
Referat FU møde den 29.oktober 2020 kl. 9.30 (telefonmøde) 

 

Deltagere: Gert Jørgensen. Erling Post og Lis Hævdholm 

 

1. Siden sidst: Coronaen og restriktionerne har medført, at der ikke er så meget at berette. Erling 

oplyste, at en gruppe er begyndt at spille i Assentoft som underafdeling af idrætsforening under 

DGI. 

Gert tager kontakt til Ølsted for at høre, hvordan det går der. 

 

2. Evaluering af uge 37:Gert oplyste, at der var god opbakning til uge 37, men vi opnår næppe en 

netto tilgang. Der var dog en del nye rundt omkring. Gert vil skrive rundt til de klubber der 

afholdt uge 37 for at vi kan vurdere hvor stor tilgang, der har været.  

 

3. Evaluering af Bat med Bedste: P.g.a. coronaen blev det ikke markedsført som ønsket, men de få 

steder, hvor det blev afviklet, var det en succes. I Holbæk var der 55 deltagere over 3 dage.  

Vi vil vurdere om det skal markedsføres i vinterferien. I så fald skal det strammes op og kræver 

tilmelding for at opnå et økonomisk tilskud. Spørgsmålet herom udsat til december. 

 

4. Kan vi afholde kurser? Udsat til efter 1. januar 2021. 

 

5. Kan vi afholde stævner? Udsat til efter 1.januar 2021. 

 

6. Økonomi. Er god. Lis har talt med DIF om at få adgang til at strække vores tildeling over årene 

2020-2022 og dette blev godt modtaget. Lis sender ansøgning herom.  

Lis har aftalt med BTDK, at vi arbejder sammen med udviklingskonsulenterne om klubbesøg 

således at vi er med til at betale kørsel og fortæring. Forventes et max på 25.000 kr. om året til 

dette. Vi ønsker at blive inviteret med til klubbesøg, når dette aftales af konsulenter. Mødet i 

Sønderjylland blev desværre aflyst, men ellers god opbakning til det. 

 

7. Deltagelse i holdturnering? Det kunne være ønskeligt, om der blev oprettet en Bat 60 række, der 

kan spille om formiddagen. Evt. opdelt regionvis, så der ikke er store afstande. Gert tager en snak 

med Carsten Egeholt om det. 

BTDK har indbudt i serie 5 for begyndere, og det kan være interessant for Bat 60. Lis beder Per  

om at skrive om det på hjemmesiden. 

 

8. Aktiviteter i Jylland: Vi afventer coronaen, men Per Frederiksen er i Nordjylland efter 1.november 

og aftaler nærmere med Lars Rokkjær. Så snart det er muligt skal mødet i det sydjyske også 

gennemføres. 

 



9. Eventuelt. Fin afsked med Ole H i Idrættens Hus. Ole er ikke længere aktiv i Bat 60 ledelsen, men 

arbejder videre med demens og bordtennis’s gavnlige indflydelse herpå. 

 

 

Næste møde aftalt til fredag den 4.december 2020 kl 13 i Bro Strand. 

 

For referat: Lis Hævdholm 

 

 

 

 

 

 

 


