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OPLÆG 

 
Rammen for procesforløb og tidsplan 

 
DBTU STRUKTURDEBAT 

 

 
2018 
April-maj 

 

 DBTU´s bestyrelse får beskrevet ” HVORFOR? Den positive og fremad rettet begrundelse 
for at igangsætte og gennemføre en strukturdebat” 

 DBTU´s bestyrelse vedtager rammeforløbet 

 DBTU´s bestyrelse får beskrevet, hvad der skal præsenteres og italesættes på årsmødet 
den 2. juni 2018 – et orienteringspunkt. 
 

 
Juni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juni/juli 

 

 Årsmødet bliver orienteret om at DBTU vil igangsætte og gennemføre en strukturdebat i 
perioden august 2018 – juni 2019 
   

 DBTU´s bestyrelse nedsætter en styringsgruppe, der skal varetage opgaven med at 
gennemføre strukturdebatten. Kommissorium for styregruppen udarbejdes.  

 

 Første møde i styregruppen afholdes. 
o Fokus på kommissorium og procesplan 
o Fastlæggelse af styregruppens arbejdsform inkl. møderække 
o Fastlæggelse af tidsplan for processen 
o Behov for eventuel nedsættelse af arbejdsgrupper 
o Behov for eventuel analyse af klubbernes og lokalunionernes relationer til 

DBTU. (Kan ske i samarbejde med DIF´s analyseafdeling – varighed fra start 
til slut ca. 6. måneder)  

o Rammerne for KICK OFF – målgruppe, indhold og form, sted og varighed 
  

 Invitation til KICK OFF møde i august 2018 udsendes 
 

 
August  

 

 KICK OFF møde 
o Scenen sættes og der inviteres til medindflydelse 
o Deltagerne skal bidrage til ”Hvordan de ser DBTU som en moderne og 

handlekraftig organisation, der varetager bordtennissportens interesser på alle 
niveauer” 

o Forventningsafstemning og dekonstruktion af nøgleord og begreber 
o   

 

 
August- 
december 
 
 
 
December  

 
 

 Styregruppen arbejder 
o Opsamling på KICK OFF mødet 
o Indsamling og bearbejdelse af andre relevante data. Evt. analyser (Survey Monkey) 
o Udarbejdelse af forslag til model/modeller for ”Det fremtidige DBTU” 

 

  Invitation til HØRINGSMØDE/MØDER 
o 3 (4) høringsmøder gennemføres i forhold til en optimal geografisk placering 

   

 
  



 

 

 
 
2019 
Januar 

 

 HØRINGSMØDER 
o ” Det fremtidige DBTU” præsenteres og deltagerne formulerer ideer til opkvalificering 

(En eller flere modeller) 
 

 
Januar- april 

 

 Styregruppen arbejder 
o Opsamling på høringerne  
o Indsamling og bearbejdelse af andre relevante data 
o Udarbejdelse af forslag til model for ”Det fremtidige DBTU” 
o Model med overordnede juridiske konsekvenser fremlægges for DBTU´s bestyrelse 

 

 DBTU´s bestyrelse beslutter det videre forløb 
o Gør modellen til sin og forbereder et formelt lovforslag til kommende årsmøde  

eller 
o Vil gerne modellen, men vil på årsmødet2019 forslå vedtagelsen af nye principper for 

det fremtidige DBTU – og på årsmødet 2020 vedtaget den nye struktur 
 

 
Maj  
 

 

 Udsendelse af det endelige oplæg ”Det fremtidige DBTU” til behandling på årsmødet 2019 

 

 
Aktiviteter 

 

 
Kommentarer og bemærkninger 

 

 
Fokus på fremtid 

 

 Processer med fokus på eventuelle strukturforandringer som mulig følge skal 
sættes fokus på fremtiden – og ikke på fortiden. Det drejer sig ikke om et 
opgør med tidligere praksis mv, MEN et ønske om at møde fremtidens 
udfordringer med en organisation, som er gearet hertil. Organisationen skal 
kunne agere i et strategisk perspektiv for bl.a. at sikre effektive præstationer i 
forhold til de krav, der stilles af  
o Samfundsudviklingen  
o ”idræts-markedet”  
o  Primære interessenter så som klubber/foreninger, DIF, Team Danmark, 

Internationale forbund m.fl. 
 

 
KICK OFF møde 

 
Formålet med mødet 

o At skabe et fælles billede og forståelse for forløbet (Hvorfor og hvordan) 
o At få involveret deltagerne i en fælles historiefortælling om forløbet 
o At få inspiration til det videre arbejde 
o At få i tale sat og igangsat forløbet på en synlig og konkret måde 

 

 
HØRRINGSMØDER 

 
Formålet med møderne 

o At få belyst og opkvalificeret den fremlagte model/modeller 
o At skabe et fælles billede og forståelse for forløbet og hvorfor modellen 

ser ud – som den gør 
o At få involveret deltagerne i en fælles historiefortælling om ”Det 

fremtidige DBTU” 
o At få inspiration til det videre arbejde 

 Vurdering af stemningen i det demokratiske bagland 
Færdiggørelse af et endeligt forslag 

 
 


