Generalforsamling i Sisu/MBK tirsdag d. 17. maj kl. 19.00
1. Valg af dirigent og referent
Pia Leth udvælges som dirigent og Mie Jacobsen som referent. Dirigent takker for valg og
konstaterer lovlig indkaldt generalforsamling. 22 deltagere.
2. Formandens beretning
Formand byder velkommen til generalforsamling. Vi er kommet godt i gang efter
coronanedlukningen. Klubben har fået ny infoskærm, købt nye møbler, fået malet i
opholdsrummet og købt to nye robotter. Vi er ca. 345 medlemmer med 25 stående på venteliste.
Tak til Erik Hjorth for indkøb af øl og vand mv. Jim Barry, Jørn Søndergård hjælper også til med
oprydning osv. Tak til Vibber for hendes uundværlige praktiske hjælp og det samme til Bent Ole
Jakobsen. Tak til Lars Hilti for skilt i klublokalet. Tak til stævneudvalget for deres fantastiske
arbejde. Ungdomsafdelingen blomstrer, men vi har mistet en del af vores bedste ungdomsspillere
efter corona. Dygtige trænere i ungdomsteamet som yder en stor indsats. Pigetræningen kører
godt, og der er lavet aftale med BTDK om at være en pigesatsningsklub. Mange ungdomsspillere
deltog ved LM og klubfestival. Seks spillere deltog ved UDM. Hyggearrangementet for
ungdomsafdelingen fungerer godt, og børnene glæder sig hver gang.
Seniorafdelingen kører godt, og vi er mange om pladserne på de enkelte hold. Vi har i år
prioriteret færre seniorhold i serierækkerne men med bredere trupper på omkring 5 spillere. Vi
har prioriteret at have trænere på til alle hold. Allan Boserup er blevet diplomtræner.
Veteranafdelingen kører privattræning og har generelt stor tilslutning.
Eliteafdelingen er vokset og består af en stor gruppe, der både vægter træningen og det sociale
fællesskab efterfølgende. Generelt et stort fremmøde til tirsdag og torsdagstræningen.
Dameoverbygning mellem Viby og Sisu har fungeret godt og fortsætter igen til næste sæson. Dog
har der været mange skader undervejs, hvorfor man fortsat forsøger at have en del spillere
tilknyttet hvert hold. 1. holdet fik bronze i dameligaen.
Klubbens bedste første hold overlevede i 1. div efter en flot indsats af hele holdet. 2. holdet
fortsætter i 3. div til næste sæson. 3. holdet vandt jyllandsserie DT, og 4. holdet blev jysk mester i
jyllandsserien.
Alt i alt en fantastisk sæson. Pia takker for formandens beretning. Finn stiller spørgsmål til, hvorfor
bruttotrupperne er blevet større, da den enkelte spiller får færre kampe. Allan Boserup har
vurderet bredere trupper, da holdene på den måde ikke er så sårbare ift. skader/sygdom mv.
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Tommy S - Bemærkning til hjemmesiden. Svært ved at finde indbydelse til generalforsamling på
hjemmesiden. Stor ros til hjemmesiden generelt og den nye infoskærm. Ros til bestyrelsen for det
frivillige arbejde hele vejen rundt, hvor mange bidrager til at løfte i folk.
Vi stemmer om beretningen. Alle stemmer for beretningen og er dermed vedtaget.
Hædersbevisninger uddeles.
Årets Ungdomsspiller 2022 er Sørine Diness.
Årets Fighter 2022 er Georgian Ilie.
Årets Spiller 2022 er William Björklund.
Årets Klubkammerat 2022 er Bent Ole Jakobsen
Årets Sisu/MBK’er 2022 er Allan Boserup
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og budget for næste sæson
Jens Vestergård fremlægger revideret regnskab.
Indtægter i alt: 471.543,55 kr.
Udgifter i alt: 462.172,21 kr.
Udgifter til ungdomsudvalget er steget til det dobbelte, hvilket er positivt, da der er kommet godt
gang i aktiviteterne.
Samlet overskud: 9.371, 34 kr.
Egen kapital: lidt over 500.000 kr.
Ift. budgettet ser regnskabet godt ud, da vi har fået flere kontingentindtægter end budgetteret og
har fået en ikke forventet rabat på det røde gulv i tårnværelset. Herudover er udgifterne ikke helt
så høje som forventet bla. som følge af forskydning af klubbetalt julefrokost til kommende
regnskabsår samt at vi har søgt og fået tilskud til bordtennisrobotter.
Anne Diness spørger til, hvad klubben har tænkt ift. den høje egen kapital.
Ingen planer pt. – de store investeringer forsøger vi at få ind via tilskud. Kasper Friis har bl.a. søgt
penge til rødt gulv i tårnværelset. Havde budgetteret med et underskud på 100.000 kr. hvor
udgifter ifm. julefrokost i maj ikke er med. Vi har fået hjælpepakker på over 100.000 kr.
Vores medlemskab er enten med eller uden nøglebrik. Vælger man medlemskab med nøglebrik,
betaler man 100 kr. yderligere. Bordtennis Danmarks gebyrer indgår pt. ikke i kontingentet.
Alle stemmer for regnskabet og godkendes hermed.
Budget 22-23 for det kommende år
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Skal ikke godkendes på generalforsamlingen. Budgettet lægges til sommermødet. Vil gerne have
indspark til aktiviteter eller materiale til drøftelse i bestyrelsen.
Jens V. pointerede dog, at de ordinære indtægter i form af kontingent, aktivitetsstøtte og
overskud fra øl og vand salg ikke dækker vores udgiftsniveau med nuværende aktiviteter. Derfor er
vi afhængig af sponsorer og afvikling af overskudsgivende arrangementer.

Vibber foreslår, at vi skal købe et køleskab mere, da pladsen er trang primært ved fester.
H.C. foreslår, at man holder en sommerfest. Klubben er med på, at vi holder mange
arrangementer, men det kræver frivillige til at arrangere det.
Linde foreslår, at vi søger om veteran DM. Bestyrelsen melder ud, at det kræver mange timers
frivilligt arbejde. Budgettet tages til efterretning.
4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
Ingen indkomne forslag og bestyrelsen foreslår uændret kontingent – ingen indvendinger herom.
5. Valg af:
a. Formand, Klaus Witved, Ikke på valg,
Formand ikke på valg og fortsætter et år mere.
b. Næstformand, Pia Leth, På valg (modtager genvalg)
Alle tilstedeværende stemmer for genvalg
c. Kasserer, Jens Vestergaard Jacobsen, på valg (modtager genvalg).
Alle tilstedeværende stemmer for genvalg.
d. Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Jesper Steffensen, Casper Staal, Allan Boserup modtager
genvalg. Allan Nielsen modtager ikke genvalg.
Alle tilstedeværende stemmer for genvalg. Allan Nielsen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen vil
gerne være 7 og efterspørger et ekstra bestyrelsesmedlem. Morten Juhl Jensen melder sig som
bestyrelsesmedlem og vælges hermed ind i bestyrelsen.
e. 1 Bestyrelsessuppleant. Sjønne Petersen, på valg.
Sjønne modtager genvalg og alle tilstedeværende stemmer for genvalg.
f. 2 Revisorer. Thomas Windtberg og Finn Jensen, på valg.
Finn og Thomas modtager genvalg, og alle tilstedeværende stemmer for genvalg.
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g. 1 Revisorsuppleant, Hans Jørgen Petersen, på valg.
Sjønne modtager genvalg, og alle tilstedeværende stemmer for genvalg.
6. Evt.
Vibber ønsker, at man fjerner tøj fra tørretumbleren og lægger det pænt sammen og på plads
igen. God idé at få involveret de yngre kræfter så de kan hjælpe til fremover.
Tommy S ønsker, at man nedsætter turneringsudvalg, så Allan B ikke trækker det store læs ift.
seniorhold. Generelt ønske om at få nedsat udvalg ift. fester, oprydning, andre arrangementer,
mv. Evt. en plan for hvordan vi rekrutterer flere frivillige fx nedsat kontingent så der er en gulerod
for at hjælpe til.
Jens V fortæller om Hørning Bordtennis, hvor der er krav om, at man hjælper til med diverse
opgaver. Her bliver man påsat opgaver, hvilket kan blive konsekvensen, hvis der ikke er flere, der
melder sig som frivillige.
Tommy S vil gerne være primus motor på at lave en plan over forskellige udvalg.
Lørdag d. 23. juli afholdes sommermøde hvor Tommy S evt. kan inviteres med.
Stor udfordring ift. Sisu Open på sigt. Stævnegruppen bestående af Christian, Rasmus, Ida, Mette
og Skalborg ønsker flere til at være ”i lære” ift. at blive en del af stævnegruppen i fremtiden.
H.C. foreslår, at vi finder en løsning, så vi kan dække området af under trappen, så der ikke
forsvinder bolde mm fx med et gardin.
Tommy foreslår, at vi får gjort noget ved indgangen til klubben, så den fremstår pænere. Ole
Nielsen har lovet at male døren.
Lars Hilti har købt sædehynder og takker for, at folk lægger dem pænt tilbage.
Pia takker af og siger tak for en god generalforsamling og god ro og orden. Vi udbringer et leve for
klubben.
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