
Referat 

af 

 

Møde i Bat 60 +   forretningsudvalg den 24.november 2022 kl. 10.00 i Mødecenter Odense. 

 

Deltagere: 

Lars Bo Kaspersen (LBK), Erling Post (EP), Per Frederiksen (PF), Lis Hævdholm (LH), Ole Toustrup 

(OT), Søren Andersen (SA) 

Afbud fra Gert Jørgensen 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra den 30.august 2022:Godkendt  

 

3. Siden sidst: 

a. Lars Bo Kaspersen (Københavnerprojekt) 

Stævnet på Københavns rådhus den 15.-16.november 2022, var en stor succes. Der var 

ca. 220 spillere tilmeldt og alle gav udtryk for, at de var glade for arrangementet. Der 

var 5 foredrag, der blev gentaget om onsdagen, og der var 20-25 tilhørere til alle. De 

blev afviklet samtidig med spillet, hvorfor en del ikke kunne være tilhørere. Et par 

stande bl.a. om Alzheimers, men desværre kom Parkinson foreningen ikke. Der var fin 

frokost i Rådhusets kantine. Stor og god mediedækning, som kommunen også var godt 

tilfredse med. Der er mulighed for at forlænge projektet med København. Nu vil LBK og 

Gert invitere andre større byer til et dialogmøde. Der har været meget positiv reaktion 

fra DGI og DIF. Pengene til de tildelte materialer er brugt op, men 375.000 kr. af 

bevillingen dækker 2023 til manpower. 

Evalueringen viser, at man skal have forbedret kommunikation til de enkelte deltagere, 

da en del klubber har forsømt at uddele indbydelsen til deres spillere. 

Det blev nævnt, at de personer, der blev vist i det skriftlige materiale, ville have sat pris 

på at være blevet orienteret om det på forhånd. 

b. Erling Post 

Har været ude og haft kursus i Idræt om dagen og i ældresagen. Mange grupper, hvor 

der spilles bordtennis, er ikke med på landkortet. Ole oplyste, at alle kunne henvende 

sig og blive optaget. Der kommer flere medlemmer i de eksisterende klubber. 

Erling har gang i arbejde med nogle internationale kontakter. Han har fået henvendelse 

fra Rude Strand højskole med henblik på et kursusforløb for Parkinson ramte. 



 

c. Søren Andersen 

Har besøgt en del klubber i forbindelse med uge 37, bl.a. Korup, Tommerup, Silkeborg 

og Varde. Der er god tilgang alle steder. 

 

d. Lars Bo Kaspersen (herunder Parkinsonprojekt) 

1. fase er gået godt.  I 2. fase vil man invitere til samlinger om, hvordan man bedst træner 

folk med Parkinson. Ca. 4 moduler hvor man inviterer trænere og sundhedspersonale. 

Holbæk og Randers bød straks ind og tilbød at være værter. Ansøgning om forlængelse 

af projektet til 31.august 2023 er imødekommet. 

 

e. Per Frederiksen 

Har været til årsmøde i DGI, hvor der kun var 8-10 klubber repræsenteret. Stort set ikke 

noget ungdomsturnering i Jylland. 

Han har gang i skolefritidsordning i Vestervighallen, og har et godt samarbejde med 

idrætslærere. Dette skal gentages efter jul. 

Har været i Ry, hvor der er kommet rigtig godt gang i Bat 60 klub. 

 

f. Lis Hævdholm 

Haft god kontakt med Allerød, hvor der nu er voksende tilgang af Bat 60 spillere. De er 

glade for, at det var en dame, der udtalte sig ved stævnet i Københavns rådhus, da de 

har fået flere damespillere som følge af dette. 

I Holbæk er der støt stigende tilgang af Bat 60 spillere. Har nu udvidet, således at der 

spilles doubler to eftermiddage om ugen og singler alle formiddage. 

Har haft aktivitetsdag fælles for hele Sportsbyen, der kom til bordtennis 130 

interesserede!!! 

 

g. Ole Toustrup 

Per og han har ryddet op på hjemmesiden, og Per skriver nyt oplæg om vore 

aktiviteter. Der var voldsomt boom på hjemmesiden i forbindelse med stævnet i 

Rådhushallen. 

Per mangler noget tekst til udbydelse af kompetencekurser. Dette lovede Erling at 

bidrage med. 

 

4. Forberedelse af inspirationsmøde den 26. januar 2023 kl.10-16 i Aarhus. 

Søren har reserveret lokale hos DGI, Søren Fricksvej 42 b, Aabyhøj. 

Indholdet blev drøftet og vi blev enige om følgende dagsorden: 

Pkt. 1. Velkomst (Lis) 

2. Info om Københavnerprojekt (Gert og Lars Bo) 

3. Stævner for Bat 60 (Ebbe og Tommy) 



4. Uddannelse (Erling) 

5. Tilskudsmuligheder (Lis/Henrik) 

6. Info (Søren, Per og Ole) 

7. Inspirationstimen (alle deltagere) 

8. Farvel og tak for denne gang. 

 

                     Tilmelding til Søren Andersen på mail senest den 20.januar 2023. 

 

5. Indhold af nyhedsmail 

Der var enighed om at oprette en facebookside for Bat 60. Ansvarlig for denne er Søren 

sammen med Ole. Det er ønskeligt, at der 6 gange om året sendes nyheder ud med 

opfølgning for de enkelte aktiviteter. 

 

6. Bordtennis i andre regis, skal de optages på hjemmesiden? 

Ja, enighed om, at alle steder, hvor der spilles bordtennis, kan optages på landkortet. 

 

7. Kommunikationsstrategi:  

Søren er i gang med at udvikle en opsøgende udvikling af vores kommunikation. Der skal 

være plan for beskrivelse af arrangementer og opfølgning på dem. Det skal udvikles i et 

samarbejde mellem Søren, Ole og Per. Skal være opslag på facebook med links til 

arrangementet. 

 

8. Stævner:  

Ribe har besluttet at holde et åbent doublestævne. Desuden er der planlagt stævner i Rine, 

Aabenraa og Billund. Det er Ebbe og hans der står for afvikling i Jylland. Der er planlagt 

kursus u brug af TTC-program i Ringe. Det er ønskeligt at få flere deltagere med til LM, der 

afholdes den 15-17 marts 2023. 

 

9. Kurser i øst og vest: 

 Erling oplyste, at det er planen at holde et kompetencekursus i Vejen samt et for 

hjælpeledere i Randers. Desuden er der forskellige 2-timers kurser rundt omkring. 

 

10. Evaluering af Uge 37: 

 Lasse har udsendt meddelelse om antal klubber og antal deltagere de forskellige steder. 

Det går stadig godt med at holde Åbent Hus, og der er positiv tilgang alle steder. 

 

11. Do af Bat med Bedste.: 

 Da vi ikke kræver tilmelding, kan vi ikke spore hvor mange steder det afholdes, men 

indtrykket er, at det er en succes. Vi forslår derfor, at man også holder i juleferien. 

 



12. Økonomien blev gennemgået. Lis skal spørge Henrik om overførsel fra sidste år er 

medtaget i oversigten, samt hvor meget der er bevilget til os for 2023. Det begynder at 

blive stramt, især under hensyntagen til, at vores succes vokser. 

 

13. Næste møde er i forbindelse med inspirationsmøde i Aarhus den 26.januar 2023 kl. 10. 

 

14. Eventuelt. 

 


