
Dagsorden møde i BAT60+ projektet 11. januar 2017 kl 19-22 i Nyborg i 
forbindelse med BAT60+ kurset for Nyborg-OB og Svendborg.

Deltagere:
Gert Jørgensen, Ole Hückelkamp,
Ikke med: Jens-Erik Linde, Ole Balslev

Formål med mødet: Brainstorming vedrørende handlingsplanen og igangværende opgaver og 
indsatser

1. Opstart i Jylland
2. Udvidelse af Fælleudvalget. 
3. Udvidelse af BAT60+ projektgruppen
4. Kompetencekurser i Jylland
5. Roll-ups
6. AF Sorø BTK
7. DBTU Ledermødet 8. januar 2017 i Odense
8. Kursusøkonomi
9. Vedligehold vedr arbejdet på Sjælland 
10. Kursusmateriale kompendie og appendiks
11. Tøj til BAT60+ promotion
12. Bestlilling af bolde
13. Søge fonde 
14. Klubbernes hjememside
15. Facebook boost

 
1.Opstart i Jylland
Vi har modtaget forslag til spillesteder fra Søren Andersen og Ole Balslev og er ved at planlægge en
besøgsrunde i marts måned til nogen af dissse foreninger. Desuden planlægger vi at få dele 
besøgene i Nordjylland med Ole Balslev .
Beøgsrunden skal klarlægge behovene og danne vejen bl.a. for kursusdeltagelse.
På forhånd laves der research med hensyn til foreningernes træningstider.
Gert kontakter de, som ikke har svaret på brev vedr. spillesteder

2-3. Udvidelse af Fællesudvalg og projektgruppen
Vi er i gang med at screene mulighederne for én mere i fællesudvalget, og det skal være én der kan 
arbejde sammen med Ole Balslev – samt én til flere i projektgruupen.

4. Kompetencekurser i Jylland
 11-12 jan 2017 kursus i Nyborg med 16 deltagere, kursus i Farum 2.feb og 16.feb her er tilmeldt 10
med 2 ledige pladser. Vi forventer at kunne holde 1-2 kurser i BTEX's nye bt-hal i Århus. En anden 
stor mulighed er Esbjerg, som vi undersøger p.t.

5. Roll-ups
DBTU har fået lavet 2 BAT60+ roll-ups, som vi kan bruge til møder, kurser, o.l.



6. AF Sorø  BTK
Vi får lavet et case, der beskriver hele processen

7. DBTU Ledermødet 8. januar 2017 i Odense
Ole præsenterede BAT60+'s opgaver, planer og resultater i forbindelse med DIFs nye 
tilskudssystem til specialforbundene. DBTU har lavet to spor, ”udbredelse af bordtennis i dk” og 
”fra bordtennistalent til ungdomselite”.  Det blev modtaget meget positivt at BAT60+ projektet er 
som skabt til sporet ”udbredelse”. At DBTU nu kun kan få 40% af tidligere tilskud som fast tilskud 
og hele 60 % som variabelt tilskud i henhold til godkendte projekter, gøt at BAT60+ projektet er 
meget vigtigt i DBTUs kommende aktiviteter.
 

Referent: Ole Hückelkamp


