REFERAT
AF
ORDINÆRT
REPRÆSENTANTSKABSMØDE

TIRSDAG DEN 16. MAJ 2017
I KARLSLUNDEHALLERNE

Formanden Peter Stilling bød velkommen til mødet, hvorefter man gik over til dagsordenen.
1. VALG AF DIRIGENT, TO REFERENTER OG KONTROL AF FULDMAGTER.
Som dirigent valgtes Lars Eckeroth, Allerød BTK, og som referenter valgtes Marielle Nielsen Hansen,
ØBTU og Allan Petersen, ØBTU.
Dirigenten startede med at konstatere repræsentantskabsmødets lovlighed.
Fuldmagterne blev kontrolleret og viste, at repræsentanter fra følgende 18 klubber var mødt:
Amager, B 77, Ballerup, Brøndby, Brønshøj, CIK, Dalby, Frederiksberg BTK, Furesø, Gladsaxe,
Gundsølille, Helsingør, Hvidovre, Jægerspris, Karlslunde, Kvik Næstved, Københavns BTK og TIKTaastrup.
I alt 36 klubstemmer. Hertil kom 4 bestyrelsesstemmer, altså i alt 40 stemmer.
2. BERETNINGER
a. Bestyrelsen
Peter Stilling havde en enkelt tilføjelse til den skriftlige beretning. Det er vigtigt, at vi fremadrettet gør
mere for bredden uden at det går ud over arbejdet med eliten.
Kommentarer:
Lars Høgsberg, Gladsaxe: Vi har kun en marginal fremgang i medlemstallet, og det er lidt
skuffende, at kun 18 klubber møder op her i dag. Vi har vel også indenfor lederskaren muligvis et
generationsskifte-problem.
Jan Rasmussen, Kvik Næstved: Bredde og elite hører sammen. Ingen bredde – ingen elite og
omvendt.
Peter Stilling, ØBTU: Der er ingen fremtid i kun at satse på eliten. Vi skal arbejde for at få alle med.
Ahn Lykke Pedersen, Hvidovre: Hvorledes støtter ØBTU de bedste ungdomsspillere. Er det dem,
der nyder godt af spilleudvalgets midler.
Peter Stilling, ØBTU: Vi giver dem mulighed for ture til udlandet samt tilbud om træningslejre,
men det er meget vigtigt, at ungdom og seniorer samarbejder i klubberne, De kan lære meget af
hinanden.
Kaj Petersen, Karlslunde: Vi har forsøgt at styrke vores ungdomsafdeling via et samarbejde med
skolerne. Det har givet os en fremgang på ungdomssiden.
Vagn Hansen, Gundsølille: Her har vi også haft et godt samarbejde med skolen, hvilet indtil videre
har givet en pæn fremgang på ungdomssiden.
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Marielle Nielsen Hansen, ØBTU: Det er meget vigtigt med det sociale i klubberne. Det binder
klubben sammen på en helt anden måde.
Flemming Larsen, Brønshøj: Hos os ser vi en kæmpe succes med 60+, men helt modsat med de
unge. Gode trænere og ledere er en mangelvare.
Lars Eckeroth, Allerød: Det er vigtigt, at vi stiller store krav til vore klubtrænere, så alle spillere
kommer med hele vejen.
Jens Busk, Dalby: Hvad forventer I jer af et senior- og et sponsorudvalg?
Marielle Nielsen Hansen, ØBTU: Vi har fået flere opfordringer fra bredde-seniorspillere, men det
kræver lidt flere økonomiske ressourcer. Det kunne et sponsorudvalg være med til at skaffe.
Herefter blev beretningen godkendt
b. Sekretariatet
Allan Petersen havde en enkelt tilføjelse til den skriftlige beretning.
Vi skal endnu en gang beklage det store telefonudfald i foråret. Heldigvis er det nu løst med en fin
kompensation fra telefonselskabets side.
Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
c. Spilleudvalget
Peter Stilling havde ingen tilføjelser til den skriftlige beretning.
Kommentarer:
Lars Høgsberg, Gladsaxe: Vi savner lidt mere information om fremtidige lejre.
Jan Kristoffersen, Frederiksberg BTK: Det er uheldigt, at både ØBTU og en række klubber afholder
sommerlejr i den samme uge. Det bør kunne koordineres lidt bedre.
Peter Stilling, ØBTU: Spilleudvalget er med hensyn til lejrene gået i tænkeboks. Der har været en
del kritik om mit eget virke på lejrene. Som det ser ud til, bliver der i år ingen sommerlejr, men vi
satser på at komme stærkt igen til efteråret.
Lars Høgsberg, Gladsaxe: Sommerlejrene bør være mere sociale som i gamle dage. Det vil helt
sikkert give flere deltagere.
Jens Busk, Dalby: Det er uheldigt, at nogle klubber går udenom spilleudvalget. Det er ikke vejen
frem.
Ahn Lykke Pedersen, Hvidovre: Kan I sige noget om, hvilke klubber, der er tale om.
Peter Stilling, ØBTU: Det er ikke klubbernes bestyrelser, men enkelte trænere, der drejer sig om.
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Flemming Larsen, Brønshøj: Hvis der er utilfredshed ude i klubberne, bør man netop møde op på
repræsentantskabsmødet, hvor man kan gøre sin indflydelse gældende.
Jakob Lynge Sørensen, Amager: Der er en konflikt mellem eliten og bredden, og det skal løses
fremadrettet. Ellers kommer vi ikke videre.
Lars Eckeroth, Allerød: Måske er mindre lejre, f.eks. endagslejre, vejen frem.
Beretningen blev herefter godkendt.
d. Turneringsudvalget
Peter Tranto havde ingen tilføjelser til den skriftlige beretning.
Kommentarer:
Ahn Lykke Pedersen, Hvidovre: Er det et problem med de mange ungdomsspillere i serie 2, bl.a. et helt
rent ungdomshold.
Jens Busk, Dalby: Jeg synes, der er helt OK med ungdomsspillere i serie 2 og opefter. Vi har fået en
del ud af at spille mod dem.
Michael Ryding, Brøndby: De ungdomsspillere, som har spillet serie 2 i denne sæson, er helt OK.
Serie 2-niveauet passer glimrende til deres ratingtal.
Kim Gustavsson, CIK: Vi savner et svar på vores henvendelse omkring inddelingen af kredsene i serie
1.
Lars Høgsberg, Gladsaxe: Det drejer sig slet ikke om at tabe og vinde mod ungdomsspillerne i serie 2,
men om de unge menneskers – og ikke mindst deres forældres – opførsel under kampene.
Jan Rasmussen, Kvik Næstved: Er der OK med 2 spillere over 2.000 ratingpoints i serie 2, selv om der
er tale om klubbens førstehold? Kan serie 5 ikke starte lidt tidligere end i denne sæson? Vi synes, det
var en flot turneringsafslutning i Valbyhallen.
Hans Schwaner, B 77: Vi har erfaring med, at man holder på ungdomsspillerne ved langsomt at
integrere dem på seniorholdene.
Svend Sørensen, TIK-Taastrup: Bør man ikke have både et senior- og et ungdoms-ratingtal.
Jan Kristoffersen, Frederiksberg BTK: Hvis de unge menneskers opførsel er OK, så gerne
ungdomsspillere i seniorrækkerne. Det vil også give flere hold.
Lars Høgsberg, Gladsaxe: Ros til udvalget for en fyldig beretning. Pointstævnerne er en kæmpe
oplevelse, og vi synes også, at det var en flot turneringsafslutning i Valbyhallen.
Knud Jeppesen, ØBTU: I den kommende sæson skal man være mere omhyggelige med at påføre
reserver i holdkampene. Er der angivet reserve, så binder dette, hvis man ikke har gjort brug af
indsigelsesfristen på 72 timer.
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Beretningen blev herefter godkendt.
****************
Herefter blev repræsentantskabsmødet suspenderet for at uddele årets hædersbevisninger.
Peter Stilling uddelte de to lederpokaler og en sølvnål.
Den ene pokal, skænket af fire gamle formænd, Ole Rasmussen, Erik Larsen, Birger Christensen og
Jan Ribel, blev tildelt Johannes Michelsen, Gundsølille.
Den anden pokal, skænket af ØBTU's venner, blev tildelt Erik Pedersen, Furesø.
ØBTU´s sølvnål blev tildelt Jesper Edelbo, Amager.
3. DET REVIDEREDE REGNSKAB, STATUS SAMT BUDGETTET FOR DET
KOMMENDE REGNSKABSÅR FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE, HERUNDER
FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT TIL ØBTU SAMT MEDLEMSKONTINGENT FOR
DEN KOMMENDE SÆSON.
Allan Petersen fremlagde som forretningsfører regnskabet, der viste et overskud på godt 23.000 kr.
Grunden til, at overskuddet blev større end budgetteret, var en stigende tilslutning til holdturneringen
og vore stævner, hvilket i sig selv er glædeligt.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
*****************
Bestyrelsen fremlagde hermed sit rammebudgetforslag. Klubkontingentet foreslås til kr. 600,- pr. klub,
og medlemskontingentet foreslås til kr. 12,- pr. medlem ifølge seneste DIF-medlemsopgørelse.
I rammebudgetforslaget er der ellers regnet med uændrede startgebyrer.
Kommentarer:
Peter Stilling, ØBTU begrundede forslaget med medlemskontingentet. Vi har brug for en styrkning af
vore lejre med bedre trænere og mindre deltagerbetaling, ligesom der skal bruges midler til træning for
bredde-seniorspillere.
Jan Kristoffersen, Frederiksberg BTK: Er der kigget på andre muligheder for at skaffe ekstra midler.
Annie Ramberg, Ballerup: Vi kan godt gå ind for ekstra midler, hvis vi sikrer os, at de bliver brugt til
de foreslåede projekter.
Jens Busk, Dalby: Vi synes, det er udmærket med et differentieret kontingent. Det tilgodeser også de
mindre klubber.
Peter Tranto, Helsingør: Vi er imod forslaget. Det var et stort plus, da medlemskontingent for en del
år siden blev sløjfet.
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Hans Jørgen Larsen, Københavns BTK: Vi kan heller ikke gå ind for forslaget. Kan man ikke kigge på
at reducere udgifterne ved lejrene.
Bestyrelsens forslag om medlemskontingent blev herefter sat til afstemning og vedtaget med 30
stemmer for, 4 imod, og 6 blanke stemmer.
Rammebudgettet blev herefter godkendt uden yderligere kommentarer.
4. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
Bestyrelsen havde et forslag til lovændring, således at der fremadrettet kommer to nye udvalg, et
appeludvalg og et sponsorudvalg.
Førstnævnte er vi blevet opfordret til af DBTU, så der bliver en rød tråd i behandling af protester
o.lign.
Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget.
5. VALG AF BESTYRELSE
Der var genvalg af Stig Jensen, og nyvalg af Hans Schwaner, begge for en toårig periode. Endvidere
var der valg af Bo Palmblad som suppleant for en etårig periode.
Formanden Peter Stilling samt medlemmerne Marielle Nielsen Hansen og Svenne Johansen var
ikke på valg.
6. VALG AF MEDLEMMER TIL UDVALGENE
Spilleudvalget:
Der var genvalg af Peter Stilling og Marcus Mikkelsen, samt nyvalg af Frank Pedersen,
Turneringsudvalget:
Ikke på valg.
Appeludvalget:
Der var nyvalg af Peder Silleborg, Magnus Jørgensen, Frank Pedersen, Jens Busk og Flemming
Bøg, samt suppleant Kim Gustavsson, alle for en toårig periode,
Sponsorudvalg:
Det lykkedes ikke at få valgt dette, så bestyrelsen fik bemyndigelse til at finde medlemmer hen over
sæsonen.
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7. VALG AF TO REVISORER OG REVISORSUPPLEANT
Der var genvalg af Jan Kristoffersen og Torben Wael. Til suppleant var der genvalg af Helge
Larsen.
Alle for en etårig periode.
8. EVENTUELT
Bjarne Andersen, DBTU: Ros til ØBTU for en veldrevet lokalunion. Spilleudvalget bør fremadrettet
måske også ansætte trænere, som ikke er udvalgsmedlemmer.
Poul Danborg, DBTU: Gav en kort orientering om uddannelserne,
Vagn Hansen, Gundsølille: Bør 60+ spillerne ikke være licensfri.

Dirigenten kunne herefter takke alle for god ro og orden, og for en god og saglig debat.
Herefter afsluttede formanden mødet med en stor tak til dirigenten for en fin ledelse af mødet,
hvorefter forsamlingen udbredte et leve for ØBTU.
For referatet:
Marielle Nielsen Hansen/Allan Petersen.
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