
Formandsberetning 2019. 

 

Så er endnu en sæson overstået her i TIK-bordtennis, og det med følgende resultater : 

Serie 1, blev nr. 3. 

Serie 2, 2. holdet vandt helt suverænt rækken, og er dermed serie 1 næste år. 

Serie 2, 3. holdet blev nr. 4. 

Serie 2, 4. holdet må desværre rykke ned i serie 3. 

Veteran 40-50 er blevet slået sammen i år, og delt op i 2 hold, Tåstrup 1, og Tåstrup 2. 

Tåstrup 1, vandt den ene række, og Tåstrup 2 vandt den anden række, hvilket gjorde, at de 2 hold, 

skulle mødes i finalen. Her vandt Tåstrup 1 klart, stort tillykke med det. 

Vi har i 2019 holdt 2 hyggelige fester, første fest var en sen 2017 julefrokost, og anden fest var så 

en 2018 julefrokost. Vi siger selvfølgeligt tak til Morten og Mie, for at de ville lægge hus til 2018 

julefrokosten. Begge fester var som sagt rigtigt hyggelige, jeg synes dog der mangler lidt tilslutning 

til disse arrangementer, specielt fra vores nye medlemmer. 

Der skal også siges stor tak til vores sponsorer, Grillministeriet, Fisher Blomster, Fabrikken Lepo, 

samt Sport Direct Tåstrup, for nyt tøj til klubbens medlemmer. Klubben har også selv købt nogle 

ekstra trøjer, som vores medlemmer, kan købe for 100 kr. pr. stk. 

Jeg har også besluttet mig for, at det er på tide, at jeg forlader posten som formand, og vil derfor 

gerne sige et stort tak, til både Fritid og Kultur, TIK, og ØBTU, for det gode samarbejde vi har haft 

gennem alle årene. 

Her til sidst kunne jeg godt tænke mig til, at vi fik os en snak om vores januar stævne, og om 

hvorvidt vi skal fortsætte, for jeg har virkeligt følt, at der manglede støtte og opbakning omkring 

arbejdet i det. Personligt har jeg altid ment det var godt at gøre det, for pengene for arbejdet 

kommer i klubbens pengekasse, og der er virkeligt mange børn, der elsker det stævne. 

Jeg vil nu slutte med, at sige tak for nogle gode år som formand, og bare roligt, i slipper ikke af 

med mig, jeg fortsætter selvfølgeligt i TIK-bordtennis, dog kun som spiller. 

Med venlig hilsen Svend Ellegaard Sørensen. 

 

 

 

 

 


