
Referat af møde i FU Bat 60 + torsdag den 26.januar 2023 kl. 10.00 i Odense. 

 

Mødt var Gert Jørgensen, Erling Post, Lars Bo Kaspersen, Per Frederiksen, Søren Andersen, Ole 

Toustrup og Lis Hævdholm. 

Afbud fra Henrik Møller og Flemming Poulsen 

 

1. Drøftelse af mail fra Henrik Møller.  

Søren oplyste, at da han sad både i DGI og i FU ville han ikke deltage i debatten. 

Der udspandt sig en livlig debat omkring tilknytningen fra DGI til Bat 60 sammenholdt med 

støtten fra DIF.  

Konklusionen blev, at Gert og Lars Bo efter en uformel henvendelse til formanden skal søge 

at få et møde i stand med formand og direktør, hvor man skal drøfte, om eller hvorledes 

samarbejdet fremtidig skal foregå. 

 

2. Økonomi. 

Det er skuffende med en bevilling på 15.000 kr. fra DGI. Der er fortsat penge til udvikling i 

DIF/BTDK-puljen. 

 

Satserne for vores aktiviteter blev drøftet og konklusionen blev følgende: 

a. Stævner 150 kr. for medlemmer af klubber under BTDK/DGI og ellers 200 kr. heri er 

inkluderet en frokost på enten en varm ret eller 2-3 stykker smørrebrød. 

b. Begynderkurser 1.500 kr. (max 10 deltagere) 

c. Kompetencekurser 250 kr. pr. deltager 

d. Hjælpelederkurser 250 kr. pr. deltager. 

Alle priser er gældende for aktiviteter efter den 1.juni 2023. 

              Skattefri omkostningsgodtgørelse udgør 2450 +1500 kr. eller 3.950 kr. for de medlemmer 

              af FU, der ønsker det. 

             Ole oplyste, at EDB-udgifter ville andrage 5-10.000 kr. på årsbasis, afhængig af hvilke 

ændringer, der skal ske på hjemmesiden. 

               

3. Hvad gør vi i Jylland? 

Der er positive kræfter i gang for at få et Bat 60 udvalg op at stå i Jylland. Der fordeles 

mellem Per, Erling og Søren med hver deres område, hvor de har gode forbindelser. Det er 



meget positivt, at der er kommet gang i stævner i Jylland. Det er aftalt med Bodil, at alle 

stævner lægges op, og Søren lægger alle på Facebook. 

 

4. Hvad gør vi på Sjælland? 

Ud fra erfaringerne med København projektet og inspireret af en undersøgelse foretaget af 

Hillerød Bordtennisklub, blev det foreslået at oprette et udvalg af frivillige ledere, der skal 

foretage besøg i eksisterende klubber og hjælpe med få Bat 60 i gang, også steder hvor der 

tidligere har været spillet bordtennis. 

Der vil være mulighed for at udbetale kørselsgodtgørelse til disse hjælpere. 

 

Lars Bo oplyste, at det er planen at kontakte større byer for at holde et oplæg om, hvilken 

succes Københavnsprojektet har været. Der er opstået 25 spillesteder og 20 frivillige har 

bistået med hjælp. Heraf er der kommet 12 nye klubber. Det er vigtigt af hensyn til den 

fortsatte drift efter 2024, at vi får synliggjort den succes, vi har haft. 

Man påtænker at tage et uformelt møde med Firmaidræt om et samarbejde. 

Københavnsprojektet har deltaget i messer i Øksnehallen og i Nørrebrohallen, hvor man 

stillede op med et bord og en robot, og det gjorde stor lykke begge steder. 

 

5. Trænerkurser. 

             Der er udbredt ønske om flere trænerkurser. Under København projekt/Parkinson, holder             
Lars Bo/Gert flere kurser i København, dels for begyndere, dels for lidt øvede.   Den 11.maj 
afholdes kursus for sundhedspersonale i København.   Der er god aktivitet i både Gladsakse 
og Hillerød og de vil holde træneruddannelse på 6 timer. Der vil blive et forløb åbent for 
alle i Idrættens Hus.   Lars Bo oplyste, at han er i færd med at ændre Parkinson 
uddannelsesmaterialet. 

6. Eventuelt. 

Søren oplyste, at han har aftalt med Bodil, at alle stævner lægger han op på facebook. 

Det er planen, at han sender nyhedsbrev ud 2.-3. februar med oplysning om 
Landsmesterskab, stævner, camps og Bat med Bedste. 

 

For referat 

Lis Hævdholm 


