Formandens beretning 2015 – ved kasserer Lars Rasmussen

Sæson 2015:
Vi var ved årets udgang 64 medlemmer, 22 senior, 12 motionist og 30 ungdomsmedlemmer.
Der er samme antal medlemmer som vi var pr. 31/12-2014.
Årets begivenheder:
ØBTU’s 2-mandsholdstævne
Fælles klubmesterskab
Deltagelse på Aktiv Fritid
Klassekampen
Årets klubmestre:
Senior: Lars Eckeroth
Junior: Daniel Attrup Mejer
Yngre drenge: Alexander Attrup Mejer
Begynderrække: Andrea Bidstrup
Forældre/barn double: August + Far

Seniorafdelingen:
Vi er 22 seniorer og 12 motionister og der super god aktivitet i hallen mandag og torsdag aften. Især
mandagen er populær og der må påregnes lidt ventetid inden er er ledige borde.
Vi hvade 3 hold tilmeldt ØBTU’s holdturnering i sæson 2014/15 og med følgende resultater:
Serie 1: 2.plads og deltog i oprykningsspil til østdanmarksserien. Holdet blev 1.reserve, men fik ikke tildelt
en plads.
Serie 2: 3.plads
Serie 4: 4.plads
I sæsonen 2015/16 deltager vi med 4 hold og især klubbens 1.hold ligger på en suveræn 1.plads og vil med
stor sandsynlighed opnå direkte oprykning til Østdanmarksserien.

Derudover deltager vi med endnu et hold i serie 1, et hold i serie 2 samt et hold i serie 4 og alle hold ligger
pænt placeret i rækken og der bliver spillet gode kampe.
Der har været afholdt en juleturnering med sandpapirsbat og alle iført nissehue (et smukt syn) og både
Allan Hansen og Steffen Schiøtt havde bidraget med fine præmier til heldige vindere.
(vinder single Lars Eckeroth og double Brian & Liang)

Ungdomsafdelingen:
Vi er idag 30 ungdomsmedlemmer og der er stor aktivtet til træning mandag og torsdag, mens der stadig er
plads på holdet om tirsdagen.
Ungdommen bliver trænet af Peter Stilling (man/torsdag) og Kasper (tirsdag) og derudover har flere
forældre hjulpet til henover sæsonen. Især vejledt af Lars Eckeroth.
Især tilgangen af Lars Eckeroth til Allerød Bordtennisklub har betydet at der er blevet nedsat et
ungdomsudvalg som har igangsat initiativer som Julelejr, Ekstra fællestræning i weekend’er, rigtig god
opbakning til pointstævner og god kontant til forældrekredsen. Initiativer som alle er afgørende for at
opretholde en god ungdomsafdeling med både udvikling af spillere samt godt socialt miljø. I
ungdomsudvalget er også Kim Søemoesegaard (Far til Daniel)
Vi har til denne sæson ikke nogle turneringshold tilmeldt ØBTU’s holdturnering, men med den tilgang og
aktivtet som er i ungdomsafdelingen i øjeblikket, så vil jeg tro at vi har indtil flere hold med i næste sæson.
I sæson 2014/15 havde vi 3 hold tilmeldt og med følgende resultater:
Junior B – 1.plads
Yngre drenge B 1.plads
Puslinge 3.plads
Generelt:
Der har været lidt rod mht bestilling af ekstra klubtrøjer og det skyldes at vores oprindelige trøje udgik af
produktionen og den erstatningstrøje som vi har valgt har været i restordre fra Butterfly og det vil sige at
BTEX ikke har kunne få det hjem. Pt afventer vi stadig 3-4 trøjer som vi har i bestilling.
I den kommende forhandling omkring haltider forventer vi at få uændret haltid i sæson 2016/17 og hvis
vores medlemstilgang fortsætter så vil vi overveje om vi skal søge yderligere tid i hallen. I øjeblikket er
vores eneste mulighed for ekstratræning i weekenderne, men her er til gengæld mange uudnyttede
muligheder.
Halpersonalet er blevet reduceret, men jeg synes generelt at vi får en rigtigt god behandling og vi bør ikke
klage.

Halbestyrelsen, hvor vores egen Ole Rasmussen er formand, skifter struktur og der bliver oprettet et
brugerråd. Brugerrådet vil i stor udstrækning bestå af den nuværende halbestyrelse og hvilke
kompetencer/forpligtelser som påhviler det nye brugerråd vil vi hører mere om i den kommende tid.
Bestyrelsen har i år afhold de nødvendige møder og efterhånden kører vores ”årshjul” i en god rytme og vi
har alle prøvet de forskellige opgaver og det giver en tryghed når vi kan genbruge tidligere års erfaring.
Efter denne generalforsamling vil Henrik Jensen og Jeanette Attrup Mejer forlade bestyrelsesarbejdet.
Henrik fortsætter i klubben som motionistmedlem og vil sikkert gerne give en hjælpende hånd hvis der er
behov og Jeanette ”frigiver” vi til Hillerød Bordtennisklub hvor alle hende 3 børn nu er aktive.
Stor tak til Henrik og Jeanette for deres indsats for Allerød Bordtennisklub.
Jeg vil slutte beretningen med at takke alle for et dejligt 2015 i bordtennisklubben og vi vil arbejde videre i
klubben med stor tiltro til at vi bringer klubben et skridt videre i de kommende sæsoner.
Tak til alle medlemmer, trænere, ungdomsudvalg og forældre som bidraget til det gode spil og det
hyggelige samvær i klubben.

