Generalforsamling 2020 – onsdag d. 24. februar 2020 kl. 18.30.

Formandens beretning.
Endnu et år er gået i bordtennisklubben, og vi kan se tilbage på det mest mærkelige år nogensinde i ABTK’s
historie. Sæsonen har været præget af restriktionerne i forhold til Corona-virus, der har betydet aflysninger
af meget aktivitet i træning og kamp. Hallen står top-klar til at blive benyttet igen, og det sker så snart, vi
får tilladelse fra myndighederne.
Vores medlemstal pr 31/12 er således:
Medlemsoversigt
Senior
Senior - motionist
Ungdom - Hold
Ungdom
Total

2017
28
16
22
12
78

2018
34
18
22
12
86

2019
36
8
13
27
84

2020
25
6
16
16
63

Senior:
En kort opsummering af medlemssituationen er, at vores seniorafdeling har haft en medlemsnedgang, som
delvist skyldes, at nogle er stoppet pga. skader/Covid-19, og nogle er flyttet til andre klubber.
Vi stillede 5 seniorhold til start ved turneringsstart i september - 4 hold i BTDK’s holdturnering samt 1 hold i
Danmarksturnering – 1. division kvinder.
Alle hold kom i gang, men turneringen blev delvist afbrudt af mange afbud pga. Corona og pt er det uvist,
hvordan turnering i år bliver afviklet (hvis den overhovedet bliver afviklet).
Træningen i klubben har forløbet nogenlunde, som vi kender det fra tidligere sæsoner, og vi er gået tilbage
til vores normale mandagstræning fra kl. 19.00 til 22.00. Men seniorerne har stadig haft mulighed for at
træne med øvelser og instruktion sammen med ungdommen to gange om ugen.
Motionist:
Vi oplever, at vores motionistafdeling bliver mindre, og det skyldes helt sikkert, at vi ikke har haft de
ressourcer i klubben, som har haft lyst til at stable et motionisttilbud i gang. Der er dog lys for ende af den
tunnel, da flere har vist interesse efter vores åbent-hus arrangementer, som Troels har stået for hver anden
søndag i efterret. Troels er derfor gået videre med det og har samlet en gruppe nye seniorer til træning
tirsdag aften. Det ser ud som om, at der er opbakning til det, og at det kan blive en succes.
Ungdom:

Vi har i ungdomsafdelingen haft træning alle ugens dage og med 2 hold mandag, tirsdag og onsdag. Denne
opsætning er tæt på 100% udnyttelse af vores hal-tid og vi trækker max. på vores trænerressourcer. Til
ungdomstræningen tilstræber vi altid at være 2 trænere i hallen (ofte 1 træner og en hjælpetræner). Det
skyldes, at vi ofte har blandede hold til vores træning. Både mht. alder og det antal år, som børnene har
spillet.
En af vores nye trænere måtte dog springe fra tidligt på sæsonen, så vi har været ekstra presset på
trænersiden med de mange træningshold. Heldigvis har vi kunne klare det med lidt trænerrokeringer, og
trænerne har taget ekstra ansvar.
Vi kan altid bruge flere trænere i vores klub, men jeg er meget imponeret over, hvordan vores unge
trænere i klubben. Felipe, Anton, Nicklas og senest Emma og Sofie har vokset med opgaven, og det lover
godt for fremtiden. Så vi fastholder, at vi skal være en bordtennisklub med gode træningstilbud.
Vi har stadig en stærk base af ungdomsspillere, som har spillet i klubben i flere år. Trods Corona er den
stærkere og bredere end nogensinde. Men vi har frafald i det segment, som er nye spillere. I år må vi helt
sikkert tilskrive nedgangen i antallet af ungdomsmedlemmer til nedlukningen af hallen. Vi plejer at få
tilgang af 10-20 nye spillere i efterår/vinter, men det har ikke været muligt i denne sæson. Formentlig også
fordi børnene ikke har kunnet spillet bordtennis i skolen.
Vi har haft et hold med i pige-ligaen og 2 hold med i Ungdom over 12 år.
Bordtennis Danmark:
Vores lokalunion ØBTU er blevet nedlagt, og det samme er alle andre lokalunioner i landet. I stedet er
kræfterne samlet i Bordtennis Danmark. Strategien er et mere ensrettet bordtennisforbund, som bedre kan
styrke bordtennissporten generelt.
For at styrke de lokale behov er det dannet 7 regionale regionsråd, og Allerød Bordtennisklub deltager i
Region Nordsjælland.
Hele formålet med styrkelsen af Bordtennis Danmark er, at vi samlet set kan få en bedre ”styring og
branding” af sporten, og at det så vil styrke medlemstallet i klubberne. Medlemstallet i sporten er for
nedadgående, og derfor kræver det både nye kræfter, og nye ideer/inspiration til sporten og at vende
udviklingen.
Vi oplever at Bordtennis Danmark ikke helt har fået deres organisation i fuld drift, og derfor kunne vi også
konstatere at de sædvanlige ØBTU aktiviteter er aflyst i denne sæson. F.eks. ØM ungdom, ØM senior, ØM
veteran og ØM 2-mandsholdstævnet som plejer at blive afholdt i vores egen haller.
De ovennævnte arrangementer ville jo nok havde været aflyst alligevel pga. Corona, og vi kan håbe på, at
der er samlet nok kræfter i vores forbund til, at der igen er ressourcer til, at afholde de forskellige
mesterskabet og arrangementer fremover.
Diverse:

Der er i sæsonen blevet spillet både kampe og stævner. Men hallerne blev lukket da turneringerne var ved
at indtræde i den afgørende fase, og hallerne lukkede igen før man kunne nå at indhente det som
manglende.
Der skal lyde en stor tak til alle vores trænere: Peter, Filipe, Nicklas, Anton, Emma og Sofie og Lars E. for
deres store indsats i hallen. Uden jeres indsats kunne vi ikke drive klubben. En særlig stor tak sender jeg til
Lars Eckeroth, som er kæmpe drivkraft i klubben, og som bruger en ”urimelig” mængde timer på
bordtennissporten, og hvoraf rigtigt mange af dem er til gavn for ungdomsafdelingen i Allerød
Bordtennisklub.

Ole Rasmussen:
Ole Rasmussen har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, og genopstiller derfor ikke til bestyrelsen ved
den kommende generalforsamling.
Ole har gennem en menneskealder arbejdet for klubben, og har varetaget et utal af diverse administrative
opgaver. Bl.a. har Ole styret bestyrelsesmøder og generalforsamlinger med tilhørende referat og
vedtægtsændringer, og han har været klubbens garant for, at procedurer og beslutning blev foretaget
indenfor rammerne af vores regler og generel sund fornuft.
Ole har i mange år været bordtennisklubbens repræsentant i brugerrådet i Lillerødhallerne, og har i den
periode også været brugerrådes formand.
Ole har i de seneste 10 år været aktiv deltager i arbejdet omkring afholdelse af ØBTU 2-mandsholdstævne i
Lillerødhallerne. Et arbejdet, som klubben igennem tiderne har høstet store roser for, og det både fra alle i
Lillerødhallerne, ØBTU og de mange deltagende spillere.
Allerød Bordtennisklub skylder Ole en kæmpe tak for hans store frivillige indsats igennem mange år.
Vi har købt lidt vin/chokolade til Ole som symbolsk tak for indsatsen.
Ny formand og kasserer:
Efter at have varetaget formands- og kasserer-rollen i Allerød Bordtennisklub i 10-15 år, har jeg nu valgt at
trække mig, og lade nye kræfter og ideer komme til.
Det har været mange år med frivilligt arbejde for klubben, og det har givet rigtigt mange gode oplevelser,
og jeg har nydt samarbejdet med alle de andre frivillige – både spillere, trænere og forældre.
Jeg kan nu mærke at jeg ikke længere brænder for opgaven, og derfor er det tid til at lade nye kræfter
komme til, så udviklingen i klubben kan fortsætte.
Som forsvarende klubmester er jeg dog ikke færdig med at spille, og jeg glæder mig meget til hallen åbner
igen, så vi igen kan få svinget battet.
Jeg siger tak til alle, som har bakket op omkring klubben på min vagt, og ønsker den nye bestyrelse alt det
bedste.

/Lars R
Stefano:
Det var med stor sorg, at vi kunne læse at Stefano er gået bort efter en længere periode med sygdom.
Vi husker Stefano som aktiv spiller, træner, holdleder og forældre i Allerød Bordtennisklub, og især hans
gode ideer og arrangement vil blive husket og savnet.
Lars E. deltog i bisættelsen, og havde medbragt en flot bårebuket for os alle i Allerød Bordtennisklub.
Vi sender vores bedste tanker til Stefano og hans familie.
Aktivitetsoversigt 2020:
Januar:
•
•
•
•
•

Afholdelse af ØBTU’s 2-mandsholdturnering i Lillerødhallerne – for 11 år i træk.
Bronze til Mille/Laura, Nicklas/Anton T., hr.kl.4 Thomas/Allan og Hr.kl.1 Lars S/Lars R.
ØM Veteran Tåstrup – Lars R vinder guld i +50A og Allan H vinder sølv i +50B
ØM ungdom Tåstrup – Medaljeregn over Allerød ☺ og medaljer til Emma, Sofie, Laura, Mille og
Walther, Rasmus, Emma Rosa, Filip og Andreas.
Sæsonens 4 pointstævne afholdes i Allerød
Alma, Mille, Sofie & Emma spiller top12 i Royal Stage. Sølv/bronze til Emma & Sofie.

Februar:
•
•
•
•

Generalforsamling 2019
ØM Senior Farum – Allerød stiller med mange deltagere
Lars S/Lars R vinder guld i Hr.kl. 1 double.
Nicklas Jensen, Emma Rosa, Freja og Hjalte deltager i stort parasports-stævne i Malmø
Pointstævne i Lillerødhallen

Marts:
•

Hallen lukker ned pga. Covid-19

April:
•

Hallen lukket

Maj:
•

Hallen lukket

Juni:
•

15/6 Hallen genåbnet med ”begrænsninger”

•

Vi slutter af med fælles afslutning og spisning i ungdoms- og seniorafdelingen

•

Sommerlejr – flere af vores spillere bruger sommerferien på træningslejre.

Juli:

August:
•

Sæson 2020/21 er i gang

September:
•
•

Alm.træning
Sofie når semifinalen i et stort internationalt stævne i Helsingborg

Oktober:
•
•

3 dages lejr i samarbejde med Team Egedal.
Nordsjælland Cup – afholdelse af stævne i samarbejde med Egedal, Helsingør og Espergærde.

November:
•
•

Nordsjælland Cup – afholdelse af stævne i samarbejde med Egedal og Espergærde.

December:
•
•

Mille vinder sin række ved et stort stævne i Odense. Laura får bronze i sin række ved samme
stævne.
Hallen lukket

En kæmpe stor tak til alle jer, som bidrager med frivilligt arbejde for klubben, og til jer, som bakker op
omkring klubben. Det tror jeg, at der bliver ekstra meget brug for, når vi igen kan komme tilbage i
bordtennishallen.
Hilsen
Lars Rasmussen
Formand

