Formandens beretning 2019
af Astri Budtz
Vi startede med at forstærke sammenholdet i klubben, da UU inviterede hele klubben til KM på en
lørdag. Mange mødte op og fik en god dag, dog var der problemer med at afvikle doublerne, da
dagen var gået på hæld, og mange deltagere taget hjem. Det må vi finde en løsning på næste gang;
vi har i al fald planer om at gentage suscessen igen i år. : )
Mange var forberedelserne, møderne, debatterne og planerne for et nyt Bordtennis Danmark(BD),
så da vi mødtes til årsmødet i DBTU (Dansk Bordtennis Union) i maj, var vi forberedte på de
kommende ændringer. Mange var selvfølgelig betænkelige for hvordan det skulle gå med så stort et
skifte i strukturen i Dank Bordtennis. Alle de lokale paraplyorganisationer nedlægges og der
opbygges et nyt system med regionale vækst-teams, alle med reference til BD.
Især Bornholm havde sine betænkeligheder, og vi andre tænkte, hvordan skal det mon gå, når alle
de gamle, aktive støtter ender ude på et sidespor?
Ind til videre er det gået meget godt med samarbejdet, selv om kun en del af klubberne er
repræsenteret på møderne; helt galt gik det dog her i oktober hvor der var indkaldt til budgetseminar
på Fyn, enten var folk blevet mødetrætte, eller havde andre ting at lave en lørdag eftermiddag, det
endte med en masse afbud og siden har der været meget stille på den front.
Det kan være Stig har noget at tilføje om hvordan fremtiden tegner sig for BD, han har været den
mest aktive fra klubben i den sammenhæng.
Det går rigtig godt i klubben i disse år; vi har fået sammensat en meget aktiv bestyrelse, og div.
Udvalg som alle gør et stort arbejde for at det hele skal køre, og det gør det – vi har masser af
træning på alle niveauer hele ugen - der bliver afholdt forældre – og ungdomsarr. - vi har dygtige
spillere, som deltager i en masse stævner – og vi har en sund økonomi som Vor dygtige kasserer
tager sig af.
Bestyrelsen vedtog på det årlige sommermøde at vores mål for klubben er en aktiv klub med
træning på alle niveauer. Derfor lægger vi op til små kontingentstigninger i år, for at kunne
fastholde det fine træningsniveau.
Da borgmester Zimono besluttede sig til at gå af, fik han kort efter posten som formand for
kulturudvalget i kommunen, og det er vi sandelig kommet til at mærke i klubberne. Nu har de
ændret tilskudspolitikken, og det kommer vi til at miste en del på, men hvad værre er at de nu har
indført en ”dem og os” politik, som i længden vil indbære, at klubber med for mange ikkeherboende medlemmer vil miste både tilskud og gratis lån af facilliteter. Ind til videre klarer vi den,
selv om andelen af ikke-herboende medlemmer er på to tredjedele, men på sigt bliver bestyrelsen
nødt til at agere på dette punkt.
Jeg må med glæde notere mig at flere og flere af vores spillere er begyndt at bruge klubdragten til
deres kampe; det lyser gevaldigt op i lokalet med alle de grønne trøjer. Jeg håber dette vil fortsætte,
så vi ikke risikerer at skulle ofre klubpenge på bøder i denne sammenhæng.
Bestyrelsen har besluttet at afholde CVO til foråret, og vi glæder os til at se en masse medlemmer
her; både til hjælp og til spil.
Med ønsket om et godt år 2020
Astri

