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Sted: 
Idrættens Hus DBTU’s kontor Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby 
 
Formål: Primært drøfte kommende udfordringer med rekruttering af nye, frivillige, kommende 

BAT60+ fællesudvalgsmøde i Odense den 22.august samt forventninger til ny platform, 
www.bat60.dk . 
 
Agenda:   

• Status vedrørende rekruttering af nye frivillige til BAT60+ arbejdet. 
• BAT60+ fællesudvalgsmødet 22 aug. 2018 i Odense Mødecenter, Udsende endelig agenda. 

• www.bat60.dk , afstemning af forventninger. 
 
Deltagere: 
Gert Jørgensen-Ole Hückelkamp  
Fraværende: Lis Hævdholm (ferie)  
 

Status vedrørende rekruttering af nye frivillige 
Her er oversigten over nuværende frivillige og forventninger til nye: 

  
 
 
Stående udvalg skal indarbejdes i organisationen: 
 
Stævneudvalg hovedstadsområdet: Bodil Larsen-Ole Dons-Tommy Jensen-Jørgen Jensen 
Stævneudvalg i andre områder: Endnu ikke etableret. 
Instruktørudvalg: Gert Jørgensen Brønshøj-Ole Hückelkamp Roskilde-Morten Gandrup Lemvig- 

Carsten V. Nielsen Silkeborg, John Møller Poulsen Silkeborg, Asger Rasmussen Skårup, Henrik 
Dyrhauge Skårup, Jørgen Hansen Nyborg, Uffe Gårde OB, Kjeld Bjarne Nielsen OB og Jørgen Friis 
Larsen Roskilde 
Bordtennis- og kulturudvalg: Endnu ikke etableret.. 
 

DK er delt ind i 6 område: 
 
Nord/midtjylland. (0) 

Sydjylland. (3) 
Fyn. (2) 
Sjælland og Lollandfalster.(2) 
Hovedstadsområdet inkl Nordsjælland. (2) 
Bornholm. (2) 
 
Målet er 3 frivillige pr område, dog 2 på 
Bornholm. 
 

Tallene i ovenstående paranteser angiver 
hvor mange vi mangler pr området. 
 
Der arbejdes hektisk på at løse 
udfordringen!  

http://www.bat60.dk/
http://www.bat60.dk/
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BAT60+ fællesudvalgsmødet 22. august 2018 i Odense mødecenter. 
 
Vi udarbejdede en færdig agenda og fik diskuteret udfordringerne omkring indholdet. Især havde 
vi en dialog om at få mødedeltagerne til aktivt at gå ind i mødedialogen så meget som muligt. 
 
Agendaen er udsendt til samtlige mødedeltagere, og senest tilmelding til mødet er 10. aug. 2018 

til enten Gert, mayo@os.dk  eller Ole, ole.huckelkamp@force60.dk . 
 

AGENDA. 

Mødested: Mødecenter Odense –, Buchwaldsgade 48 5000  Odense C Tel: 66141111 (lige ved 

siden af Banegården)  

Mødetidspunkt 10,30-17,00. Kaffe og brød ved ankomst, frokost, kaffe og kage eftermiddag, 

drikkevarer undervejs. Godt humør hele dagen. 

Mødeform: Mødeleder vælges. Referent vælges. Brug af AV og præsentationer, oplæg, dialog og 

beslutning ("hvad og for hvem?") for hvert mødepunkt. 

Forslag til agenda (ændringer kan forekomme i sidste øjeblik): 

1. Sket siden sidste møde 19. maj 2018 i Århus, v/ Gert og OleH, dialog,beslutninger. 

2. Velkommen til nye medlemmer af BAT60+ projektgruppen, v/Gert og OleH. 

3. Velkommen til nye platform: www.bat60.dk , gennemgang v/ OleT og OleH, dialog og 

beslutninger. 

4. Rekrutteringsstatus, nye frivillige. Oplæg v/OleH, ( se nedenfor). Hvilke tanker har I om det 

her? Dialog og beslutninger. 

5. Uge 37, handlingsplan, status over tilmeldte klubber. Oplæg ved Henrik og Ole, dialog og 

beslutninger. 

6. Stævneaktivitet Jylland/Fyn, oplæg v/Carsten-Morten-OleB-Lene) og på øerne, oplæg v/ 

(Gert), dialog og beslutninger. 

7. Kursusaktivitet, oplæg v/Ole. Kort afrapportering af årets kompetencekurser:     080218 

Knudsker IF (Ole) - 090218 Knudsker IF (Ole) - 010318 Silkeborg (Carsten+Morten) - 220318 

Kolding (Ole) - 170418 (Gert) - 190418 Hasle IF (Ole) - 260418 Silkeborg 

(Carsten+Morten). 2 H 2018 kurser: 300818 Kolding 2 pladser tilbage (Gert), 270918 

Silkeborg 11 pladser tilbage (Carsten+Morten), 252018 Greve eller Brøndby ingen pladser 

tilbage(Gert), 291118 Kolding 12 pladser tilbage (Carsten+Morten), dialog og beslutninger. 

8. Bordtennis+kultur, oplæg v/Gert. Et nyt tiltag, som ser ud til at være meget populært, 

dialog og beslutninger. 

mailto:mayo@os.dk
mailto:ole.huckelkamp@force60.dk
http://www.bat60.dk/
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9. Ny version af BAT60+ kursusmateriale, nu med videoer. Kort intro v/Ole, dialog og 

beslutninger. 

10. Kommende møder: Næste BAT60+ projektgruppemøde?. Årsmøde i BAT60+ projektgruppe 

afholdes 31. oktober i Vejle, samme dag som BAT60+ instruktørsamling afholdes 

(beslutning på møde 19.maj 2018) 

11. Eventuelt  

Status vedrørende den nye platform, www.bat60.dk  
 
Vi gennemgik udviklingsversionen og knyttede en del kommentarer hertil, som OleH viderebringer 
til Dandesign, udvikleren af platformen. 
 

 
Eventuelt: 
 
I forbindelse med udvidelse af BAT60+ stævner o.l., så kontakter GertJ DGI bordtennis 
vedrørende driftstilskud til afholdelse af stævner, og OleH gør det samme i DBTU.  
   

 

Referent: Ole Hückelkamp 2. august 2018 

http://www.bat60.dk/

