
FU-møde Bat 60+ torsdag den 30.januar 2020 kl. 9.30 i Korsør. 

 

Deltagere: Lis Hævdholm, Lene Friis og Gert Jørgensen 

Dagsorden: 

1. Aktiviteter 

a. Kurser/nyt kursus 

Det nye kursus kommer Erling Post med oplæg om til stormøde d. 12. marts. EP 

udskriver sin drejebog og medtager til stormødet, så der er mulighed for at andre 

interesserede instruktører kan byde ind. 

På stormødet skal der også arbejdes med et instruktørkursus. 

Begynderkurser er kommet fra start i 2020, men mere PR savnes. (Henrik Møller?) 

K1 er ved at være planlagt 5 kurser i år, med mulighed for flere. 

Lene ser på et kombi: Begynderkursus og kultur, f.eks. i Horsens. 

Bornholm er tilgodeset af Ole H – dejligt, men vi holder en lille pause. 

 

b.  Stævner: 

Det ser ud til at gå som planlagt på Sjælland og i trekantsområdet. Vi håber, vi kan få 

flere stævner i det øvrige Jylland. 

Kulturstævner fungerer – kun fantasien sætter grænser. 

 

c. Åbent Hus, nye klubber: 

Storstrømsprojektet er løbet i gang. Maribo åbent hus den 28. januar, Nr.Alslev den 30. og 

Himlingøje den 31. Flere er interesserede og kommer med senere. 

Vi var enige om at uge 37 fortsætter, men at det efterhånden er mindst lige så vigtigt at 

afholde ÅH der hvor det passer den enkelte forening. 

Vi besluttede at nye foreninger/afdelinger får 1000 kr til annonce, medens de ”gamle” 

får 500,-. Der er afsat 50.000 kr 

Hvis en ny afdeling vil låne borde har vi afsat 10.000,- til transport. 

 

2. Økonomi 

a. Priser: 

Begynderkurser 1000 kr for 2 timer med 10 deltagere 

K1 og K2 495,- pr. deltager med deltagerantal 12 

Det nye leder/inst (Post) forslag på 395,- pr. deltager med 10 deltagere. Tages op på 

stormøde d. 12 marts. 

Tariffen for instruktører er 260 kr + feriepenge pr instruktørtime. 

 



b. Afholdte udgifter: 

Det er svært at få overblik over økonomien, specielt fra DGI. 

Foreløbig er der beviliget en robot til Erling Post og der er afsat 10.000 kr til beklædning 

af aktive ledere og instruktører. 

 

c. Tariffer: 

Timeløn for kursus: 260,- + feriepenge. 

Vi fastsatte tariffer for FU m.fl. 

 

d. Budget: 

Der er med vores bevilling fra DIF afsat rigtig mange penge til det opsøgende arbejde, 

d.v.s. kørsel og møder. 

Vi forestiller os 3 områder: 

1. Afholde regionale møder evt. sammen med BTDKs nye vækstteam 

2. Individuelle opsøgende arbejde  

3. I samarbejde med DGIs landsdele. 

 

3. Program for stormøde i Kolding. 

Er udarbejdet og udsendt samme med indbydelsen. 

Der må meget gerne findes nye emner, der kan inviteres med. 

Muligvis bliver 2. del af mødet delt i stævner og uddannelse. 

 

4. Hvilke personer gør hvad: 

Ordstyrer: Lis Hævdholm.  Referant: Per F forespørges 

 

 

5. Eventuelt: 

Projekt Parkinson fandt man spændende. 

 

 

 

Ref. Gert J 

 

 

 

 


