REFERAT
AF
ORDINÆRT
REPRÆSENTANTSKABSMØDE

TIRSDAG DEN 17. MAJ 2016
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 19 klubber var mødt:
AIF, Amager, B 77, Ballerup, Brøndby, BSI, Dalby, Ejby, Frederiksberg BTK, Furesø, Gladsaxe,
Helsingør, Hillerød, Jægerspris, Karlslunde, Kildeskoven, Københavns BTK, Stefan og TIK-Taastrup.
I alt 38 klubstemmer. Hertil kom 4 bestyrelsesstemmer, altså i alt 42 stemmer.
2. BERETNINGER
a. Bestyrelsen
Peter Stilling havde en enkelt tilføjelse til den skriftlige beretning. Udviklingsprojektet Det´Batter skal
bedre i gang. Det er meget vigtigt at få flere klubber med i projektet.
Kommentarer:
Lars Høgsberg, Gladsaxe: Jeg oplever mange gange en dårlig stemning i forbindelse med
holdkampene for ungdom. Der er for megen chikane fra spillere og forældre. Fremadrettet må vi
sikre os en mere sportslig afvikling. Vi skal alle gøre en indsats for at sikre dette.
Marielle Nielsen Hansen, ØBTU: Jeg bakker fuldt op om dette. I egen klub har vi fx fulgt op på en
episode efter et pointstævne. Det kan udvikle sig meget i den forkerte retning på længere sigt.
Maj Jensen, Københavns BTK: Fra dommerbordet oplevede vi mange situationer ved årets ØMungdom. Enig i, at der skal ske en opstramning på området. En tydeliggørelse eller afklaring af
regler kunne være en god idé.
Johnny Jørgensen, Stefan: Desværre sker dårlig opførsel også blandt seniorerne, og det er disse,
som de unge ser op til.
Torben Wael, Karlslunde: Der er som regel ingen sanktioner i forbindelse med holdkampene, hvor
der ikke er dommere på kampene. Derfor eskalerer det ofte.
Hans Jørgen Larsen, Københavns BTK: De ansvarlige ledere eller forældre bør helt klart trække
spillerne ud, når deres opførsel går for vidt.
Torsten Sejr Hansen, Hillerød: Ved Danish Open i weekenden blev der givet 14 gule kort de første
to timer. Det hjalp.
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Rasmus Agger Bentsen, Ejby: Problemet er mange gange, at de unge mennesker ofte tager ud til
stævnerne selv, så der ikke er en voksen person fra klubben, som kan gribe ind.
Lars Høgsberg, Gladsaxe: Det er en kultur, der skal ændres, og er en opgave for organisationen.
Marielle Nielsen Hansen, ØBTU: Her er en oplagt opgave for vores kommunikationsudvalg at
arbejde videre, så vi sikrer en sportslig afvikling fremadrettet.
Johnny Jørgensen, Stefan: Der er for mange unge spillere, der bliver pacet frem, og når de så ofte
taber kampe til ældre, rutinerede spillere, så har vi balladen med hensyn til opførsel.
Morten Krydsfeldt, DBTU: En opfordring til alle om at møde op på DBTU´s årsmøde, så vi kan få
en rigtig god debat.
Herefter blev der kort spurgt ind til planerne for seniorudvalget, der blev godt modtaget.
Seniorudvalget ønsker at skabe muligheder for træningssamlinger og andre aktiviteter. Alle
udvalgets aktiviteter skal være selvfinansierede. Seniorudvalgets aktiviteter skal ikke betragtes som
en konkurrent til fx Dalby-stævnet eller Hillerøds Mix-Match, men understøtte den positive
udvikling i seniorrækkerne.
Der blev spurgt, om de nye hjemmeside vil fungere på alle platforme.
Torsten Sejr Hansen, Hillerød kunne bekræfte, at det vil den naturligvis.
Herefter blev beretningen godkendt
b. Sekretariatet
Allan Petersen havde en enkelt tilføjelse til den skriftlige beretning.
Der vil igen i år blive begrænset telefonåbningstid i sommermånederne, mens mailen bliver besvaret
i det sædvanlige omfang.
Kommentarer:
Lars Høgsberg, Gladsaxe: Gjorde opmærksom på, at der kan opstå forvirring ved indløsning af Blicens.
Peter Tranto, ØBTU: DBTU har et nyt udvalg på bedding, som tager hånd om ting som disse. Jeg
følger op på det.
Herefter blev beretningen godkendt.
c. Spilleudvalget
Peter Stilling havde et par tilføjelser til den skriftlige beretning.
Pigetræningen i Idrættens Hus er en dyr foreteelse. Vi skal have mindst 12 piger med, hvis det skal
kunne løbe rundt.
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Vi har indledt et samarbejde med DBTU og de andre lokalunioner omkring to årlige fælleslejre.
Vi har muligheden for at tjene nogle penge på Roskilde Festivalen – flere tilmeldinger ønskes.
Kommentarer:
Peter Tranto, Helsingør: Det er en god træning for pigerne i Idrættens Hus, men mange ved ikke, at
den eksisterer. Skal kommunikeres bedre ud. Transporten klan være et problem. En idé: Man kunne
måske kombinere pointstævnerne med træning.
Torsten Sejr Hansen, Hillerød: Vi skal mere direkte ud til pigerne, f.eks. ved tilstedeværelse ved
pointstævnerne.
Vi skal generelt have en bedre kommunikation. Indbydelser til lejre er for sent ude.
Peter Stilling, ØBTU: Som nævnt mange gange før. Spilleudvalget har altid lejr i uger 7, 27, 42 og i
juleferien. Der er nu også kommet en aktivitetskalender på hjemmesiden, så alle kan se, hvornår der
er lejre m.v. i den kommende sæson.
Beretningen blev herefter godkendt.
d. Turneringsudvalget
Peter Tranto havde ingen tilføjelser til den skriftlige beretning.
Kommentarer:
Svend Sørensen, TIK-Taastrup: Der har været kritik af, at der blev spillet 3 holdkampe ved enkelte
samlinger i veteran-holdturneringen, hvilket er for meget for spillerne.
Johnny Jørgensen, Stefan: Der bør være tilbud for begynderseniorer, måske i lighed med ungdommens
pointstævner, måske en serie 6.
Jens Busk, Dalby: Vi savner en mere fleksibel brug af reserver, ligesom flytning af holdkampe ikke
nødvendigvis skal indeholde en tidsfrist på 14 dage som i dag.
Lars Høgsberg, Gladsaxe: Vi oplevede i år, at der deltog en spiller i pointstævnerne, som havde været
med i disse i 3 år. Det bør ikke finde sted.
Rasmus Agger Bentsen, Ejby: Der bør være et bedre tilbud for de 15-18 årige. Holdturneringen er for
uensartet i spillestyrke.
Allan Petersen, ØBTU: Der vil ikke fremover blive spillet 3 holdkampe i veteransamlingerne, men vi
planlægger et par reserveweekends, hvis der skulle komme meget stor tilslutning.
Peter Tranto, ØBTU: Erfaringsmæssigt er der ikke spillere nok til senior-pointstævner. Serie 5 kan
klare at optage disse, måske med et lavere startratingtal.
Knud Jeppesen, ØBTU: Med hensyn til reservereglen, så er den ens over hele landet, så der f.eks. ikke
opstår problemer med reserver i Danmarksturneringen.
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Jens Busk, Dalby: Kunne man forestille sig at indføre ”Bornholmer-modellen” m. 3 point?
Hans Schwaner, B 77: Har man mange hold, kan det give problemer i de sidste runder med at skaffe
reserver nok.
Svend Sørensen, TIK-Taastrup: Bør man ikke have tremandshold hele vejen op til og med serie 1?
Allan Petersen, ØBTU: Vi bliver nødt til at have en tidsfrist ved kampflytninger, ellers kan der
spekuleres for meget ved at aftale kampene til afvikling meget sent i turneringen.
Rasmus Agger Bentsen, Ejby: I fodbold er der ikke problemer med meget unge spillere på seniorhold,
og juniorspillere på serie 3-niveau er også en slags ”hyggespillere”.
Johnny Jørgensen, Stefan: Det er de meget unge spillere, der ikke bør være i serie 3 og 4. De ældste
juniorer bør ikke være noget problem.
Peter Tranto, ØBTU: Vi har fået mange gode input i dag, og dem vil TU drøfte på sit kommende
møde.
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 Lars Eckeroth, Allerød.
Den anden pokal, skænket af ØBTU's venner, blev tildelt Bo Spottog, Holme Olstrup.
ØBTU´s sølvnål blev tildelt Mogens Plykker, Stefan.
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 underskud på godt 7.000 kr.
Spilleudvalget havde overskredet budgettet, hvilket skyldtes den manglende tilslutning til
pigetræningen, samt nogle uforudsete udgifter i forbindelse med et par af træningslejrene. Der er taget
skridt til, at dette ikke sker fremadrettet.
Til gengæld havde vi en fremgang i deltagertallet til pointstævnerne og til ØM-erne, hvilket gav en
større indtægt på TU-siden, ligesom tilskuddet til borddepotet i denne sæson var halveret.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
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*****************
Bestyrelsen fremlagde hermed sit rammebudgetforslag. Klubkontingentet foreslås til kr. 600,- pr. klub,
og medlemskontingentet foreslås til kr. 0,- pr. medlem ifølge seneste DIF-medlemsopgørelse.
I rammebudgetforslaget er der regnet med uændrede startgebyrer og en meddelt reducering i
sponsortilskuddet.
Rammebudgettet blev godkendt uden kommetarer.
4. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
Bestyrelsen havde et forslag til lovændring, således at formanden ikke blev valgt separat på
repræsentantskabsmøde, men at man valgte en bestyrelse, som så selv konstituerede sig.
Kommentarer:
Peter Tranto, Helsingør: Jeg kan ikke gå ind for forslaget. Formanden bør vælges her på mødet.
Torben Wael, Karlslunde: Jeg synes godt om forslaget. Sidste år kunne vi jo ikke få en formand valgt
på mødet.
Annie Ramberg, Ballerup: Jeg er enig med Peter Tranto. Sidste år var en undtagelse, hvor
repræsentantskabet gav en særlig bemyndigelse.
Peter Stilling, ØBTU: Baggrunden for forslaget var at afklare en mulig svaghed i vedtægterne. Det er
hermed gjort.
Lars Høgsberg, Gladsaxe: Opfordrer til, at der indføjes en tidsfrist for konstituering af bestyrelsen i
vedtægterne.
Bestyrelsen trak herefter forslaget.
****************
Karlslunde IF havde stillet et forslag omkring friuger i holdturneringen.
Dette er ikke et anliggende for repræsentantskabet. Af hensyn til turneringsudvalgets videre arbejde
tog man dog en kort drøftelse på mødet.
Kommentarer:
Jens Busk, Dalby: Kan man ikke ved tilmelding af hold angive, hvornår vinterferien falder i ens eget
område.
Flemming Bøg, Furesø: Vi har intet imod, at man holder fri to uger i træk, hvis det kan løse problemet
i mange klubber.
Allan Petersen, ØBTU: Fra TU´s side kan vi sagtens bytte friugen i uge 10 ud med en friuge i uge 8,
hvis det kan løse mange problemer, så det vil TU tage med til sit næste møde.
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****************
Paul Danborg fra DBTU gav herefter en kort orientering om DBTU´s udviklingsprojekt Det´Batter.
5. VALG AF BESTYRELSE
Som formand for ØBTU var der genvalg af Peter Stilling for en toårig periode.
Der var genvalg af Marielle Nielsen Hansen og Svenne Johansen for en toårig periode.
Stig Jensen og Jakob Lynge Sørensen var ikke på valg.
6. VALG AF MEDLEMMER TIL UDVALGENE
Spilleudvalget var ikke på valg.
Turneringsudvalget:
Der var genvalg af Peter Tranto, Allan Petersen, Knud Jeppesen, Hans Jørgen Larsen, Finn Jensen
og Bo Palmblad, samt nyvalg af Rasmus Agger Bentsen, alle for en toårig periode.
7. VALG AF TO REVISORER OG REVISORSUPPLEANT
Der var genvalg af Jan Kristoffersen og Torben Wael. Til suppleant var der nyvalg af Helge Larsen.
Alle for en etårig periode.
8. EVENTUELT
Peter Stilling, ØBTU: Bestyrelsen arbejder med 2 nye udvalg, i første omgang som ad hoc-udvalg,
nemlig et seniorudvalg og et appeludvalg. Er der nogen, som har lyst til dette arbejde, kan de rette
henvendelse til bestyrelsen.
Johnny Jørgensen, Stefan: Vi savner en mulighed for overbygningshold, hvilket kunne give nogle
stærkere seniorrækker.
Peter Tranto, ØBTU: Det nuværende reglement giver ikke mulighed for overbygningshold, så
foreløbig kan dette ikke lade sig gøre.

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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