Referat af møde den 1.juli 2021 kl. 10-15 i Bat 60+på Mødestedet, Odense.

Mødt var: Gert Jørgensen, Lars Bo Kaspersen, Erling Post, Per Frederiksen, Ole Toustrup og Lis Hævdholm
1. Dagsorden blev godkendt med nogle ændringer.
2. LBK gennemgik et skriv, han havde udarbejdet med beskrivelse af de arbejdsopgaver og aktiviteter,
der ligger i gruppen. Der blev stillet spørgsmål og foreslået suppleringer og ændringer, der blev
imødekommet. LBK vil indarbejde de foreslåede ændringer, hvorefter det skal bruges som internt
notat.
3. Det blev vedtaget, at Forretningsudvalget fortsat består af GJ, LH, EP og LBK.
Et Fællesudvalg bestående af FU med tiltræden af OT og PF, to repræsentanter for instruktører,
henholdsvis øst og vest, samt to repræsentanter for stævnearrangører henholdsvis øst og vest.
Der skal planlægges to halvårlige møder med disse repræsentanter, for at sikre den nødvendige
inspiration og et godt samarbejde. GJ vil søge at skaffe navne på disse repræsentanter.
4. Kommunikation
a. PF redegjorde for sine erfaringer med at starte en ny klub op.
Han vil beskrive det nærmere og lægge det op på hjemmesiden.
b. Til spørgsmålet om, hvorledes vi får flere medlemmer blev nævnt, at klubben kan
samarbejde med
Ældresagen, således at disses medlemmer tilbydes en rabat på 10%, og klubben får en
annonce i Ældresagens blad. Endvidere er det af betydning at være opsøgende i forhold til
lokalaviser, lokal TV, og opfordre medlemmer til at være aktive i udbredelsen af
kendskabet.

I uge 34 indrykkes næste annonce i Politikken. LBK og GJ står for denne. En
pressemeddelelse skal samtidig udarbejdes i samarbejde mellem PF og LBK.
Angående vores pressedækning har LBK adgang til at gå ind på Danske Medier og se, hvad
der bliver skrevet om bordtennis, og det blev aftalt, at han skal gøre dette hvert kvartal.
OT havde en række forslag til ændring af hjemmesiden, disse blev drøftet, og der var
enighed om at følge Oles forslag.
c. Hvorledes fastholder vi vore medlemmer?
Stævner og kurser er af meget stor betydning. Erfaringen viser, at der er stor efterspørgsel
på at uddanne sig til at blive en bedre spiller.
5. Uge 37.
Det er aftalt, at Henrik Møller administrer dette med at sende indbydelser ud, redegøre for
annoncetilskud, og PF udarbejder et nyt forslag til annoncetekst og pressemeddelelse, der skal
lægges på hjemmesiden til fri afbenyttelse af alle klubber.
Annoncetilskuddene betales via vores konto i DGI.
Indbydelse skal sendes til alle klubber m.v., der har ældre, der spiller bordtennis. GJ har en aftale
med Solveig Henriksen, Brønshøj, der vil opdatere listen over aktuelle klubber med navn,
kontaktperson, spillested, mailadresse og telefon. GJ skriver et udkast til brev, der sendes til alle
klubber. OT vil efter Solveigs research opdatere hjemmesiden.
6. Kursus. EP har udarbejdet et skriv over hvilke kurser vi tilbyder. PF vil skrive om disse tre kurser, og
OT lægger det på hjemmesiden.
Der er planlagt to kompetencekurser i øst og et i vest, henholdsvis Brønshøj og Randers.
Administrering af kurser foregår fortsat via DGI.
7. Parkinson projektet. Mødet i Nyborg var en test, der forløb meget tilfredsstillende. GJ har sammen
med LBK udarbejdet en projektmappe, der er ved at være færdig, og tænkes anvendt af alle
klubber, der deltager i projektet.
Følgende møder er planlagt:
21.september i Farum
5.oktober i Vejle
6.oktober i Tønder
2.november i Lejre
9.november på Bornholm
Endvidere er der planlagt et kompetencekursus for Parkinson-spillere og pårørende den
15.november i Kolding.
8. BTDK/DIF og Holbækmodellen.
LH er sammen med Martin Lundkvist og udviklingskonsulenter ansvarlig for udbredelsen af denne. I
henhold til bevillingen fra DIF er 150.000 kr. øremærket til dette over 2 år.

9. Økonomi.
LH redegjorde for rigets økonomiske stilling. Efter lang tids efterspørgsel er der fra DGI kommet
tilbagemelding om, at vi har ca. 17.000 kr. til rest for indeværende år. Der er ikke kommet svar på
forespørgsel om rest ca. 8.000 kr. fra 2020. LH rykker for svar.
I BTDK har man hjemtaget regnskab fra DIF, og Chan Vong overtager ansvaret for bogføring og
udbetalinger. Chans seneste opgørelse blev videresendt til de mødende.
Det blev vedtaget, at der ydes skattefri telefongodtgørelse til alle FU medlemmer med tillæg af
godtgørelse for kontorhold. Til PF og OT ydes der telefongodtgørelse. Alle skal selv anmode BTDK
om udbetaling. LH beder Chan om at sende skema til befordringsgodtgørelse til alle.
Vedrørende Parkinson vil LBK tale med Martin Lundkvist om fordeling af udgift til Politikken
annonce mellem DIF bevilling og Tryg fonden.
10. Eventuelt.
Næste møde i FU fastsat til torsdag den 23.september 2021 kl. 10 i Holbæk Sportsby.
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