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Referat af Bordtennis Danmarks årsmøde den 16. august 2020 i Odense 
 
Formand Anders Mølgaard startede med at byde velkommen. 
 

1. Valg af dirigent og kontrol af bemyndigelser. 
Bestyrelsen foreslog Søren Gøtzsche. Valgt med applaus. 
Søren takkede for valget og konstaterede at mødet var lovformeligt indvarslet og udsat 
pba. Covid-19-nedlukningen. Varslingen af udsættelsen, indkaldelse til udsat årsmøde, 
samt udsendelse af materiale var alle rettidige. 
Dagsorden blev godkendt.  
Søren foreslog at fremsendte forslag 1 og 5 flyttes til punktet om fastsættelse af 
kontingent, da de formelt set ikke var lovforslag, men derimod alternative forslag til 
klubkontingent.  
 

2. Valg af to referenter. 
Jeppe Lindhardt Damsgaard og Peter Busck-Nielsen. 
 

3. Bestyrelsens beretning. 
Anders Mølgaard supplerede bestyrelsens skriftlige beretning med flere punkter. 
 
Der sker mange forandringer i international bordtennis. På turneringssiden bevæger man 
sig henimod et større netværk af internationale stævner og mindre nationsturneringer. 
Der er i fremtiden ikke åben tilmelding til EM og VM.  
Politisk ser ETTU’s fremtid vanskelig ud ift. den selvstændighed og handlekraft ETTU har 
haft. Det er lige nu uvist om ETTU har en fremtid som selvstændigt organ eller om det 
bliver til ”ITTF Europe”.  Anders Mølgaard takkede de frivillige, der arbejder med at 
fremme de synspunkter og interesser man har fra Bordtennis Danmarks side. Særlig tak 
fik Dorte Darfelt, der træder ud af ETTU’s øverste politiske ledelse efter mange års 
frivilligt arbejde. 
 
Dommerstanden fik tak for deres indsats, men understregede samtidig den krise ift. 
rekrutteringen af nye dommere som BTDK står i lige nu. Der er taget indledende 
drøftelser mellem Dommergruppen og BTDK’s bestyrelse om, hvordan man kan vende 
udviklingen. Man håber, at fremtidige initiativer vil blive taget godt imod ude i 
klubberne. 
 
Udviklingen inden for pige- og damebordtennis både ift. udvikling og rekruttering er på et 
utilfredsstillende niveau. Bestyrelsen har prioriteret at bruge midler på specifikke 
aktiviteter, men må erkende, at vi ikke har set den ønskede fremgang på området. De 
har været for målrettet mod nogle ganske få og vi er nødt til at starte et andet sted. 
Pigebordtennis skal bygges op fra bunden for at få skabt en bredere masse. Det kræver 
en sammenhængende indsats, og det blev understreget, at pigerne har en vigtig plads i 
ungdomsstrategien.  
 
Der blev sagt tak til mesterskabsværtsklubber og alle andre klubber, der afholder 
stævner og aktiviteter, helt fra de små lokale begynderstævner til de store 
internationale. Uanset stævnets niveau er det nødvendigt med en masse frivillige 
ressourcer for at få hjulene til at dreje rundt. Tak, til alle de frivillige, der får tingene til 
at ske. 
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Slutteligt blev situationen omkring corona-pandemien omtalt. Anders Mølgaard 
opfordrede klubberne til at se fremad og fokusere på at komme godt ind i sæson 2020/21 
og arbejde for at skabe et godt produkt i klubben, som skal få medlemmerne til at vælge 
bordtennis til. Lysten til at spille bordtennis er ikke forsvundet, den er som den altid har 
været, måske endda større. Spørgsmålet er, om det tilbud vi har til dem og deres 
forældre er så godt, at det er os de søger hen til.  
 
Herefter overlod Anders Mølgaard beretningen til årsmødet. 
 
Lars-Henrik Sloth, Viborg/tidl. JBTU: Berettede om JBTUs nedlæggelse, som blev 
vedtaget ved ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 18. juni.  
JBTUs formue vil blive overdraget til BTDK med nogle restriktioner. Den præcise 
disponering af midlerne er ikke fastlagt, men det er tanken, at de skal understøtte 
udviklingen af ungdomsbordtennis i de fire jyske regionale vækstteams. Den tidl. JBTU-
bestyrelse har ansvaret for at det sker. 
 
Efter godkendt beretning, bad Anders Mølgaard forsamlingen mindes de personer, der har 
været en tæt del af Bordtennis Danmark, der i løbet af året er gået bort. Et minuts 
stilhed for Hugo Sørensen, Brønderslev, Peter Jensen, OB, Torben Lindvald, MBK Århus, 
og Keld Kurdahl, Dommer.  
 

4. Bestyrelsen fremlægger det reviderede årsregnskab for 2019 til godkendelse og 
forelægger det af bestyrelsen udarbejdede budget for 2020.  
 
Inden gennemgang af årsregnskabet pointerede Anders Mølgaard, at budgettet for 2020, 
der også var inkluderet i årsmødematerialet ikke ville blive gennemgået eller diskuteret. 
Budget 2020 blev fastlagt tilbage i efteråret 2019 og præsenteret på BTDK’s hjemmeside 
i december 2019.  
Anders Mølgaard gennemgik herefter årsrapporten 2019. 
Kommentar til udgifterne for bestyrelsen: Forbruget ifm. strukturforandringsprocessen 
blev bogført på bestyrelsen. Det er altså ikke udgifter bestyrelsen har brugt på fx møder. 
 
Årsrapporten viste et uventet overskud. Anders Mølgaard ”undskyldte” det uventede 
overskud. BTDK har ikke længere har en intention om at lægge penge til side, derimod 
skal de indtægter man har investeres i at skabe udvikling. Det præsenterede overskud for 
2019 er altså et tegn på, at vi måske kunne have gjort yderligere for at skabe udvikling. 
 
Ole Munck, Hørning: Sponsorer og TV-indtægter synes lav. Skal der ikke laves et arbejde 
på at få bordtennis mere på TV? Bliver der gjort nok for at skabe mere synlighed? 
BTDK’s bestyrelse: Der er ydet en indsats over de senere år, der har vist, at det er 
enormt svært at øge sponsorindtægterne for forbundet. Der er flere forskellige områder, 
der fremover vil få fokus. Man vil bl.a. kigge på andre kommercielle aktiviteter, som ikke 
nødvendigvis er sponsorater, men fx internationale events. Særligt er veteranområdet i 
fokus, da der er stor efterspørgsel på deltagelse internationalt set. Der er desuden tanker 
om på lang sigt at skabe evidens for, at bordtennistræning kan sinke aldring. Dette skal 
der lægges en plan for, men det indebærer bl.a. samarbejde med universiteter og ph.d.-
studerende. 
 
Betina Haagensen, Silkeborg/Hasle: Hvad er begrundelsen for at overskuddet fra 2019 er 
afsat til egenkapitalen og ikke hensat til fremtidige udviklingsaktiviteter.  
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BTDK’s bestyrelse: Bestyrelsen har prioriteret at bruge overskuddet til konsolidering af 
BTDK. Samtidig er bestyrelsen bevidst om, at det forventede overskud i 2020 pga. færre 
aktiviteter i Corona-perioden, vil blive overført til at øge antallet af udviklingsaktiviteter 
i 2021.  
 
Årsregnskabet blev herefter godkendt. 
 
Anders Mølgaard præsenterede argumenterne for, at man på årsmøderne fremover vil 
præsentere et ”rammebudget”, altså ikke et udarbejdet budget. Da dette endnu ikke 
fremgår af vedtægterne (her står der ”udarbejdet budget”), bad bestyrelsen om 
årsmødets accept af ”rammebudget” i stedet for ”udarbejdet budget”. Man mener ikke 
det er realistisk eller retvisende at præsentere et udarbejdet budget for det følgende år i 
maj/juni året forinden. Samtidig skal rammebudgettet modnes i Ledergruppen, på 
strategiseminar og budgetseminar, der vil arbejde i efteråret frem mod årsskiftet med at 
præcisere og udarbejde det endelige budget, der kan præsenteres til december.  
 
Anders Mølgaard fremlagde herefter rammebudgettet. 
Der kommer til at være overskud i 2020. Dette overskud vil ikke brugt til at konsolidere 
yderligere, men vil blive overført til brug i 2021.  
I 2021 vil ungdomsstrategien udgøre en væsentlig rolle og derved investering. Vi skal 
styrke de regionale vækstteams rolle. De skal gøres til motorer og drivkraft både på 
ideplan og på udførende plan regionalt.  
Team DK-samarbejdet fortsætter uændret, da OL er udsat til 2021. Planen er at se på 
elitearbejdet i forbundet efter den indeværende OL-periode. 
2021 er sidste år i den indeværende strategiaftale med DIF, den nye aftale 2022-2025 
skal være endeligt på plads i 2021. Aftalen mellem DIF og BTDK udgør en stor del af 
BTDK’s indtægter og udviklingsressourcer.  
 
Martin Lundkvist, Direktør BTDK uddybede tankerne omkring det foranliggende 
strategiske arbejde:  
Vi står overfor en ny forhandling med DIF omkring strategisamarbejdet fra 2022-2025. 
Dette arbejde går i gang allerede i august i år og passer perfekt ind i det sted vi står lige 
nu og har behov for. Det er enormt positivt, at der nu kommer en meget stor 
sammenhæng mellem vores egne planer som forbund og vores samarbejde med DIF.  
Overordnet vil det strategiske arbejde have som mål at skabe vækst, og der foreløbigt to 
strategiske spor, som vi vil prioritere i de kommende år.  
Det ene spor er ”Klubudvikling”. Vi har et forbedringspotentiale på vores evne til at lede 
vores klubber, på at organisere os således, at vi kan få flere medlemmer og ikke mindst 
fastholde dem. Vi har mistet 40% af vores ungdomsmedlemmer siden 2012. Vi skal 
forbedre den måde, vi organiserer vores træning på og den måde vi leder vores klubber 
på. Til denne opgave er etableret et udviklingsteam, som arbejder i alle ni regioner og 
kommer ud for at skabe et godt samarbejde omkring klubudvikling i den enkelte klub og 
på tværs i vækstteamet. Denne del af det strategiske arbejde er det der foregår ude i 
klubberne og handler om det tilbud vi leverer, især til børnene. 
Det andet spor handler, om det vi tilbyder, når børnene kommer ud af klubberne. 
Turneringer, stævner osv. Der er en stor opgave i at gøre det bedre. Vi er nødt til at 
gentænke BTDK’s kalender. Der er for lidt, der er målrettet børnene og er i øjenhøjde 
med dem. Vi har altså på den ene side et mål om ungdomsvækst og på den anden side en 
aktivitetsplan, der ikke afspejler, at vi gør noget særligt for børn. Vi har behov for, at 
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BTDK tager et større ansvar for, hvad det er for en kvalitet, vi tilbyder til børn og unge, 
når de er til bordtennisarrangementer.  
Der skal være større fokus på gode oplevelser og fællesskaber, når en klub arrangerer en 
aktivitet for børn og unge. Det kan fx være, at en klub arrangerer et ungdomsevent, hvor 
der ikke nødvendigvis spilles traditionelle kampe hele tiden. Den økonomiske side kan 
gentænkes, så klubber indgår partnerskabsaftale med BTDK om afholdelse af sådanne 
events eller camps mod økonomisk godtgørelse fra BTDK. 
Vi skal arbejde meget mere med events og camps. Det vil BTDK tage et større ansvar for 
at opkvalificere i det fremtidige strategiske arbejde. I denne opkvalificering ligger også 
en involvering af klubtrænere således, at de får praksisnære udviklingsmuligheder på fx 
camps og events.  
Vi vil i sæsonen 2021/2022 arbejde med en Børnekalender, der udelukkende tilgodeser 
aktiviteter for børn og unge i deres øjenhøjde. Der vil være en række ungdomsevents i 
hhv. vest og øst. Der etableres et eventteam, der skal kvalificere indholdet af disse 
events. Derudover vil der være en række camps i hhv. vest og øst, som vil indebære 
samarbejde på tværs af klubberne. Der vil også blive ydet en ekstra indsats for at 
etablere langt flere sommertræningslejre i hele landet. De klubber og ildsjæle, der lige 
nu arrangere sommerlejre, kan ikke dække alle ungdomsmedlemmerne, så BTDK vil tage 
et større ansvar for etablere endnu flere sommerlejre, så alle ungdomsmedlemmer 
bevarer kontakten til bordtennis hen over sommerpausen. 
Det er ambitionen, at vi hvert år skal vækste i antallet af events og camps hen over den 
næste årrække frem mod 2025. Dette er en del af vejen mod 6000 ungdomsmedlemmer 
mod de nuværende 3700. 
 
Morten Kranker, Silkeborg: Foreslog bestyrelsen at nedsætte en faggruppe omkring 
træneruddannelse, for at sikre fundamentet for den ungdomsvækst man har et mål om. 
 
Ole Munck, Hørning: Man kan tage ved lære af Veteranevents. Fx de store events, 
oplevelser osv. 
 
Jimmy Rusbjerg, Ejby (Fyn): Vi oplever store problemer med ungdomsrekruttering og 
håber også at den fremtidige strategi indeholder indsatser på det område. Desuden 
oplever vi udgifterne er for høje og tidsrammerne for ufleksible for træneruddannelser, 
for at vi kan få vores fremtidige trænere med på dem. 
 
Peter Bak-Jensen, Sjørring: Vi ser gerne noget specifikt omkring pigerne i strategien.  
 
Flere bemærkninger fra årsmødet om løsninger og måder, man har haft succes med lokalt 
ift. ungdomsvækst. 
 
Anders Mølgaard rundede budgettet af. 
 
Dirigenten redegjorde for de punkter som Anders Mølgaard gennemgik omkring 
rammebudgettet 2021 og bad om årsmødets accept af bestyrelsens budgetforslag.  
 
Årsmødet godkendte budgetoplægget med den bemærkning, at der arbejdes videre med 
detaljerne frem mod budgetseminar og endelig præsentation af budget 2021 til 
december. 
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5. Fastsættelse af klubkontingent til Bordtennis Danmark.  
Anders Mølgaard præsenterede oplægget til en ny finansieringsmodel og motivationen 
bag. 
Christian Olsen, Korup og Mikael Mikkelsen, Ølstykke, fremlagde deres indvendinger mod 
den nye finansieringsmodel. 
For og imod blev debatteret. Case-eksempler fra forskellige klubber blev bragt på banen.  
Dirigenten opsummerede til tre forslag til afstemning:  
(1) 125 kr pr. CFR-medlem pr. år (BTDK’s bestyrelse)  
(2) 25 kr pr. CFR-medlem pr. år (Christian Olsen, Korup) 
(3) bevare det nuværende finansieringsmodel (Mikael Mikkelsen, Ølstykke) 
Dirigenten foreslog afstemning af det mest vidtgående forslag (1): 
Afstemningen resulterede i 36 for, 5 imod, 2 ej stemt (alle stemmeberettigede undtagen 
en har vist deres stemme).  
Forslag (1) blev dermed vedtaget og klubkontingentet vil fra sæson 2020/2021 være 125 
kr. pr. CFR-medlem som en del af den nye finansieringsmodel. Derfor blev der ikke stemt 
om de to andre forslag. 
 
Årsmødet suspenderes til hædersbevisninger. 
BTDK’s guldnål tildeles Hugo Sørensen, Brønderslev.  
BTDK’s sølvnål tildeles Thomas Kofoed, Holbæk, Jørgen Schultz og Bent Schultz, Hillerød. 
Som årets leder blev Lars Høgsberg, Gladsaxe BTK og BTDK’s bestyrelse. 
Som årets klub blev Amager Bordtennisklub, repræsenteret ved formand Pernille Hvass. 
 

6. Behandling af indkomne forslag til lovændring. 
Forslag 1 og 5 er ikke forslag til lovændring, men omhandler fastsættelse af 
klubkontingent og er derfor behandlet tidligere 
 
Forslag 2: Vedtaget. 
 
Forslag 3: Årsmødet blev enige om at stemme om følgende formulering: ”Ledergruppen 
består af bestyrelsen og lederne af de nedsatte vækstteams. Derudover kan 
faggrupperne blive repræsenteret med en leder, hvis det findes relevant af faggruppen. 
Ingen af disse kan besidde et dobbeltmandat.”  
Forslaget blev vedtaget. 
 
Forslag 4: Årsmødet blev enige om at stemme om følgende formulering: ”Såfremt en klub 
har udelukket et medlem på grund af restance med betaling af gæld eller af andre 
årsager, som strider mod klubbens vedtægter eller øvrige regler herunder DIFs love, 
lovregulativer og reglementer, kan Bordtennis Danmark udelukke medlemmet 
midlertidigt eller permanent fra deltagelse i enhver aktivitet under Bordtennis 
Danmark. Klubben skal inden 14 dage underrette BTDK herom. Bestyrelsen kan ligeledes 
udelukke et medlem, der skønnes at modarbejde eller på anden måde skade Bordtennis 
Danmarks formål eller omdømme. Et udelukket medlem skal samtidig med, eller 
umiddelbart efter udelukkelse, gøres bekendt med sine appelmuligheder.  
Såfremt en klub er i restance med betaling af ydelser til Bordtennis Danmark, kan 
klubben udelukkes fra forbundet.” 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Forslag 6: Bestyrelsen trak forslaget tilbage. 
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Forslag 7: Årsmødet blev enige om at stemme om følgende formulering: ”Valgbar til 
Bordtennis Danmarks organer er alle personer, der er fyldt 18 år, er medlem af en 
bordtennisklub under BTDK og som ikke er i restance. Bordtennis Danmarks fastansatte 
er ikke valgbare til bestyrelsen. En person der er fraværende på årsmødet kan vælges til 
et organ såfremt personen skriftligt har samtykket heri.” 
Forslaget blev vedtaget. 
 

7. Valg af formand for 2 år i ulige år.  
- 
 

8. Valg af næstformand for 2 år i lige år.  
Betina Koefoed modtager genvalg.  
Betina Koefoed genvalgt. 
 

9. Valg af øvrig bestyrelse, jf. § 21.  
Peter Sundbæk modtager genvalg. Genvalgt. 
Nick Ilsø modtager ikke genvalg. 
Lars Høgsberg modtager ikke genvalg. 
Betina Haagensen stiller op. Valgt. 
Ahn L. Pedersen stiller op. Valgt. 

 
10. Valg af bestyrelsessuppleant.  

Peter Carstensen modtager ikke genvalg. 
Nick Ilsø stiller op. Valgt.  
 

11. Valg af medlemmer til Appeludvalget, jf. § 18.  
Henrik Vendelbo modtager ikke genvalg. 
Nick Ilsø stiller op. Valgt. 
Valg af suppleant:  
Arne Madsen modtager ikke genvalg. 
Christian Højkilde Hansen, stiller op. Valgt.  
 

12. Valg af medlemmer til Legatudvalget, jf. § 18.  
Vilhem Wedell-Wedellsborg modtager genvalg. Valgt.  
Valg af suppleant:  
Morten Krydsfelt modtager genvalg. Valgt. 
 

13. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.  
Ernest & Young.  
 

14. Eventuelt, hvorunder intet kan vedtages.  
Lars Høgsberg takkede for sin tid i bestyrelsen. 
Peter Sundbæk orienterede om World Veterans Tour i Aalborg, der er blevet udskudt til 
næste år. 
Formanden takkede dirigenten og deltagerne for deres engagement. Særligt bar 
årsmødet 2020 præg af konstruktiv dialog og fokus på fremtidig udvikling. 
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