gik
Sidste år var mine første ord i formandens beretning: Tak for en usædvanlig sæson, som
stoppede brat før tid.
Når jeg nu ser tilbage på 20/21 sæsonen, ja så kom den næsten aldrig i gang.
Det har været Corona mig her og der og alle vegne, afspritning, registrering af medlemmer,
afvaskning af borde, forbud mod double, kun 1 bold pr. bord, opdeling i hold alt efter
forsamlingsloft.
Hen over sommeren 2020 var vi ved at være noget optimistiske, Vi kom i gang i den første
del af efteråret med turnering, træning og meget andet.
Men ligeså langsomt gik det den anden vej, turneringshold trak sig, pointstævner kom ikke i
gang, forsamlingsloftet blev sænket og til sidst blev det hele lukket ned, og det ændrede sig
desværre ikke for resten af sæsonen 20/21. Vi sad klar, og Bordtennis Danmark sad klar,
men desværre forgæves.
Så der er ikke meget at kigge tilbage på i 2020/21, men lidt er der dog:
Nye lokalefaciliteter
Vi har lagt billet ind på bedre lokaler, og deltaget i fællesmøde om anlægsønsker i Gladsaxe
Kommune. Lars har lavet et flot oplæg, som er blevet præsenteret for kommunens
Idrætsudvalg. Vi blev – som forventet – ikke tilgodeset i 2020, men vi fortsætter ufortrødent.
Lars har netop indgivet et opdateret oplæg til kommunen for det nye år. Det er en langsom
proces og en investering i fremtiden, og vi afventer og væbner os med tålmodighed.
Vores motivation for at finde nye lokaler er:
Baggrunden: Vi spiller i et uhensigtsmæssigt langt lokale, som gør det umuligt at koordinere,
hvad der sker i hver sin ende af lokalet. Desuden mangler højde til bordtennis (store lavt
hængende ventilationskanaler går igennem på langs). Lokalet har hverken tilpas højde,
længde eller bredde, hvis vi vil afvikle turnerings bordtennis (efter de gældende tekniske
lokale lovkrav). Vi får ikke dispensation til divisions bordtennis.
Vi tror på, at vi har forudsætningerne for at blive endnu flere medlemmer i andre og bedre
lokaler, og så kan vi også (igen) deltage i konkurrence bordtennis på lige fod med de 10-15
bedste klubber i DK.
På det her tidspunkt i formandens beretning har vi de seneste år talt om fremgang for GBTK.
Og det har vi sådan set også i år, forstået på den måde, at vi stort set ikke har mistet
medlemmer, og det er vi utroligt glade for.
Og det håber vi også er tilfældet, når vi starter op efter sommer.

Vi er efterhånden antalsmæssigt en af landets 4-5 største klubber kun overgået af
Bordtennisklubben SISU/MBK (Jylland), Roskilde Bordtennis, Virum-Sorgenfri
Bordtennisklub og på linje med Københavns BTK.
Og så endelig lidt festligt: Stort tillykke til Lars Høgsberg, som i august modtog prisen som
Årets Leder i BTDK, og i november modtog Årets Idrætslederpris 2020 på Gladsaxe Rådhus
for sit store engagement i Gladsaxe bordtennisklub. I 53 år har Lars været medlem af
klubben, heraf otte år som tidligere formand. Der er vist kun en vis hr. Ib Olsen, der som
kasserer på 55. år kan stikke den.
Året der kommer
Vi må være optimister, og forhåbentlig bliver det nye år et år, der bringer os tilbage på sporet
og videre end det.
Vi skal lige i gang, men vi vil så hurtigt som muligt gerne vende tilbage til
-

Vores velkendte træningsdage og –aftener, holdturnering og stævner, pointstævner,
jule- og sæsonafslutninger og alt det, som giver os samhørighed og glæde som klub

samt arrangement af:
- Skoleturnering
De sidste par år har vi lagt lokaler og været involveret i en skoleturnering for alle klassetrin i
kommunen i november.
- Skole-OL
Forrige år arrangerede vi Skole – OL i samarbejde med kommunen samt Bordtennis
Danmark. Det var et festligt arrangement, hvor ca. 300 elever deltog i
bordtenniskonkurrencer i Gladsaxe hallen. Det gør vi igen til foråret 2022.
- Sommerferieaktiviteter
I år arrangerer vi en uge for alle ungdomsspillere i uge 27, hvor de med lege og bordtennis
tilbringer en god uge på tværs af hold og alder.
Træning og trænere for ungdom
Vi forsøger at give alle vores ungdomsspillere – både øvede og mindre øvede - kompetent
træning og mulighed for at udvikle sig.
På grund af det store medlemstal vil vi fastholde vores ungdomstræning på alle hverdage.
Og gerne dobbelttræning, når der er brug for det.
Heldigvis råder vi over dygtige og kompetente trænere, som er helt afgørende for trivsel og
udvikling af den enkelte spillers potentiale.
Vi vil også gerne gå skridtet videre og arbejde henimod at skabe nogle bedre rammer for
konkurrence bordtennis, som kan bidrage til at skabe en endnu større stamme af talentfulde
spillere.
Det kan rykke vores klub – ikke bare antalsmæssigt – men også kvalitets- og
breddemæssigt op på linje med de bedste klubber i DK.
Vi vil gerne udvikle alle ungdomsspillerne og gøre dem endnu bedre, via deltagelse i flere
turneringer, stævner og flere træningsmuligheder. Vi vil arbejde for en bedre planlægning af

stævner og tilmeldinger samt coaching i ungdomsrækkerne.
Vi indgår i samarbejde med andre bordtennisklubber om at arrangere træningssamlinger, fx
weekend træninger. Og vi åbner også op for mulighed for faste ugetræninger i andre klubber,
så spillerne kan hente inspiration fra andre spillere.
Det er håbet, at vi næste år kan få endnu flere hold med i turneringerne og til stævnerne,
både på ungdoms- og seniorsiden. I det hele taget er det fedt med deltagende hold fra
Gladsaxe, så jeg opfordrer alle til at spille holdkampe. Gå i gang med at finde
holdkammerater, der også er interesserede, så vi kan melde hold til turneringen til næste år.
Og det gælder også for senior og 60+.
Senior
Vores seniorbordtennis går godt, og vi har fået medlemstilgang.
Vi mangler lige at finde os selv efter Corona, men vi er sikre på, at når vi er på den anden
side af sommerferien, så er vi der igen med pres på træningsaftenerne, god stemning,
masser af intense kampe og Ib’s hyggehjørne med kaffe- og vandpause ved 20-tiden.
For seniorerne ønsker vi også at lave træning, så det bliver en blanding af både træning
og spil. Vi har flere initiativer i støbeskeen, som vi starter op i den nye sæson.
60+
60+ har lige siden sin start været en succes, men skal som seniorafdelingen lige i gang.
Igen i den nye sæson vil Ib være en solid ankermand, tovholder og quizmaster - med stor
hjælp fra Gerd, Leif og andre. Så vi er sikre på, at der igen bliver tryk på kedlerne.
Vi har løbende udvidet tiderne for 60+ bordtennis, og der kan sikkert udvides ekstra i takt
med behov og tilstrømning. Og også gerne arrangement af stævner, for vi har lokaler og
køkken.
Vi går også i gang med træning for 60+ for dem, der har lyst, og det vil Gerd og Ib informere
mere om til 60+’erne.
Kontingentkompensation
Bestyrelsen har drøftet flere forskellige former for ”kontingent kompensation” – men vi er
blevet enige om følgende indstilling til Generalforsamlingen og klubbens medlemmer. Ud fra
en flerhed af overvejelser foreslår vi uændret kontingent for den kommende sæson og ingen
”pekuniær kompensation” (altså ingen penge tilbagebetaling). I stedet vil vi investere i
forskellige tiltag, som kommer en flerhed/alle medlemmer til gode i den kommende sæson
(2021-22):
Eksempler er (der kan komme mere til):
• Vi forlænger sæsonen for alle i år - og spiller også i sommermånederne (– på nedsat kraft
– men dog med mulighed for træning)
• Vi giver ekstra stævnetilskud i sæson 2021-22 til spillere, der vil ud og spille stævner (vi
håber på mange!!)
• Vi intensiverer træning for ungdomsspillerne (og senior) – og hyrer Andreas Dilling til
yderligere træning for de øvede ungdomsspillere
• Vi vil langsomt, men sikkert, investere i at deltage i ”konkurrence bordtennis” (eks.
divisionsbordtennis) og det koster erfaringsmæssigt
• Vi laver flere sociale arrangementer for især ungdom (små lejre og endagsarrangementer
i klubbens lokaler)

• Til 60 +’erne: Gratis kaffe + kamp trøjer (til dem der endnu ikke har modtaget) + en træner
til lejlighedsvis fremmøde til de 60+ere, som gerne vil modtage lidt instruktion
• Vi vil spare penge op i de kommende år, idet vi ønsker bedre lokaler på sigt, og så er det
hensigtsmæssigt at have lidt kapital selv.
Lokalet og borde
Vi har nu spillet i vores lokale på stadiontribunen i 7 sæsoner. Det fungerer i dagligdagen, og
vi har et godt samarbejde med stadion personalet og kommunen. Dog er der mangel på
omklædningsfaciliteter – ikke mindst til et voksende antal damespillere samt en ofte
mangelfuld rengøring af lokalet samt toiletterne. Vi er i dialog med stadion.
Og ja vi har ikke glemt vores løfte om at anskaffe nye borde til erstatning for de
ramponerede. Det kommer.
Og vi er også på vej til at anskaffe nyt køleskab til erstatning for vores sodavandsmaskine.
Der kommer til at være fri adgang og betaling via mobile pay/kontanter samtidig med at vi
skriver vores motto på lågen ”med ærlighed når man længst”.
Support, inspiration og frivilligt arbejde
Der er mange måder, vi kan udvikle os på, og til det er der brug for flere ”hænder” og mere
inspiration.
For næste sæson er det for bestyrelsen en vigtig prioritet at tænke på oprettelse af udvalg
(både for ungdom, senior og 60+). I samme åndedrag vil vi også fortsætte med at øge
forældreengagement, 60+ og seniorengagement samt involvering af frivillige i øvrigt.
Og i årene frem er det også vigtigt at tænke på generationsskifte i bestyrelsen, da en del af
os desværre ikke er helt så unge, som vi føler os indvendigt.
Vi har brug for at udvikle os som klub, men samtidig må det ikke gå så stærkt, at vi ikke har
styr på processen og ikke kan fastholde spillerne og klubbens ånd.
Men før vi kan rykke fremad, skal vi lige finde os selv igen efter Corona krisen, men det går
forhåbentlig i orden, når vi starter op igen efter sommeren. Vi er på vej, men vi vil arbejde
videre til næste år, så vi kan fastholde vores positive udvikling som en stor klub i fortsat
vækst.
Jeg vil sige stor tak igen i år til vores energiske ikoner og rollemodeller: Lars Høgsberg og Ib
Olsen, som trækker et rigtig stort læs inden for alle områder af klubben.
Stor tak også til alle os andre "dødelige"/frivillige, som yder et stort job med økonomisystem,
holdlederfunktion, bestyrelsesarbejde og meget andet frivilligt arbejde.
Og sidst men ikke mindst tak til alle trænerne for deres indsats og bidrag til den gode
stemning, som hersker alle ugens dage.
Uden alles indsats ville dagligdagen ikke fungere.

Rigtig god sommer til jer alle og på gensyn næste sæson.
Torben Lang

