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Hele årsmødet blev livestreamet på BTDK’s YouTube-side.  
Se optagelserne her (før frokost) og her (efter frokost). 
Efter frokost begyndte mødet med et oplæg af Lars Bo Kaspersen. 
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Formand Henrik Vendelbo startede med at byde velkommen. Inden valg af dirigent, bad Henrik 
Vendelbo forsamlingen mindes dem, der gik bort i løbet af sæsonen.  

 
1. Valg af dirigent og kontrol af bemyndigelser. 

Bestyrelsen foreslog Arne Madsen, som blev valgt med applaus. 
Arne takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovformeligt indvarslet, idet såvel 
indkaldelse til årsmøde, samt materiale var udsendt rettidigt. 
Dagsorden blev godkendt.  
 

2. Valg af to referenter. 
Jeppe Lindhardt Damsgaard og Emma Buus Nielsen. 
 

3. Beretninger. 
Henrik Vendelbo supplerede bestyrelsens skriftlige beretning med flere punkter. 
Hør dem her. 
Herefter blev bestyrelsens, appeludvalgets og legatudvalgets beretninger godkendt. 
Efter bestyrelsens beretning, holdt direktør, Martin Lundkvist, oplæg om vækstvisionen og de 
tanker BTDKs ledelse har omkring dette. 
 

4. Bestyrelsen, ved Anne Diness, fremlagde det reviderede årsregnskab for 2021 til godkendelse og 
forelagde det af bestyrelsen i samarbejde med Ledergruppen udarbejdede budget for 2022. Se 
præsentationen af årsregnskabet her. 

 
Anne Diness præsenterede årsregnskabet med hovedbudskaberne 

• Et årsregnskab, der stort set rammer budgettet for 2021 med et budgetteret underskud på 
ca. kr. 890.000.  

• BTDK realiserede et større overskud i 2020, idet en masse aktiviteter måtte aflyses i 2020 
pga. corona, og man derfor realiserede et langt lavere udgiftsniveau end budgetteret.  Det 
budgetterede underskud i 2021 skal ses i sammenhæng med det ikke-budgetterede store 
overskud for 2020, som man altså valgte skulle finansiere flere aktiviteter og indsatser, som 
i tråd med vækststrategi 2022-25 skulle bidrage til medlemsvækst og udvikling af 
bordtennissporten i Danmark.  
 

Årsregnskabet blev herefter godkendt uden spørgsmål. 
 
Anne Diness fremlagde herefter budgettet for 2022, der allerede blev præsenteret via BTDKs 
hjemmeside i slutningen af 2021 og herefter drøftet i de enkelte vækstteams. Der budgetteres med 
et mindre underskud på ca. kr. 90.000. Se præsentationen af budgettet her. 
 
Der var et par spørgsmål/kommentarer fra salen. Der blev fra én efterlyst opsparing/klargøring til 
et større ryk på digitaliseringsfronten (bordtennisportal, medlemskommunikation osv.) i den 
nærmere fremtid. Fra anden side blev det understreget, hvor vigtigt det er at investere i udvikling 
og medlemsvækst nu for på den måde at skabe økonomi til andre investeringer i fremtiden. 
 
Årsmødet suspenderedes herefter og Thomas Bach, næstformand i DIF, havde et indslag. 
Se indslaget her. 
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Derefter fortsatte bestyrelsen med hædring af: 
- Tre nye æresmedlemmer i Bordtennis Danmark.  

o Arne Madsen 
o Lis Hævdholm  
o Aksel Beckmann 

- Årets Spiller: EM-landsholdet, der vandt bronze i ved hold-EM i 2021 
- Årets Leder: Michael Ryding, Brøndby BC 
- Årets Klub: Vejle BTK 
Se hædringerne her. 

 
5. Fastsættelse af klubkontingent til Bordtennis Danmark.  

Bestyrelsen foreslog at fastholde klubkontingentet på 125 kr. pr. medlem pr. klub. 
Forslaget blev vedtaget. 

 
6. Behandling af indkomne forslag til lovændring. 

Bestyrelsen har stillet en række forslag til lovændringer. Ændringsforslagene samt baggrunden 
herfor fremgår af årsmødematerialet:  
a) DIF har efter en prøveperiode indført mulighed i DIFs love for, at specialforbund kan optage 

enkeltpersonmedlemmer direkte i forbundet uden at den pågældende person er med i en klub. 
Denne mulighed ønsker bestyrelsen at åbne op for i BTDK, og derfor foreslår man at ændre 
BTDKs love, så de også giver mulighed for enkeltpersonmedlemsskaber.  
Forslagene vedrørende. inklusion af enkeltpersonmedlemmer blev vedtaget. 

b) Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for enkeltpersonmedlemmer fastsættes af årsmødet og at 
kontingentet sættes til kr. 125. 
Forslaget blev vedtaget. 

c) Bestyrelsen foreslår at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5. 
Forslaget blev vedtaget.  

d) Bestyrelsen foreslår at bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder selv udpeger en 
næstformand, samt at næstformanden indtræder som formand i en resterende valgperiode, 
såfremt formanden har forfald. 
Forslaget blev vedtaget. 

e) Ifm. vedtagelsen af reduceringen af bestyrelsesmedlemmer, stilles der forslag om, at det bliver 
muligt at vælge op til to, men mindst en suppleant.  
Forslaget blev vedtaget.  

Se motivationen for lovændringerne og de efterfølgende debatter her. 
 

7. Valg af formand for 2 år i ulige år.  
Punktet var ikke aktuelt i 2022. 
 

8. Valg af næstformand for 2 år i lige år.  
Dette punkt udgik pba. ovenstående ændring af lovene. 
 

9. Valg af øvrig bestyrelse, jf. § 21.  
På valg var Peter Sundbæk, Betina Koefoed og Ahn Lykke Pedersen. Ingen af de førnævnte 
modtager genvalg. Betina Haagensen var forud for Årsmødet trådt ud af bestyrelsen og ligeledes 
havde Allan Boserup opgivet sin post som suppleant grundet en post i DGI. 
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Som tak, for deres langvarige indsats i bestyrelsen modtog Betina Koefoed og Peter Sundbæk en 
BTDK sølvnål. 
Se hædring af de udtrædende bestyrelsesmedlemmer her.  
 
Der skulle således findes to nye bestyrelsesmedlemmer: 
Pia Toelhøj stiller op som nyt bestyrelsesmedlem.  
Hør hendes motivation her. 
Martin Ljung Christensen stiller op som nyt bestyrelsesmedlem. 
Hør hans motivation her. 
 
De blev begge valgt ind i bestyrelsen. 

 
10. Valg af bestyrelsessuppleant.  

Anders Mølgaard stillede op. Valgt. 
 

11. Valg af medlemmer til Appeludvalget, jf. § 18.  
Valg af suppleant:  
Christian Hansen modtager genvalg. Valgt. 
 

12. Valg af medlemmer til Legatudvalget, jf. § 18.  
Tommy Jørgensen modtager genvalg. Valgt.  
Valg af suppleant:  
Morten Krydsfelt modtager genvalg. Valgt. 
 

13. Valg af en revisor og evt. revisorsuppleant.  
Ernst & Young blev genvalgt som revisor. 
Der vælges ingen revisorsuppleant. 
 

14. Eventuelt, hvorunder intet kan vedtages.  
Se punktet her. 
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