
Referat fra BAT60+ ledermøde den 13. august 2020 i BTK73 lokaler i Kolding. 
 
Gert Jørgensen, BAT60+ FU, bød velkommen til mødet som havde 12 deltagere. Meddelte at der var 
afbud fra DGI Bordtennis’ repræsentanter pga coronasituationen i Århus. Lis Hævdholm blev valgt som 
ordstyrer. 
 
Dagsorden: 
1.  BAT60+  Status. 
Lis Hævdholm, BAT60+  FU, redegjorde for status og oplyste at FU havde holdt flere møder trods 
coronasituationen. Økonomien for BAT60+, som takket være ansøgninger til bl.a. DIF og med hjælp fra 
BTDK, tegnede lys. DIF havde bevilliget 450.000 kr. i perioden 2020/2021 og pga situationen med 
nedlukning det første halvår af i år, blev der ansøgt DIF om, at disse midler også kunne strækkes indtil 
2022.   
DGI havde bevilliget 20.000 kr. samt hjælp til markedsføring af uge 37. Hun glædede sig over, at der nu 
var et mere formaliseret samarbejde med BTDK omkring markedsføring af sporten på tværs af 
aldersgrupper, og redegjorde for det, man indtil videre kalder ”Holbæk-modellen” som kort fortalt går ud 
på at BAT-spillere virker som hjælpeledere ved børnetræning og aktiviteter. I det hele taget at de ældre 
medlemmer nu i stigende grad bruges som ressourcestærke personer i klubberne. 
  
2.  Samarbejdet med BTDK - organisationen omkring vækstteams og udviklingsteams, 
Martin Lundkvist, dir. I BTDK, glædede sig over samaarbejdet med DGI Bordtennis omkring formål og 
ønsket om vækst af medlemmer – både på ungdomssiden og i forhold til BAT60+. Han fastslog, at alle 
aldersgrupper vækst og trivsel i klubberne var vigtige, men især at BTDK har fokus på flere 
ungdomsspillere og bedre organiseret arbejde i klubberne omkring ungdommen. Og her var klubbens 
BAT60 spillere meget vigtige i dette arbejde. BAT60 havde haft fokus på skabe et godt miljø i 
klubberne. Det fokus har BTDK overtaget mht. arbejdet i klubberne.  
Stævnerne skal være bedre i forhold til ungdommen og vi skal møde de unges behov der hvor 
behovene er, sagde han. Han beklagede at en del klubber manglede organisation samt at flere klubber 
savnede faciliteter Vores sport i klubberne bør have egne haller med min. 10 faststående 
bordtennisborde samt i fremtiden lønnede trænere, sagde han. 
Han understregede at BTDKs udviklingskonsulenter har forkus på tilstedeværelsen eller mangel på 
samme af BAT60 tilbud, når de besøger klubberne og lovede at Bordtennisbladet blev genoplivet som 
en online version. 
. 
3.  DGI s rolle - Samarbejdet med seniorkonsulenter i landsdelene. 
Gert Jørgensen mindede om, at BAT60 havde haft god hjælp af DGIs seniorkonsulenter, og at han 
havde haft et indtryk af, at disse konsulenter kunne være gode samarbejdspartnere, når han havde 
besøgt dem i regionerne. 
DGIs træningstavle er på vej og kan, ifølge Erling Post, BAT FU, og Gert Jørgensen også bruges i 
forbindelse med bordtennistræningen. 
 
4.  Landsdelsmøder 3-4 i Jylland, 1 på Fyn og 2-3 på Sjælland og Øerne. 
Gert Jørgensen oplyste at FU havde drøftet mulighederne for at afvikle BAT-møder rundt om i landet. 
FU havde ikke lagt sig fast på antal landsdelsmøder og mødesteder, men efterlyste svar på, om der 
rundt om bordet kunne tænkes at være interesse for dette. Alle var enige om, at det var et godt initiativ 
og af FU skulle arbejde videre med sagen. 
Der var enighed om, at BTDKs udviklingskonsulenter skulle inviteres til at deltage i disse 
landsdelsmøder. 
 
5.  Kursusarbejdet med BAT60+. 
Erling Post redegjorde for kursusaktiviteten i BAT60+. Oplyste at dette skulle forstås som 3 ½ kursus – 
Begynderkurset, Kompetencekursus 1-2 samt BATs minileder-og trænerkursus (forsøgskursus afviklet i 
Randers). Der var enig om at forsætte kursusaktiviteten afhængig af behovet som kunne afdækkes på 
landsdelsmøderne. Og på hjemmesiden vil der senere komme en nærmere beskrivelse af 
kursusaktivitet herunder mål og indhold. 
 
6.  Uge 37 og uge 42. 
Da der som tidligere nævnt var afbud fra Henrik Møller, DGI Bordtennis, gennemgik Gert Jørgensen 
status for aktiviteten omkring Uge 37. Tilmeldte klubber var nogenlunde svarende til i 2019. Per 



Frederiksen, redaktør, oplyste at indsatsen omkring klubberne i DGI Storstrømmen havde betydet, at 
yderlige tre klubber havde tilmeldt sig i Uge 37 indsatsen. DGI trykker ikke plakater vedr. Uge 37 2020 
til klubberne, men klubberne kan, hvis de ønsker det, selv printe plakater, som DGI efter ønske 
udsender via mail. 
Per Frederiksen oplyste, at der var udarbejdet et par eksempler på pressemeddelelser til brug for 
klubberne vedr. aktiviteten omkring Uge 37 og at disse i løbet af de kommende uger kunne hentes på 
www.bat.60.dk. 
Der var forslag om at eksisterende medlemmer blev opfordret til at tage et potentielt medlem med til 
Uge 37 aktiviteten.  
Alle var enige om vigtigheden af, at nye medlemmer blev taget godt imod, og der blev omtalt gode og 
mindre gode måder, hvorpå dette kunne praktiseres. 
Lis Hævdholm redegjorde for idé for efterårsaktivitet i klubber og foreninger i uge 42 (efterårsferien), så 
man på tværs af generationer kunne markedsføre bordtennis til både den yngre og ældre generation. 
Og også på den måde kunne aflaste forældregenerationen i efterårsferien. BAT60+ webmaster Ole 
Toustrup havde foreslået navnet ”BAT med BEDSTE”. Der var enighed om at arbejde videre med 
idéen med Lis Hævdholm som tovholder. Der laves en artikel til hjemmesiden samt pressemeddelelse 
til projektet samt evt. at DGI er behjælpelig med en kreativ plakat til projektet. 
 
7.  Hjemmeside opdatering og facebookgruppe for "inderkredsen" ? 
Per Frederiksen gennemgik notat fra webmaster vedr. bl.a. hackerangreb i sommeren sidste år. 
Mindede om vigtigheden af, at webmaster fik besked når der var nye klubber og evt. ændringer til 
hjemmesiden danmarkskort mht. at finde en klub/forening i nærheden. Den lukkede del af hjemmesiden 
kan bruges, når man fra webmaster udstyres med et password. 
Per Frederiksen mindede om, at det var vigtigt, at han fik tips mv. til brug for artikler/nyheder til 
hjemmesiden, og sagde videre, at han gerne var klubberne behjælpelig med kommunikativ 
markedsføring af aktiviteter. 
Der var enighed om, at alle bordtennisaktiviteter, uanset medlemsrelation til DGI eller DIF, skulle være 
et bordtennistilbud som var omtalt som en del af landkortet på www.bat60.dk. 
 
8.  Vores forventninger til hinanden! 
Under dette punkt var der en åben snak og alle var enige om, at BAT60+ var godt hjulpet med Gert 
Jørgensen, Erling Post og Lis Hævdholm som FU. Der blev mindet om at der i Espergærde var kommet 
en ny klub. Desværre havde man her ikke fokus på BAT60+, hvilket vi burde gøre noget ved. 
Der var enighed om at vi arbejder efter målet at få flere foreninger og 800-1.000 flere BAT60’er den 
kommende sæson. 
  
9.  Ældresagen, Parkinsonforeningen og Danske Seniorer. 
Gert Jørgensen gennemgik samarbejdet med ÆldreSagen (lokalt), samt evt. aktiviteter for 
parkinsonsramte bordtennisspillere. Sidstnævnte skulle naturligvis kunne deltage i BAT60+ aktiviteter 
på trods af, at disse endnu ikke var fyldt 60 år. I næste nr. af Parkinsonforeningens medlemsblad vil der 
være en artikel om, hvor god bordtennissporten er for parkinsonsramte. Oplyste på spørgsmålet om 
Danske Seniorer, at Danske Seniorer var en pedant til ÆldreSagen og at man her nogle steder er 
medlemmer af DGI. 
   
10.  Evt. 
Under dette punkt blev der udvekslet erfaringer på tværs af bordet, og Lis Hævdholm mindede om 
klubber og foreningers mulighed for at søge Foreningspuljen som i fællesskab administreres af DGI og 
DIF. Nævnte at Holbæk BTK de seneste to år havde fået mere end 40.000 kr. fra fonden til bl.a. tre nye 
bordtennisborde. Under dette punkt blev der også redegjort for klubbernes ageren mht. corona, og der 
var enighed om vigtigheden af, at vi alle følger de anvisninger vi får fra BTDK/DGI. 
 
Referat: Per Frederiksen 

http://www.bat.60.dk/

