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Beretning for s総SOnen 2019 /2020

En sa:SOn lakker mod enden, Og Vi skal igen gqre status i bordtemisa鮒elingen. Og

OgSa Se lidt fremad!

工gen i deme s鈴SOn har vi ”kun” haft 2 senior hold, ingen ungdomshold. De unge

SPillere stoppede desvarre ved udgangen af 2018 sa3SOnen, men det er d印igt at vi har

faet nogen af dem tilbage igen :一)

St穏Vnedeltagelsen for b鐙mene har v蟹ret helt i bund i denne sa3SOn, menS de voksne

har deltaget i noみe fa sta3Vner Pa Sia31land. Nu ser vi frem mod landsmesterskabeme i

V匂en, den 28. 2. - 1. 3. selv om der allerede har meldt sig et stort frafald.

Bqmeantallet startede lavt, Og derefter har det ligget stabilt - lavt. Og det har det nu

gjort i 2 - 3 ar. Deme sa3SOn ligger fremmedet p急7 b鐙m pr. tir§dag, men det kanjeg

trods alt godt glade mig lidt over; for jeg har h例壬at flere bordtemisklubber har

m犯et lukke ungdomsafdelingeme p.g.a. for lavt medlemstal, Og Vi ved at unge -

antallet kan svlnge VOldsomt. Vi har til gengaeld skiftet lidt ud i - Og er blevet lidt

flere - Seniorer! Det er d?jligt at opleve b狙e bqmenes og senioremes fellesskab og

det sociale og venskabelige drilleri, SOm harer med. Vi har en god klub社d, SyneS jeg!

For at promovere BT har vi deltaget aktivt i Skolemes idr凄痕dag og i ”都)en hal” og

har forgaves forsqgt at緒Lind軸ergskolen med pa skole - OL. I hovedbestyrelsen

tales om et samarb匂de med (丸ndsqmagle idratsforening; men min egen holdning er,

at i劫rste omgang vil vi n勾es med at tilbyde Gundsqmaglespilleme, at de kan komme

til Gundsβ1illehallen og spille bordtemis; jeg har ingen intendoner om at starte en

underafdeling i Gundsqmagle !

P各den anden side, ”hvis vi ggr som vi plejer far vi de resultater vi altid har絡et” sa

m誌ke er der nogen, SOm er i stand til at tanke og gemem筋re noget nyt for at ska群も

flere巾ngdoms-)medlermer? ‘

I GSG&Ⅲ er der som sa3dvanlig problemer med at skaffe tra3ningstider og lokaler

nok. Tankeme om multiha11en lever stadig, Og SOm det fremg各r af dagsordenen skal vi

senere d昭fte et erema3rket kontingent til den nye, kommende hal. Efter sigende skal

klubben finansiere en ny hal selv, menS Roskilde kommune vil acceptere at sta for

driftsudgifteme, n各r / hvis vi selv rejser ha11en. Og vi kan godt fa lanetilsagn til hallen,

vi skal ”kun” kume dokumentere en stor egenbetaling.. som blandt andet inkluderer

et lan af afdelingemes bankindestaende opsp証ng. Der er givetvis mere herom pa

hovedforeningens generalforsamling, den 26. marts.

Ud over bordtemis og det deraf afledte deltnger vi - Og bidrager! - SOm Sa3dvanlig til

de fa11es arrangementer i GSG&IF: Peter uddeler Kvartalsnyt, Bemy passer vores

咄emmeside pa www.GSG皿dk og er god til at holde den a jour, Selv om han

beklager slg OVer teknikken; menS Mogens tager sig af facedooksiden. Bemy og

Johames har面ulpet GIV til banko; Og flere deltager i aめQjdet med vores madbod pa

Roskilde Fesdval og med sommerfesten・ Med i fおivalgruppen er ogsa Jens Skriver;


