Referat af FU møde i Bat 60+ i Roskilde den 8.august 2019 kl. 12.00

Mødt var Gert Jørgensen, Lene Friis og Lis Hævdholm.

1.

Samarbejde med BTDK

Indledningsvis havde vi en drøftelse med Martin Lundkvist om samarbejdet mellem BTDK og Bat 60, og vi var enige
om, at det var til gavn for bordtennis generelt, at vi samarbejdede, ligesom man overalt kunne drage nytte af de
erfaringer, vi har gjort os i arbejdet i Bat 60. Det er et problem, at Bat 60 ikke er på budgettet hos hverken DGI, BTDK
eller DIF, men de hidtil bevilgede penge vil i store træk være opbrugt ved årets udgang, og der mangler stadig meget
opsøgende arbejde, især vest for Lillebælt. Ved at gå ind i arbejdet med vækstteams kan vi bidrage til arbejdet der.
Det blev aftalt, at vi skulle møde op til de indvarslede vækstteamsmøder. LH den 19.aug. i Greve, GJ den 21.aug. i
Storkøbenhavn og LF den 26.aug. på Fyn.
ML udtrykte, at det vil være gavn at have en repræsentant for Bat 60 med i Ledergruppen, og de mødte pegede på LH,
der vil overveje.

2.

Økonomi.

Vi har fået en donation på 60.000 kr. fra Velux fonden, men pengene er øremærket til bestemte aktiviteter, nemlig til
startpakker og markedsføring lokalt.
Der vil være penge på kontoen til drift i resten af året, under forudsætning af, at kurserne går i 0 incl. afvikling af
instruktørsammenkomst.
Vi afventer et evt. besøg i Nordjylland, og GJ vil tage en snak med Lars Rokkjær samt med Erling Post om deltagelse i
vækstteamsmøder.
LH får nu jævnlige opdateringer på økonomi fra BTDK og fra DGI.
GJ skal rykke DGI for svar på henvendelse om fremtidig indplacering af bordtennis i DGI sammenhæng samt om
bevilling.

3.

Kampagne uge 37/ Åbent Hus.

Ole H arbejder ihærdigt med denne og det ser lovende ud med tilslutning. LH skal tale med Ole H om brug af
startpakker til hvem? Skal der være belønning til den klub med størst fremgang?
LH skal tale med Henrik Møller om overvejelser om, hvad Velux pengene kan anvendes til.

4.

Kurser

Ole H planlægger og afholder kurserne, og det går fortrinligt.
GJ snakker med Ole H om kurser til næste år. Vil Ole H stadig være med?
Skal kurserne udvikles mere og udvides?

5.

Stævner

GJ fortalte om arrangement med bordtennis og Bellevue. Ny på stævneplakaten er Holbæk med et damestævne.
LF vil overveje om Nyborg skal afholde stævne til næste å, evt. som Mixmatch. I år har de arrangement med 90 års
jubilæum.
LH skal forespørge i trekantsområdet om de har planlagt deres stævner, således at disse kan komme i kalenderen.

6.

Evt.

LF har fået etableret et regionalt lokalråd på Fyn, og vil arbejde aktivt for at få klubber til at melde sig til Åbent Hus
arrangement i uge 37.
GJ har talt med DGI om arbejde indenfor Landsbyklynger og vi afventer nærmere herfra.

For ref. Lis Hævdholm

