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Møn Bordtennisklub, ordinær generalforsamling d. 29.09.2020
i Møns Hallernes cafeteria.
Referat
Tilstede: Bestyrelsen, Poul Lundgren, Birger Hjort, Allan Johansen, Ulla Petersen, undertegnede
og ca. 20 øvrige medlemmer.
1. Velkomst ved formand Poul Lundgren, Ole Berg Nielsen blev valgt som dirigent, Erik som
referent.
2. Formandens beretning:
1. Indkomne regning fra Bordtennis Danmark på 9.750 kr.
Hvert medlem skal nu betale 125 kr. til forbundet for de aktiviteter vi kan benytte. Vores
meningsmåling viser, at de fleste af vore medlemmer er kommet for at få motion og
hyggeligt samvær. Ungdomsspillere har vi kun mellem 3- 5 spillere af, og seniorer under 60
ca. 5. Vi koncentrerer os derfor om plus60. Jeg kan nævne at Ole Hyldelkamp er ved at
starte plus60 i Nyråd og Vordingborg. Hvis det bliver aktuelt med et fællesskab, er der ikke
langt at køre.
2. Der har været flere udfordringer i forhold til Corona i hele perioden. Hvordan forholder vi
os til det? Jeg har løbende været i kontakt med andre store klubber, Roskilde og Brønshøj.
Begge klubber spiller kun single spil.
3. Sommerudflugten til Møn Fodbold Golf blev en succes. Vi var 18 deltagere, Ulla havde
lavet kartoffelsalat og mig selv frikadeller. Der var vin, øl og sodavand. Vi havde en rigtig
hyggelig og sjov formiddag og eftermiddag. Det vindende hold fik en lakridspibe. Vi er
meget velkomne derude til næste sommer
Tak til Finn, Webmaster Peter og tak til hele bestyrelsen for godt samarbejde.
Formand Poul Lundgren.
3. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget.
Indtægter:
kr. 21.550,00
Udgifter:
kr. 11.957,78
Overskud:
kr. 9.592,22
Kassebeholdning pr 31.8.20:
kr. 22.716,24
Kassereren foreslog midlertidig kontingent forhøjelse pga. Corona tider med mindre deltagelse.
4. Indkomne forslag: Ingen
5. Valg til bestyrelsen:
På valg var Poul Lundgren, Ulla Pedersen og Birger Hjort.
Alle 3 blev genvalgt.
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6. Valg af suppleanter: Carsten Berg og Frank L. Kristensen. De var ikke tilstede, men blev
genvalgte.
Valg af revisor: genvalg, Stig Erikson.
7. Eventuelt:
Der var en diskussion om hvad vi skulle gøre ved en uventet opkrævning fra Bordtennis
Danmark på 9.750 kr. (årligt 125 kr. pr. medlem). Vi plejer at betale 12 kr. pr medlem til
Østdanmarks Bordtennis).
Et flertal accepterede at vi tilbød Bordtennis Danmark at betale dette beløb men kun for et år, og
at vi ønskede udmelding af Bordtennis Danmark.
Ole Berg Nielsen spurte om hvorfor vi opkræver kontingent ved udlevering af girokort, så vi
bliver meldt ind hvert år, i stedet for en opkrævning ved mail årligt.
Det blev diskuteret om vi skulle forsøge med at spille double, det gøres i enkelte klubber.
Erik Kjølbye, sekretær.

