
Referat 

af 

FUmøde i Bat 60 + den 29.november 2021 kl. 12.30 på CBS hos Lars Bo Kaspersen. 

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

Hævdholm (LH) 

Referent: Lis Hævdholm. 

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt med ændringer. 

 

2. Siden sidst 

a. Gert Jørgensen:  Angående Københavnerbevillingen har GJ og LBK været til 

møde med Martin Lundkvist om forslag til anvendelse, og GJ har foretaget 

undersøgende arbejde. Det var aftalt, at LBK skriver et oplæg til 

anvendelse. Samtidig har Københavns kommune skrevet til nogle 

klubformænd i området. Vi skal tilstræbe, at det samles i eet forum, og at 

der holdes et fælles møde. 

Detektivgruppen er navn på nogle frivillige, der undersøger mulighederne 

for at spille bordtennis. De er begyndt i hovedstadsområdet og arbejder sig 

udad. I Hvidovre starter der Bat 60 bordtennis op til januar. 

GJ’s projekt med Svinninge er i venteposition. 

 

b. Erling Post: EP deltog i Mortens bisættelse og har haft kontakt med Lemvig 

klubben. Per Frederiksen har taget over som instruktør, og er også 

udfarende i forhold til Skive og Struer. 

 

c. Lars Bo Kaspersen: se under Parkinson. 

 

d. Lis Hævdholm: Vi skal have rekrutteret flere frivillige til at være med i vores 

gruppe, og mulige emner blev drøftet. Vi har ikke mulighed for at 

ekspandere i Jylland, så længe der er en enmandshær der. 

 



3. Evaluering af Åbent Hus:  Vi har stadig ikke modtaget de endelige tal for hvor 

mange interesserede de deltagende klubber har haft inde. GJ rykker Lasse DGI. 

Vi skal til næste sæson nok supplere indlægget på hjemmesiden med nogle 

gode erfaringer om, hvorledes vi tager imod og fastholder de interesserede. 

Spørg Ole T om hvor mange klik, der var på hjemmesiden i tiden omkring uge 

37. 

 

4. a. 

 Næste sæson: Vi skal prioritere at skaffe tilgang til vores organisation. Vi skal 

have planlagt et møde i Sydjylland med deltagelse af lokale kræfter, samt 

Morten (udviklingskonsulent fra BTDK). Vigtigt at pointere hvor stor betydning 

bordtennis har for sundheden. Fastsættelse af dato afventer Corona udvikling. 

 

b. 

           Kurser: GJ og LBK vil udbyde et trænerudviklingskursus for Bat 60’ere med 

varighed fra kl. 10-15. Pris 250 kr. pr deltager til at dække forplejning med kaffe og 

frokost. Vil afholde det medio januar. Økonomien skal køres via DGI, men vi er 

indstillet på et underskud. Evt. skal der udbydes et på Fyn også, men afventer 

efterspørgsel i Jylland. 

Der skal ske god omtale af det på hjemmesiden. 

Begynderkurser skal ligeledes gøres mere synlige på hjemmesiden. 

c.  

Stævner: 

Aflyst på grund af Coronaen. Der er ikke planlagt stævner i 2022 endnu. 

 

5.  

Bat med Bedste: De steder hvor det blev afviklet var det stor succes. Vi skal gøre 

mere reklame for det, så flere deltager. Det har medført tilgang af spillere i alle 

kategorier. LH foreslog, at det også tilbydes i vinterferien, hvor de samme forhold 

gør sig gældende. Det kan eventuelt kombineres med et åbent hus i klubben. Der 

var positiv stemning for dette. 

6. Forhold til : 



a. DGI. Efter sidste møde fik vi en tilbagemelding fra DGI vedrørende stævner, 

at nu lå bolden hos dem, og vi afventer. EP deltog i årsmødet sammen med 

få andre. Der var positiv omtale af Bat 60, men det har ikke udmøntet sig i 

en større bevilling til os. 

b. BTDK. LH har deltaget i Ledergruppens budgetseminar, og der er kommet 

færre penge fra DIF end vi havde håbet. Det er besluttet at budgettere med 

et underskud de næste år, for at holde gang i udviklingen. Corona har 

formentlig betydet en tilbagegang de fleste steder. 

c. Tryg. Se under Parkinson. 

 

7.   Parkinson. 

   Der har været afholdt 5 møder med i alt 66 deltagere. Der har været sendt 

spørgeskemaer ud til alle deltagere, men desværre er der kun meget få, der 

har svaret. Der er planlagt møder i Randers, på Christianshavn og på 

Bornholm. Disse skal finde sted i foråret. 

 

8. Økonomi. 

Forskellige posteringer blev drøftet. Der er stadig penge fra DIF bevillingen, der 

er blevet udstrakt til at gælde et år mere. Mulighed for forlængelse, hvis 

coronaen fortsætter med at spærre for vore aktiviteter. LH har stadig ikke 

modtaget opgørelse fra DGI trods forespørgsel hos Henrik. 

EP oplyste, at han fik oplyst på årsmødet, at bevilling fra DGI til Bat 60 kun 

udgjorde 20.000 kr. 

 

9. Ældresagen. 

Vi kan konstatere, at der mange steder bliver spillet bordtennis i Ældresagens 

regis. Det ville være hensigtsmæssigt, om vi kunne opnå et landsdækkende 

samarbejde med dem om dette, gerne som i Holbæk Bordtennisklub, hvor nye 

medlemmer får 10 % rabat på kontingent såfremt de er medlem af 

ældresagen, til gengæld annoncerer man i Ældresagens blad for klubben. LH 

skal kontakte formanden, Preben Staun. 

 

10. Næste møde. 

Aftalt til torsdag den 20.januar 2022 kl. 10.00 i Odense. Gerne med deltagelse 

af Ole T og Per F. 



11. Evt. 

GJ blev ønsket tillykke med den runde dag, og EP med den nært forestående 

runde dag. 

 

For referat: 

Lis Hævdholm 

 

 

 

 

  

 


