
Referat fra Fællesmøde i Bat 60+ torsdag den 25.april 2019 i Odense. 

 

Deltagere: 

Gert Jørgensen, Ole Hückelkamp, Lene Friis, Kaj Olsen, Carsten Nielsen, Morten Gandrup, Erling 

Post, Flemming Jensen, Per Frederiksen, Ole Toustrup, Ole Dons, Tommy Jensen, Jørgen Bisgaard, 

Henrik Møller, Lasse  , Lis Hævdholm. 

 

1. Velkomst og præsentation af mødedeltagerne. 

 

 

2. Ole H redegjorde for projektet med at få oprettet et lokalråd i Storstrømsområdet, hvor 

han og Per Frederiksen arbejder med deres lokalkendskab til området og til tidligere og 

nuværende spillere og ledere i området. 

Hensigten er at få oprettet lokalråd over hele landet, der kan stå for det opsøgende 

arbejde, og formidle samarbejde mellem klubberne. Ved siden af ønskes der oprettet et 

stævneudvalg, der kan stå for stævner og andre aktiviteter i området. Det er nødvendigt at  

disse to grupper samarbejder både med hinanden, men også med nabo regionen. 

 

3.  7 og 9 : stævner og kurser: Disse punkter blev drøftet i separate grupper og efterfølgende i 

plenum, og der blev talt en del om, hvorvidt prisen for deltagelse i stævner skulle 

opjusteres. Lis tilkendegav, at med de nuværende udsigter for økonomi hos Bat 60 er det 

bydende nødvendigt, at vi selv genererer nogle indtægter. Dette kunne f.eks. være ved at 

sætte prisen for deltagelse i et singlestævne til 150 kr.pr. person og 250 kr. for et 

doublepar. Der var også forslag om at lade betalte drikkevarer udgå af arrangementet. 

Ole H har tilkendegivet, at alle kurser i år samlet set skal gå i 0, således at der også er 

dækning af finansiering af en instruktørsammenkomst. Der kan også være en mulighed for 

først  at forhøje priserne til næste år. 

Det blev tilkendegivet, at FU vil tage en drøftelse af det snarest, således at priserne holdes i 

ro for indeværende, men formentlig vil blive forhøjet for næste år. 

Der vil muligvis også skulle ske en differentiering af prisen, afhængig af om klubben er 

medlem af DGI/DBTU, hvilket kunne være en pression til at få klubben til at melde sig ind 

et eller begge steder. Begrundelsen er, at det er DIF/DGI, der har stået for finansieringen 

indtil videre, og derfor vil dette være rimeligt. 

Det blev rapporteret, at alle kurser og stævner kørte fortrinligt, og der var stor deltagelse 

alle steder. Ved store stævner kan der blive behov for at låne borde. 

 



4. Ole T. gennemgik hjemmesiden og dens funktioner. Per supplerede med at fortælle om 

sine opgaver som chefredaktør og opfordrede alle til at gøre ham opmærksom på, såfremt 

de havde en historie. Man kan levere et kort skriv til Per, og så bearbejder han historien i 

den rette journalistiske synsvinkel. Gerne billeder med . 

Stor ros til begge for at sørge for, at vi har en levende og godt opdateret hjemmeside, som 

alle skal sørge for at gøre reklame for. 

 

5. Gert luftede sin idé om, at der blev holdt et særskilt landsmesterskab for Bat 60’ere, f.eks. 

dagene før det sædvanlige LM. 

Henrik gjorde opmærksom på, at der ved det kommende Landsstævne i Svendborg ville 

være bordtennis på programmet. 

 

 

6. Åbent Hus i uge 37. Ole H påpegede, at det var et af de væsentligste områder for at skaffe 

vækst i antal spillere. Der var en længere debat om navnet, men enighed om, at for de 

indviede var uge 37 en glimrende arbejdstital, men når budskabet skulle sælges, måtte der 

knyttes flere ord på. Opfordring til at overveje et godt ”salgsnavn” og sende forslag til Per. 

Det er besluttet fortsat at yde et tilskud på 400 kr. til annonce lokalt for at sikre omtale i 

ugeaviser o.l. 

 

7. Lis redegjorde for de overvejelser, der er i Styregruppen for en ændret struktur i DBTU, og 

opfordrede til at følge med på DBTU’s hjemmeside, samt gerne deltage i de ledermøder, 

der bliver afholdt for alle klubledere og interesserede, det næste den 12.maj i Odense. 

 

8. Lis oplyste, at vi har økonomi til at gennemføre aktiviteter i år, men det er fortsat 

udviklingsmidler, vi bruger af, og vi har ikke noget driftsbudget. Det er derfor nødvendigt at 

være særdeles sparsommelige. FU har talt med DGI om at søge fondsmidler til drift. Det er 

lidt utroligt, at vi har skaffet så mange flere registrerede spillere, der lægger betydelige 

beløb i klubkasser rundt omkring, også med en afledet positiv virkning for DGI/DBTU, men 

svært at få midler retur derfra. 

 

9. Eventuelt 

 

For referat. Lis Hævdholm  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


