Referat fra møde i BAT60+ ledelsen FU den 15. marts 2021 – 10.00 – 15.00
Mødet blev afholdt hos Lis Hævdholm på Fyn
Deltagerne var: Lis Hævdholm, Gert Jørgensen, Erling Post og Lars Bo Kaspersen

1/ Gert indledte med at byde Lars Bo velkommen til arbejdet i FU.
Den udsendte dagsorden blev godkendt og debatten blev åbnet med beklagelse over
situationen, hvor næsten al BT-aktivitet var sat på stand-by, Der var dog stadig lidt
aktivitet nogle steder for divisionsspillere og ”enkelte andre”
2/ Arbejdet med Parkinson.
Lars Bo og Gert præsenterede projektet og resultat (tilsagn om støtte til arbejdet fra
Trygfonden). Projektbeskrivelse og budget der er udarbejdet af Lars Bo og Gert er
vendt både mod erfaring, øget aktivitet for selvhjulpne Parkinson patienter og BAT60+
Vigtigt at Parkinson ses som en integreret del at BAT60+
Efter gennemgang af ideerne bag projektet skulle ”startfasen” planlægges.
Listen over tilmeldte ”Parkinson-klare foreninger” bruges som basis for arbejdet.
Listen bør dog bearbejdes og være klar også på BAT60.dk Hjemmesiden.
Der var enighed om at forsøge udrulning af aktivitet – på basis af bevillingen – i
hele landet. Formen for igangsættelse endte med en beslutning om TRE forskellige
mødeformer for at afklare hvilke vinkler arbejdet bedst igangsættes på.
Forskellige vinkler på arbejdet:
3.maj Møde i Roskilde 10-15 ------ ansvarlig Lis
BAT60+ arbejdet, samarbejdet og fremtidige tiltag. -Vinkles over til Parkinson arbejdet.
Inviteres: Klubledere og instruktører.
5.maj Møde i Århus 10-15 ------- ansvarlig Erling
Bordtennis kan noget ! Forskning og Parkinson, erfaringer fra Holbæk og Sønderborg.
Inviteres: Konsulenter og relevante sundhedspersoner, enkelte nøgle BT-ledere
Gert og Lars Bo sammensætter sundhedsområdet. Erling enkelte bt-ledere,

10.maj Møde på Fyn 10-15 ------- ansvarlig Gert
Parkinson aktivitet. Hvad og hvordan kan der arbejdes med det.
Inviteres: Klubledere og instruktører.
Der meldes ud det første ”forsamligstilladelse” foreligger.

3/ Plan for at starte sæsonen.
Kommunikation. Per Fredriksen deltog på SKYPE ved dette punkt.
Bilag udsendt før mødet bekræftet.
Her og nu:
Der indrykkes 1 side i Politikken jf. tilbud. I Påsken.
Per Fredriksen udarbejder pressemeddelelse.
Gert og Lars Bo arbejder videre med annonceudformning.
Pressemeddelelse udsendes bredt til såvel landsdækkende som lokalmedier.
Sæsonstart – uge 37
Forventer styring af uge 37 varetages af DGI-Henrik
Annonce i Politikken 1 helside men sæsonstart og åbent hus arrangementer
Annoncetilskud 1000 til nye (foreninger der ikke tidligere har været med) og 800
til gamle foreningers annoncer.
Møder rundt i landet omkring generelle bat60+ besluttes efter møderækken om parkinson.
(under punkt 2)
4/ Økonomi – DIF – BTDK – DGI
DIF bevilling kan benyttes i de kommende 2 sæsonner, Der er brugt ca. 60.000
Lis har overblikket og ansvaret for denne bevilling i samarbejde med FU.
Trygfondens bevilling til Parkinson arbejdet styres af Lars Bo i praktisk samarbejde med
Lis omkrig udbetalinger.
DGI ?
5/ Bordtennis som sundhedsfremme – Den store satsning i kommuner m.m.
Punktet debatteret i punkt 2 og med forsøget med et af møderne (Århus) som resultat.
6/ Eventuelt
Forhåbningen og forventningen om snarlig tilbagevenden til BT-lokalerne.
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