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FU-møde i Bat 60+ tirsdag den 28.september 2021 i Holbæk hos Lis Hævdholm. 

Deltagere: Lars Bo Kaspersen(LBK), Gert Jørgensen(GJ), Erling Post(EP), Lis Hævdholm(LH) 

Referent: Lis Hævdholm. 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt med tilføjelse under pkt. 4: DGI 

 

2. Siden sidst 

a. Lars Bo Kaspersen: 

Vendelbo er lykkedes med at skaffe en bevilling på 1,1 mio fra Københavns kommune 

til at fremme bordtennis for ældre borgere og borgere diagnosticeret med Parkinson 

eller demens, dvs lige ned i vores målgruppe. De 350.000 kr. er målrettet til at indkøbe 

borde (indendørs og udendørs) samt bat og bolde, resten er over en to-årig periode til 

at indgå samarbejdsaftaler med foreninger. Vi skal overveje grundigt, hvor borde skal 

opstilles, samt kontakte klubber, der kan samarbejde med projektet. 

Under DM for senior afholdes for første gang DM for Parkinsonramte. Der er ikke 

opstillet retningslinjer/ krav for deltagelse. Ud fra erfaringerne med afholdelse af VM 

for Parkinson vil vi anbefale for BTDK, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der arbejder 

videre med dette, således at der fastsættes rammer. 

For øvrigt, hvorfor ikke lade spillere med Parkinson deltage ved DM for Para spillere? 

 

b. Gert Jørgensen: 

Har aflyst sit rekrutteringsmøde på grund af for få tilmeldinger, men arbejder videre 

med de personer, der meldte sig. Planen er, at en frivillig skal gennemsøge en 

kommune for steder, hvor der kan spilles bordtennis, og undersøge muligheder for at 

få det startet op (igen). 

Solveig fungerer fint, men klubber er ret sendrægtige med at svare på hendes 

forespørgsel. Hun har fået en hjælper, Helga, der hjælper med udsendelser. 

 

c. Erling Post: 

Har søgt at afholde et Bat 60 møde, men ringe tilslutning, og en del klubber reagerer 

slet ikke. Det går godt i Randers, hvor han har en god kontakt til kommunen. 



 

d. Lis Hævdholm:  

Det går fortsat godt i Holbæk. Efter corona mistede vi en del ungdomsspillere, men 

ventelisten er nu udryddet og vi kan begynde at tage nye spillere ind. Tilstrømningen af 

Bat 60 spillere fortsætter.  

LH orienterede om det nyligt afholdte lederseminar, herunder om udviklingen af 

Sukiru, der både kan være en inspiration for unge og ældre. Der er mange ting, der skal 

afklares inden den bliver lanceret som en gratis app, og den skal være meget 

funktionsduelig. Der skal også sikres rettigheder til denne app, og det skal afklares 

hvorledes inddragelse af Sukiru medlemmer kan ske i klubberne. 

Vedr. Vækstteams er ledelsen og samarbejdet i disse blevet lagt i mere faste rammer, 

og det anbefales at deltage i disses møder. 

 

3. Åbent Hus, evaluering. 

De tilstedeværende kunne berette om god tilstrømning af nye medlemmer i deres 

respektive klubber, men vi har endnu ikke fået det samlede antal fra DGI. Vi forventer ca. 

300 nye, men det endelige tal får vi først i næste uge. Når det foreligger, fortjener det en 

omtale på hjemmesiden. 

Vi er enige om at fortsætte med succes’en. 

GJ vil forespørge Ole H, hvorledes det går med at få startet klubber på Sydsjælland, Lolland 

og Falster, og EP taler med Per F. 

LBK har kontakt med Jyllandsposten om deres fejl med at indrykke annonce om åbent hus 

en uge for tidligt. Vi ønsker reduktion af regningen. 

Det er ønskeligt med flere klubber, flere medlemmer, og vi igangsætter et pilotprojekt et 

sted, hvor GJ har sikret sig, at der er haltid og borde. Forslaget er at indrykke en annonce i 

lokalavisen om at møde op til et møde for at få oprettet en klub. Det er hensigten at 

udviklingskonsulenten skal deltage og være behjælpelig med de tekniske forhold. 

 

4. DGI. 

GJ har haft dialog med DGI vedrørende vores stævner, som de gerne vil overtage 

administrationen af, og henviste til mail korrespondancen. 

Vi ønsker ikke at afgive dette, dels da vi allerede nu er opmærksomme på, at 

administrationen er presset ud over hvad de kan overkomme, og dels da vi ved at bevare 

den på frivillige hænder, kan sikre en meget bedre service overfor brugerne, der kan få svar 

på forespørgsler både tidlig og silde, udenfor almindelig kontortid. Da de klubber, der er 

tilmeldt Bodils mailliste alle har samtykket i at være på listen, og Bodil udsender under 

anvendelse af bcc, er GDPR vilkår opfyldte. Vi er helt trygge ved den økonomiske side af 

sagen. GJ sender en besvarelse til DGI. 



Der er årsmøde i DGI bordtennis i Århus en hverdags aften. Ingen af os har mulighed for at 

deltage. LH har ikke modtaget underretning om det, og ej heller om DGI’s landsmøde den 

6.november i København. 

LBK bidrager gerne med sparring for Gert, hvis han ønsker at deltage med oplæg ved 

årsmødet. 

 

5. Bat med Bedste, lancering. 

Det er tanken, at alle klubber med enten ungdom eller Bat 60 eller begge dele på udvalgte 

dage i uge 42 kan reklamere med, at spillerne kan medbringe enten et barnebarn eller en 

Bedstemor/bedstefar og spille med dem uden at det koster noget. Klubben kan byde på 

sodavand/kaffe og kage og stille lånebat til rådighed. 

De få steder det blev gennemført sidste år, var det en succes, men desværre blev det aflyst 

over det meste af landet på grund af corona situationen, der ikke tillod at lukke mange 

fremmede ind i vores lokaler. 

Per Frederiksen og LH arbejder videre med at lancere det på landsplan i uge 42, dels med 

pressemeddelelser og forslag til annoncer. Vi giver en refusion på 500 kr. til en klub for at 

indrykke en annonce for det. 

LH taler med BTDK om at få det på deres hjemmeside. 

Tilmelding til arrangementet skal ske til LH enten på mail: lis.haevdholm@gmail.com eller 

telefon 2178 5889. 

 

 

5. Kurser. 

Der har været afholdt et kompetencekursus i København på initiativ af GJ. Der er aftalt et 

kompetancekursus i Randers den 15.oktober og dette er opslået på DGI’s hjemmeside. 

Der er behov for at få udbredt kendskab til kursus for begyndere. Vi har pt ikke nogen plan 

for, hvornår der afholdes kurser. 

EP skriver et opslag om kurserne, der kan lægges på hjemmesiden. 

Administration af kurser skal fortsat ske via DGI. 

 

6. Parkinsonmøder. 

 

Møderne i Nyborg og Farum er forløbet rigtig godt med god deltagelse. Positivt at flere 

pårørende spurgte ind til, om de også måtte deltage i Bat 60. 

Der er planlagt møde den 5.oktober i Vejle og den 6.oktober i Tønder. LH kontakter 

udviklingskonsulent Morten Nissen om at deltage. 

Næste møde i Lejre den 2.november. 

mailto:lis.haevdholm@gmail.com


Jylland besøges også den 24.november i Herning og 25.november i Aalborg. Der er et 

samarbejde med kommunerne om bedring af sundhedstilstand. 

I Fåborg-Midtfyn kommune er i samarbejde med Torben Pedersen planlagt møde den 

27.oktober med emnet ”Hold hjernen frisk”. Det er en endags konference med foredrag af 

Hans Kirk og LBK, samt 5 workshops. De mangler endnu tilslutning fra praktikerdelen. 

LBK og GJ har planlagt møder i Aarhus/Randers og København i foråret, hvor man har 

tilsagn om hjælp fra DIF konsulent. 

 

 

7. Stævner. 

I morgen er der singlestævne i Holbæk med 66 deltagere. Om 14 dage stævne i Skelgården. 

Der er tilsagn om stævner i Billund, Haderslev og evt. i Aabenraa. 

 

8. Økonomi. 

Ser godt ud. LH har fra Henrik Møller fået oplyst, at der siden sidst kun er brugt 2.500 kr. til 

annoncer om Åbent Hus. 

Det er OK med betaling af frivillig godtgørelse til GJ. 

I BTDK er økonomi delen nu hjemtaget og Chan Voong kører det udmærket. Kedeligt at der 

af opgørelser ikke fremgår en saldo. 

Vedr. Trygfondens bevilling henstiller LBK til, at han kontaktes ved postering af udgifter 

herpå. Det foreliggende budget er godkendt af Fonden og udgør grundlaget for projektets 

økonomi, hvorfor afvigelser kræver en dispensationsansøgning fra LBK. 

 

9. Evt. 

Tema for næste møde er: hvordan får vi flere klubber. 

Næste møde aftales senere. 

 

For ref: LH 

 

 


