
Referat af FU møde tirsdag den 23.juni 2020 kl. 10 i Odense med Henrik Møller, 

DGI og Martin Lundkvist, BTDK. 

Deltagere: Gert Jørgensen, Erling Post, Henrik Møller, Martin Lundkvist og Lis Hævdholm. 

 

1. Overordnet set har det meste bordtennisarbejde ligget stille under nedlukningen på grund af 

Corona epidemien. I BTDK har de fleste medarbejdere arbejdet på kontoret med planlægning og 

aktivering som nedenfor beskrevet. I DGI har medarbejderne været hjemsendt og arbejdet en 

enkelt dag om ugen, men er nu begyndt med to dage ugentlig. Efter afvikling af sommerferie skal 

det køre normalt. 

 

2. ML redegjorde for rekruttering af medarbejdere til udviklingsteams, der skal fungere som 

klubkonsulenter for vækstteams og klubber. De afholder første møde i kommende weekend i 

Odense. Det er regionale interessenter, der aflønnes af BTDK for deres arbejde, baseret på 5-10 

timer månedligt. 

Desuden arbejder ML på at få etableret et kommunikationsudvalg samt et udvalg der skal skabe 

nye events (stævner og arrangementer) Der er desuden tanker om at genoplive Bordtennisbladet i 

digital form. 

 

3. I DGI har Henrik assistance af Lasse i 10-20 timer ugentlig. Man har arbejdet med at udvikle en 

trænertavle, der skal være inspiration for trænere. Formålet er at løfte de svageste klubber til et 

højere niveau. Der er søgt projektmidler til det og hensigten er, at det kommer ud til efteråret, og 

skal suppleres med teknikmærker. Kan være en god idé i Bat 60 klubber. 

 

4. For de resterende Velux midler indkøbes 5 startpakker. LH beklagede, at der ikke var kommet 

opdatering på økonomi siden januar, og at det er helt uoverskueligt, hvad der fremkommer fra DGI. 

ML vil bede Peter Busck sende regnskabsmateriale til LH. 

Vores bevilling fra DIF løber i årene 2020 0g 2021. LH skal anmode DIF om at få forlænget perioden 

med ½ år, da vi først kommer rigtig i gang efter stormødet i august. 

 

5. LH redegjorde for efterårsferieprojekt, hvor Bat 60 skal være behjælpelige med at skaffe flere børn 

ind i bordtennissporten. Bedsteforældre kan tage deres børnebørn med ind at spille, 

 og der skal være åbent hus, således at også forældre med børn kan komme og prøve sporten. 

Dette skal fungere i uge 42 og sideløbende skal vi holde fast i vores traditionelle uge 37.  

HM er tovholder på uge 37 og til uge 42 skal vi have hjælp fra BTDK til plakater, annonceudkast og 

plakater til ophæng via skoler. Udgiften til hver af de to uger vil beløbe sig til ca. 30.000 kr. 

 

6. Seniorkonsulenter. EP og GJ har haft møde med flere seniorkonsulenter, der vil være behjælpelige 

med at finde steder, hvor der er mulighed for at spille bordtennis i dagtimerne. Der planlægges 

decentrale møder, 3 i Jylland, 1 på Fyn og 2 på Sjælland. 



7. Danske seniorer: GJ har god forbindelse til denne organisation, der gerne vil samarbejde med os, og 

samtidig gøre reklame for bordtennis via deres blad. To steder i Nordsjælland har vist interesse, og 

vi undersøger om vi kan være behjælpelige med borde. 

 

8. Vores vækstmål er to nye klubber i hver af de syv regioner og 1000 nye medlemmer af Bat 60 over 

de to år, som vores bevilling dækker. 

 

9. Ressourcer af frivillige: Ved det planlagte stormøde i Kolding den 13.august 2020 vil vi kunne se, 

hvor mange frivillige instruktører vi har. Hertil kommer det af EP udarbejdede kursus som 

hjælpeleder og bordtennisfrivillig. Stævner forventes at fortsætte uændret, dog gerne med et nyt 

stævne i Midt-eller Østjylland. 

 

10. Medlemstal: Klublister bør opdateres umiddelbart efter offentliggørelse af CFR registrering. LH skal 

sørge for dette sker den 15.maj hvert år ved at give meddelelse til Ole Toustrup. 

 

11. FU planlægger at afholde to årlige fællesmøder med DGI og BTDK, det første den 13.august 2020 i 

Kolding. Det næste i vinteren 2021. 

 

EP skriver et udkast til indbydelse til stormødet og sender til GJ og LH til bemærkninger. 

 

Herefter forlod Henrik Møller og Martin Lundkvist mødet. 

 

Efter drøftelser om bistand til at få startet nye klubber op, der ikke selv har borde, blev det vedtaget, at GJ 

undersøger pris på 3 borde, da der to steder er behov for henholdsvis to og 1 bord. Disse skal lånes ud i en 

3.måneders periode og derefter leveres til et nyt sted med interesse, eller hvis klubben er blevet etableret 

kan man købe bordene. 

Efterskrift: GJ har fået tilbud på 3 borde til 3.500 kr. pr stk. og disse indkøbes og leveres til hhv Farum og ??? 

hjælp mig Gert. 

 

 

For referatet 

Lis Hævdholm 

 

 


