
Aarhus, 23. juni 2017 
 
Ekstraordinær Generalforsamling, Bordtennisklubben Sisu/MBK – 
Tirsdag, d. 20. juni 2017, kl. 19.00 
 
Pia Leth bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. 
 
Punkt 1: Valg af dirigent og referent 
Pia Leth foreslog Henrik Sørensen som referent og Jens Opstrup som dirigent – begge modtog 
valg, og blev derefter valgt. 
 
Jens indledte med at konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt. 
 
Jens Opstrup redegjorde derefter kort for de indkomne forslag, og understregede at der ikke 
kunne stemmes om disse på generalforsamlingen, hvor det udelukkende var valg af bestyrelse, 
m.v. der var på dagsordenen. 
Tommy Samsing: Hvis der bliver problemer med valgene, bør der indkaldes til endnu en 
ekstraordinær generalforsamling. 
Jens Opstrup læste derefter et sent indkomment forslag fra Lars Larsen op, da dette ikke var 
blevet videreformidlet til medlemmerne. 
Forslaget gik ud på at ansætte Jonas Rasmussen som formand, med en betaling på 50-100.000 
kr. pr. år. 
Jens Vestergaard: En lønudgift til f.eks. en formand vil betyde et nedsat aktivitetsniveau. 
 
Pia Leth redegjorde derefter for bestyrelsens oplæg til en ny og udvidet udvalgsstruktur, der 
ville hjælpe den kommende formand. 
Derefter gik ordet på skift til de forskellige bestyrelsesmedlemmer/udvalgsformænd, samt 
tovholderne i de enkelte underudvalg og arbejdsgrupper. 
 
Mathias Heidmann: I Seniorudvalget er der få opgaver, og det går godt i udvalget. 
Anders Iversen har meldt sig som nyt medlem i udvalget. 
 
Kresten Roland: Jesper ”Stef” Steffensen har meldt sig som nyt medlem i Ungdomsudvalget 
(UU), men der kan godt bruges en mere. Der er styr på sæsonen 2017/18. 
 
Tommy Samsing opfordrede til at info om stævnetilmelding fremover udleveres direkte til 
ungdomsspillerne. 
Kresten Roland lovede, at det ville blive gjort. 
 
Casper Staal: Tingene kører i Eliteudvalget, og der er en god dialog med UU. 
Der kan godt bruges endnu et medlem i udvalget. 
 



Poul-Erik Møllenberg: Der er mange medlemmer, der spiller mandag og onsdag. 
Der er tilfredshed i Veteranudvalget. 
 
Ida G. Nielsen: Der fokuseres på rekruttering i Damegruppen. 
Mette Birch Kristensen og Trine Mikkelsen er medlemmer. 
 
Til Lokale/Kantineudvalget ønskes flere medlemmer. 
Vibeke Schneider: Bør og skal der ikke handles lokalt? 
Jens Vestergaard tjekker op på dette. 
Anders Iversen meldte sig til at indkøbe varer til kantinen og som ”pantmand”. 
 
I Medie/PR/Hjemmeside-udvalget står Klaes Nielsen for Livestreamning. 
Jens Vestergaard: Det har haltet på området omkring hjemmesiden. 
Vibeke Schneider: Det er en katastrofe, at hjemmesiden ikke kører, og der skulle aflønnes en 
person til at køre denne. 
Pia Leth: Dette burde ikke være nødvendigt, i fht. at andre arbejdsopgaver ikke bliver aflønnet. 
 
Jens Vestergaard redegjorde herefter kort for for situationen på sponsorområdet. 
Der er p.t. ikke et sponsorudvalg. 
Vibeke Schneider meldte sig til at opsøge lokale sponsorer. 
Jens-Erik Linde informerede om, at Jacob Sørensen har udvist interesse for området. 
Jens Opstrup lovede at søge Salling Fonden om en donation. 
 
Jens Vestergaard redegjorde for situationen i Økonomiudvalget og Administrationen. 
Pia Leth og Ida G. Nielsen fortsætter i udvalget, og alle poster er godt besat. 
Flemming Vitved overvejer at indtræde i udvalget, og hjælpe med kontingentadministrationen. 
 
I Aktivitetsudvalget redegjorde Pia Leth for de enkelte arbejdsgrupper. 
Der vil snart mangle folk på nogle områder, da nogle af de eksistrende medlemmer har meldt 
deres afgang. 
Mathias Heidmann meldte sig til udvalget. 
Vibeke Schneider: Arbejdsopgaver skal lægges ud til forældre. 
Ida G. Nielsen: Der vil snart mangle overordnede ledere til f.eks. Sisu/MBK Open (SMO). Der 
skal bruges kvalificerede folk til denne opgave, som forældre ikke kan løse. 
Tommy Samsing: SMO er en vigtig del af klubben, og det er en vanskelig opgave at udføre, og 
man derfor bør lede efter ledere, der kan varetage disse mange år fremover. 
Mette Birch Kristensen meddelte, at hun primært har forstand på og interesse i at lede 
breddestævner, men gerne ville hjælpe det hun kunne. Mette Birch Kristensen mente 
endvidere, at Peter Kaag gerne ville hjælpe til ved SMO. 
Jens-Erik Linde: Der bør laves en liste med alle arbejdsopgaverne 
Ida G. Nielsen: Tovholderne i alle arbejdsgrupper er bedt om at lede efter afløsere. 
Tove Klausen: Jeg har været med i 20 år, og det er både hårdt og hyggeligt. 



Tommy Samsing: Brug ikke Facebook til at hverve hjælpere – kun personlig henvendelse virker. 
 
Pia Leth meddelte hun fortsat gerne vil være tovholder for julefrokosten, men gerne vil have 
hjælp, da det ellers fortsat bliver ”Jul a'la Pia”. 
Ida G. Nielsen: Dameudvalget vil gerne hjælpe til med julefrokosten. 
Afviklingen af juleturneringen skal varetages af andre. 
 
Jens-Erik Linde meddelte at Aarhus Veteran Open (AAVO) formentlig vil flyttet fra februar til 
maj, da der er blevet placeret en DT-runde på den normale termin. 
Der skal bruges folk til div. praktiske opgaver til både AAVO og Aarhus Veteran Double Open. 
Finn Jensen meldte sig. 
Der mangler en tovholder til ikke-turneringsdelen ved AAVO. 
 
Pia Leth meddelte, at Kasper Friis står for Sommer Cup, som forventes at køre som tidligere. 
 
Mette Birch Kristensen meddelte, at hun, Peter Schlanbush og Jakob Worm hjælper til med 
afviklingen af Senior Cup. 
 
Pia Leth og Jens Vestergaard vil sammen med Tommy Samsing, Jens-Erik Linde og Thomas 
Windtberg hjælpe med planlægningen af DM for Veteraner. 
Pia Leth: Jens-Erik Linde stopper som formand for DBTU's Veteranudvalg, og klubben afvikler 
DM for at hylde hans indsats gennem årene. 
Jens Vestergaard: Der forventes stort overskud på DM. 
 
Pia Leth redegjorde kort for frivillighedskoordineringsudvalget (dejlig mundret ;-) 
Mathias Heidmann meldte sig til udvalget. 
Kresten Roland: Måske der bør indføres differencieret kontingent, i fht. frivillighedsindsatsen. 
Kresten Roland vil gerne være kontaktperson for UU. 
Tommy Samsing: Hjælpere kan få udbetalt en del af overskuddet. Klubbens indtægter skal 
skaffes via aktiviteter, men det er næsten umuligt at skaffe folk. Alternativt kan man hæve 
kontingentet. Andre klubber har højere kontingent end Sisu/MBK. 
Ida G. Nielsen: Det er udvalget, der skal finde løsningerne. Tommy Samsing blev opfordret til at 
melde sig. 
Jens-Erik Linde: Opkræv 100 kr. årligt for lån af en nøglebrik til klubben. 
Jørn Jensen: Der børe ikke være berøringsangst i bestyrelsen for at hæve kontingentet. 
Pia Leth: Kontingentet kan virke både dyrt og billigt, afhængig af fremmødet. 
Finn Lorentzen: Kontingentet skal fastsættes i fht. aktivitetsniveauet. 
Flemming Vitved: Alternativet til en manglende kontingentforhøjelse kan være et nedsat 
aktivitetsniveau. 
 
Jens Opstrup meddelte herefter, at der ville blive holdt 20 minutters øl- og pølse-pause. 
Efter pausen blev generalforsamlingen genoptaget. 



 
Punkt 2: Valg af formand, m.v. 
Tommy Samsing gjorde opmærksom på, at der skulle foretages optælling af stemmeberettigede 
deltagere, hvorefter Ida G. Nielsen gjorde dette. 
Der var 33 stemmeberettigede, ud af de i alt 37 deltagere. 
 
2a: Valg af formand 
Tommy Samsing uddybede sit forslag til generalforsamlingen, hvor Kasper Friis og Mads 
Christian Mikkelsen var nævnt som formandskandidater. 
Pia Leth meddelte, at Kasper Friis havde takket nej. 
Mette Birch Kristensen orienterede om, at Mads Christian Mikkelsen i forvejen var medlem af 
DBTU's bestyrelse, samt at han inden længe ville blive valgt ind i DGI, og at han derfor næppe 
ville kunne overkomme formandsposten. 
Pia Leth meddelte derefter, at hun havde spurgt flere potentielle formænd, og at det endelig var 
lykkedes at finde en person til posten. Pia Leth foreslog herefter Klaus Witved som formand. 
Klaus Witved meddelte, at han modtog valg, og begrundede det med at han ikke kunne forene 
sig med tanken om at klubben skulle have en betalt formand, samt at mange efter den ordinære 
generalforsamling havde meldt sig som hjælpere i klubben. 
Klaus Witved blev derefter valgt. 
 
2b: Valg af næstformand 
Klaus Witved foreslog Pia Leth som ny næstformand. 
Pia Leth meddelte, at hun modtog valg, og understregede, at hun ville råde, støtte og vejlede 
den ny formand efter bedste evne. 
Pia Leth blev derefter valgt. 
 
2c: Valg af kasserer 
Jens Vestergaard var ikke på valg (er på valg i 2018). 
 
2d: Valg af mindst to bestyrelsesmedlemmer 
Kresten Roland, Mathias Heidmann, Casper Staal og Ida G. Nielsen var alle på valg. 
Kresten Roland, Mathias Heidmann og Casper Staal meddelte, at de modtog genvalg, og blev 
derefter valgt. 
Ida G. Nielsen meddelte, at hun ikke modtog valg. 
Bestyrelsen indstillede herefter Peter Rusbjerg til valg. 
Peter Rusbjerg meddelte, at han modtog valg, og han blev derefter valgt. 
 
2e: Valg af en bestyrelsessuppleant 
Anders Iversen var på valg. 
Anders Iversen meddelte, at han modtog genvalg, og blev derefter valgt. 
 
2f: Valg af to revisorer 



Finn Jensen og Thomas Windtberg var begge på valg. 
Finn Jensen og Thomas Windtberg meddelte, at de modtog genvalg, og blev derefter valgt. 
 
2g: Valg af en revisorsuppleant 
Peter Rusbjerg var oprindeligt på valg, men kunne ikke vælges, da han tidligere var indtrådt i 
bestyrelsen. 
Forsamlingen foreslog Kenneth Kjerstein. 
Kenneth Kjerstein meddelte, at han modtog valg, og han blev derefter valgt. 
 
Punkt 3: Eventuelt 
Jens-Erik Linde overrakte DBTU's sølvnål til Pia Leth, som hun var blevet tildelt ved den 
ordinære generalforsamling. 
Tommy Samsing ønskede tillykke til Klaus Witved med valget, og udtrykte ønske om, at 
klubbens mantra under den nye formand skulle være fastholdelse af medlemmer, da mange af 
klubbens talenter og elitespillere gennem de seneste år var skiftet til andre klubber. 
Lars Sørensen spurgte til om der, som lovet, ville blive opsat rullegardiner i spillelokalet. 
Pia Leth informerede om, at det nye lokaleudvalg ville sørge for dette. 
 
Generalforsamlingen afsluttedes med, at der blev råbt et trefoldigt leve (+ det lange) for 
Sisu/MBK. 
 
For referatet 
Henrik Sørensen 


