
Referat 

Møde i Bat 60    forretningsudvalg den 30.august 2022 kl. 10.00- 15.00 i Mødecenter Odense. 

 

Deltagere: 

Lars Bo Kaspersen (LBK), Gert Jørgensen (GJ), Erling Post (EP), Per Frederiksen (PF), Lis Hævdholm 

(LH), Ole Toustrup (OT), Søren Andersen (SA) 

 

1. Godkendelse af dagsorden. Ingen tilføjelser 

 

2. Godkendelse af referat fra den 12.juni 2022.Godkendt 

 

3. Siden sidst: 

 

a. Gert Jørgensen (herunder Københavnerprojekt) 

GJ oplyste, at det har været et kæmpe arbejde, men der har været et rigtig godt 

samarbejde med Kommunen. Der er nu invitation til Åbent Hus i uge 37, 13 steder i 

kommunen, og 4 mulige. Der er købt 30 borde mm til de aktuelle steder. Også robotter 

er indkøbt, og man har gjort den erfaring, at den gamle model er lettest at betjene og 

derfor skal man anvende den. De har 17 hjælpere fra Brønshøj bordtennisklub, der 

hjælper alle steder, f.eks. med betjening af robotter. 

Der er planlagt deltagelse i to messer. 

Der er planlagt et kæmpestævne den 15-16 november i Københavns Rådhushal med 28 

borde, man mangler kun den sidste formelle godkendelse, som forhåbentlig snart 

kommer. Der vil blive sendt invitation ud til alle via BTDK og DGI. 10 større byers 

sundhedsansvarlige vil blive inviteret til begivenheden. 

Der vil blive stande for diverse patientforeninger, Parkinson , Demens og Alzheimer. 

Forhåbningen er, at der kommer så stort focus og medieomtale af dette arrangement, 

at det vil brede sig til andre af de større byer, der vil satse på sundhed og aldring. 

Som følge af det store arbejde GJ har lagt i Københavns projektet, har der ikke været 

overskud til meget andet. 

 

 

b. Lars Bo Kaspersen (herunder Parkinsonprojekt) 

LBK har udarbejdet en minirapport til Tryg, og har søgt om at få forlænget perioden 

indtil august 2023, da det kniber med at få de rette evalueringer ind. 

Endvidere har der været investeret i for dårlige robotter og han har søgt om at få 

ændret i budgettet, således at der kan købes bedre. 

De har været rundt 10 steder i landet sammen med fysioterapeut, og succesen er 

steget for hvert sted. 



My har lavet et meget fint arbejde med at få opdateret Danmarkskortet. 

LBK har fået henvendelse fra Frankrig angående projektet og er med i en ansøgning til 

EU om udbredelse af det. 

Bjarne Ibsen har undersøgt hvor mange af befolkningen, der har kendskab til 

bordtennis set i forhold til f.eks. håndbold, hvor bordtennis er en overlegen vinder, da 

0,5 % af de adspurgte havde spillet bordtennis. 

  

c. Erling Post 

Vejle/Parkinson fungerer ikke. I RBC er der begyndt Parkinson spillere. I Randers er der 

fast 8 Parkinson ramte, der spiller sammen med de andre spillere. 

                    Gjern er ved at starte en Bat 60 afdeling op. 

                     Der har været holdt møde i Jylland om udbredelsen af bordtennis og referat er sendt             

        til FU. 

 

d. Per Frederiksen 

I Vestjylland er Vestervig/Agger godt i gang, der er nu 27 Bat 60 spillere. Der er 

uddannet 4 hjælpetrænere, og det er planen at starte ungdomsbordtennis op. De er 

tilmeldt uge 35 og uge 37. 

Lemvig kører stadig godt, der er flere der har været med til at tage over efter Morten, 

og Per har været der nogle gange. De kører nu med to hold, der spiller tidsforskudt. 

På Fyn har han kontakt med Djohn i HEP Ringe, og skal skrive en historie om det til 

hjemmesiden 

e. Lis Hævdholm 

Holbæk kører fortsat godt, lige pt bliver der lagt meget arbejde i 60-års jubilæum, hvor 

der afholdes reception på dagen, den 28.september i Sportsbyen og afholdes et 

jubilæumsstævne den 1-2 oktober. Lørdag eftermiddag er der Bat60 single rækker A-D 

Der var enighed om, at dette stævne kunne medtages på Bat60 listen over stævner. 

Bodil kontaktes herom. 

I samarbejde med BTDK skal der arbejdes med at få noget op at stå i Kalundborg, hvor 

der er ledige haltider om formiddagen. Holbæk er villige til at hjælpe, og der kan bruges 

midler fra Holbæk-modellen. 

f. Ole Toustrup 

Danmarkskortet fungerer, og der har været udført godt arbejde af My. 

Der var enighed om, at stævner i øst og vest ikke længere var opdelt, men står samlet 

på hjemmesiden. 

Når vi fra Lasse får oplyst hvilke klubber, der deltager i uge 37, skal dette på 

hjemmesiden. 



Per og Ole skal mødes og gennemgå hjemmesiden, og fjerne forældet stof. 

 

 

4. Optagelse af Søren Andersen i FU 

Søren berettede om sine meritter i bordtennisverdenen, herunder at han var meget 

interesseret i stævner. 

Der var enighed om, at det vil være en gevinst at få Søren med i Bat 60 FU, hvor det er 

tiltrængt med støtte i Jylland. 

 

5. Stævner i hhv. øst og vest. 

Der er udsendt liste over stævner i øst. Enighed om, at Holbæk og Nykøbing F stævner, 

hvor der er Bat60 rækker som led i et større stævne også kan medtages på listen. 

I vest er der planlagt 4 stævner, Hans Gehlert er tovholder på disse og muligvis et stævne 

på vej i Ribe 

 

6. Kurser i øst og vest. 

Der er planlagt 3 hjælpetræner kurser i vest i hhv. nord, syd og midt. Endvidere et 

kompetencekursus.  

Under Københavnsprojektet har der været afholdt flere forskellige slags kurser, herunder 

et robotbetjeningskursus. Der var enighed om, at man indhentede erfaring med de 

forskellige kurser, inden der blev taget stilling til at udbyde dem. Så indtil videre holder vi 

fast i de kurser vi plejer at udbyde. 

 

7. Økonomi. 

LH redegjorde for den aktuelle økonomi. Det er ikke meget DGI bidrager med til det fælles 

projekt, men håber på mere til næste år.  

DIF-bevillingen er nu integreret i BTDK´s samlede projekt og løber derfor over flere år. Vi 

bidrager fortsat til en stigning i det samlede antal spillere i både DGI og BTDK. 

 

8. Åbent Hus (Uge 37) 

Vi afventer en melding fra Lasse om hvor mange klubber, der har tilmeldt sig i uge 37. 

Efterskrift: Efter mødet fik vi oplyst, at der 38 klubber tilmeldt. Hertil kommer alle de steder 

i København, hvor bordtennis er åbnet. 

Ole T lægger det på hjemmesiden. 

Vi drøftede om ”Åbent Hus” trængte til en afløser. Vi skal gå hjem og tænke over det til 

næste møde. 

 

9. Bat med Bedste. 

Svært at vide, hvor mange steder det spilles. Vi er bekendt med nogle steder, hvor det er 

en stor succes og med til at udbrede bordtennis.  



Foreslået at vi holder både i uge 42 og uge 7, hvor der er ferier for børn. Søren tager det 

med i nyhedsbrev. 

 

10. Næste møde. 

 

Torsdag den 24.november 2022 kl. 10.00 i Odense. 

 

11. Eventuelt. 

Vi har behov for en inspirationsdag, hvor vi kan mødes med alle de dejlige mennesker i 

landet, der brænder for Bat60 bordtennis. Det skal være et møde, hvor alle kan få 

inspiration til at udbrede sporten. 

Det blev aftalt, at Søren skaffer lokale, og det skal holdes  

 

Torsdag den 26.januar 2023 i Århus hos DGI. 

 
Tidspunkt afhænger af Kombardobussens ankomst til Århus. 

 

Tak for et godt møde. 

 

For referat 

Lis Hævdholm 

 


