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Roskilde Bordtennis, BTK 61 
Kildegården 
Helligkorsvej 5 
4000 Roskilde 
www.roskildebordtennis.dk 

Følg os på Facebook:  
www.facebook.com/roskildebordtennis 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Roskilde Bordtennisklub, BTK 61 
 

Onsdag, den 23. maj 2018 kl. 18.00 
 

i Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena, Møllehusvej 15, Roskilde (lokale Maglekilde, 1. sal over 
Receptionen). Bestyrelsen byder - som vanligt - på lidt til ganen. 
 

Dagsorden jfr. Vedtægternes § 5, stk. 2:  
 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning ved formanden. 
3. Gennemgang af årsregnskab for året 2017 v/Benny. 
4. Budget for 2018 v/Benny. 
5. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest den 16. maj 2018). Med 

hensyn til fastsættelse af kontingent foreslår bestyrelsen en forhøjelse af satserne for kontingent: 

• Begynderhold: fra 525 kroner til 875 kroner pr. halvår, men også 2 ugentlige træninger 

• Pigehold, letøvethold og øvet 1 hold: fra 775 kroner til 875 kroner pr. halvår 

• Øvet 2 hold: fra 1.025 kroner til 1.125 kroner pr. halvår 

• Ungdom elite: fra 1.275 kroner til 1.375 kroner pr. halvår 

• Senior, senior elite, senior motion med holdkampe: fra 825 kroner til 925 kroner pr. halvår 

• Senior motion: fra 625 kroner til 725 kroner pr. halvår 

• Veteran hold: fra 650 kroner pr. år til 850 kroner pr. år … evt. med 425 kroner pr. halvår 
Baggrunden for forhøjelsen er, at spillerlicens fremover vil være indeholdt i kontingentet, hvilket giver 
alle medlemmer nemmere adgang til at deltage i holdkampe og/eller stævner. Samtidig skal det ses 
som en forberedelse på DBTU's tanker om en fremtidig omlægning af hele licenssystemet. 

6. Valg af bestyrelsesmedlem (2 år). På valg er Johanne Tschernja, Jens Gammelmark og Allan Bentsen. 
Alle er villige til genvalg. 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1 år). Brian Davidsen stiller gerne op, og vi hører gerne fra andre 
interesserede (giv besked til Johanne). 

8. Valg af revisor (1 år) og revisorsuppleant (1 år). Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus Hansen som 
revisor. 

9. Eventuelt … herunder uddeling af den årlige ”Chris-Pris”. 
 

Mød op på generalforsamlingen og få indflydelse på DIN klub 
 
Med sportslig hilsen 
Bestyrelsen 

http://www.roskildebordtennis.dk/
http://www.facebook.com/roskildebordtennis

