Referat Bat 60+ møde den 28.november 2019 i Odense

Deltagere: Gert Jørgensen, Lene Friis, Lis Hævdholm, alle FU. Kjeld Bjarne Nielsen, Erling Post, Morten
Ganderup, alle instruktører, Rene Glud Jensen, regionsleder og Per Frederiksen, chefredaktør. Efter frokost
tillige Henrik Dyrhauge, instruktør.

AD 1. Efter præsentationsrunde blev Gerts dagsorden godkendt med lidt tilføjelser.
Per oplyste, at på Sydsjælland, Lolland og Falster havde han og Ole H besøgt og talt med en række
potentielle Bat 60 klubber, der havde vist interesse i at være med. Der var også flere, der havde den
holdning, at de var tilfredse med, at de ikke var flere og ikke ønskede tilgang. Der er aftalt åbent hus med
nogle klubber i uge 4 eller 5, således Maribo, Nr. Alslev, Stubbekøbing, Nykøbing F., Nyråd og Hemingøje.
Der er stadig Velux penge til at støtte med annoncer ( 400 kr.) samt muligvis nogle startpakker til Åbent hus
arrangementer, så sig frem hvis I har kendskab til steder, hvor det kunne være gavnligt.
Lene oplyste, at der havde været 7 klubber på Fyn, der holdt Åbent Hus i uge 37 med god tilgang. Hun vil
undersøge nærmere i Middelfart, Morud og Tullebølle på Langeland.
Erling oplyste, at han den 17.januar 2020 holder et leder/instruktørkursus i Randers området, hvor der er
inviteret 2-3 personer fra 6 klubber i området. Stor interesse for dette.

Ad 2: Økonomi. Lis oplyste, at som situationen er lige nu har DGI lovet en bevilling på 20.000 kr. pr. år for
de næste to år. De hidtil bevilgede midler er stort set brugt op, der har været lille underskud på
kursusdelen og meget lille overskud på stævnedelen. Såfremt der ikke sker andet, vil det være endog meget
svært at drive det videre.
Sammen med Martin Lundkvist, BTDK har vi søgt om midler fra DIF, der tilkendegav interesse for en fortsat
støtte til Bat 60, da det var en af deres succeshistorier. Der er endnu ikke modtaget svar på ansøgningen,
men svar forventes at foreligge før jul.
Efterskrift:
DIF har bevilget 450.000 kr. til 2020 og 2021 til at drive væksten videre, og således at Holbæk modellen
bliver udbredt. Det vil kræve mange frivillige hænder, men nu er der også penge til at drive det for.
Efter at der i BTDK er indført regionale vækstteams vil det være en oplagt mulighed at samarbejde med
disse om at udbrede Bat60 og via disse skabe vækst i alle områder.
Ad 3 A. Der blev drøftet mulighed for at aktivere nogle klubber i Sønderjylland. Det blev aftalt, at Lene
forsøger at skabe en telefonisk kontakt, hvorefter Gert senere skal følge op. Her vil det også være oplagt at
tage et samarbejde med konsulent i BTDK til et vækstteamsmøde.

AD 3 B. Gert forklarede om de afholdte stævner, herunder kultur/bordtennis arrangementer, som hidtil kun
har fundet sted i København og Nyborg. Det ville være ønskeligt med flere stævner i Jylland, f.eks. Viby, der
nu har en meget stor afdeling.
Den 15.januar 2020 afholdes i Brønshøj bordtennis/ Folketinget med start i Grøndalscentret. Det vil være
ønskeligt med flere bordtennis/kulturarrangementer, så kom frem med forslag.
Ad 3 B kurser:
Det er aftalt, at den arrangerende klub står for alt det praktiske med at sørge for lokale, borde, mad m.v.
meddelelse om aftalt dato sendes til Henrik Møller, DGI og Gert.
Ole H har lovet afholdelse af endnu et K2 kursus på Bornholm, men så må Bornholm også være dækket ind.
Det blev besluttet at afholde 2 kurser på Sjælland, 1 på Fyn og 2 i Jylland med max 12 deltagere på hver.
Vedrørende kurser i øvrigt henvises til det referat Gert har udsendt.

Ad 4 Eventuelt.
Snakken gik om muligheden for fortsat udbredelse, men det meste afhænger af økonomi.

For referatet
Lis Hævdholm

