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12. november 2018 

 

Velkommen til at få indflydelse på DBTU´s fremtid 

Kick-off seminar 17. november 2018 i Odense 

STRUKTURPROCES I DBTU 

10.00 Velkommen til kick-off for strukturprocessen  
 v/Anders Mølgaard, formand for DBTU 

10.05 Rammesætning af styregruppens arbejde med strukturprocessen 
  v/Martin Lundkvist, formand for styregruppen 

10.15 
 
 
 
10.30 

Præsentation af strukturprocessen 
Oplæg til temadrøftelserne 
v/Torben Bundgaard, chefkonsulent i DIF 
 
Kick-off Del 1 Tema ”Bordtennishuset – et godt sted at være”!  
 
Gruppedrøftelser og individuelle besvarelser 
 Input og udsagn fra deltagerne på temaet: 
 
”Hvad skal bordtennishuset indeholde? 
”Hvilke værdier skal skabes, hvis bordtennisledere /aktører skal tage ejerskab og 
finde det værdifuldt at investere tid og energi i at udvikle dansk bordtennis”? 
 
Skriftlig dokumentation af deltagernes input og udsagn indsamles til konkret brug i 
den videre strukturproces 

11.15 Pause og netværk 

11.30 Kick-off Del 2 Tema ”Ledelsesplatformen i dansk bordtennis”  
 
Gruppedrøftelser og individuelle besvarelser  
Input og udsagn fra deltagerne på baggrund af følgende spørgsmål: 
 
 ”Hvilke krav skal vi stille til ledelse i dansk bordtennis, hvis vi/aktørerne i dansk 
bordtennis skal udvise tillid og give mandat til, at ledelsen i DBTU går foran og 
tager ledelse på udvikling af dansk bordtennis?” 
 
Skriftlig dokumentation af deltagernes input og udsagn indsamles til konkret brug i 
den videre strukturproces 

12.15 Hvad kan hæmme og hvad kan fremme at processen bliver en succes? 
Opmærksomhedspunkter fra deltagerne – hvordan skaber vi den inddragende 
strukturproces 

12.25 Opsamling på processen v/ Torben Bundgaard 
TAK for nu v/ Martin Lundkvist 

12.30 Frokost 

  

 



 

2 
 

BAGGRUND og HVORFOR en strukturproces? 
DBTU´s Årsmøde 2018 gav bestyrelsen mandat til at iværksætte en strukturdebat og proces. En proces der 

skal resultere i et oplæg til en ny struktur for DBTU. 

Bestyrelsen har nedsat en styregruppe til at varetage denne opgave og proces. 

Kommissoriet for styregruppe omfatter, at gruppen har til opgave at fremlægge et komplet forslag til ny 

organisationsstruktur for Dansk Bordtennis.  

Den nye organisationsstruktur skal sikre, at vi har et DBTU som 

 er en moderne og handlekraftig organisation 

 er en organisation som varetager bordtennissportens interesser på alle niveauer.  

 

Styregruppen skal i sit forslag i videst muligt omfang inddrage en samlet organisationsstruktur for Dansk 
Bordtennis - herunder regional og lokal struktur, således at der skabes et samlet og sammenhængende 
billede af Dansk Bordtennis. 
 

Væsentlige områder, som den nye struktur bl.a. skal kunne håndtere er: 
- Sikre rekrutteringsaspekt i alle aktiviteter 
- Forbedret økonomi og rationel anvendelse af de økonomiske midler 
- Skabe samhørighed, nærhed og enstreget struktur i Dansk Bordtennis 

- Fremstå som en stærk og handlekraftig samarbejdspartner for idrætspolitiske og kommercielle 
   samarbejdspartnere 

- Effektiv og ensartet turneringsafvikling 

- Udvikle et forpligtende politisk og ledelsesmæssigt samarbejde mellem DBTU og DBTU’s klubber,  
   der sikrer værdiskabelse og indflydelse til klubberne og et handlekraftigt DBTU i arbejdet med  
   fælles løsninger på bordtennissportens grundlæggende problemstillinger 
- Kommunikation og kommunikationskanaler 
 

HVEM? 
Styregruppens medlemmer: 

 Anders Mølgaard, Formand DBTU og Vejle Bordtennisklub 

 Martin Lundkvist, Formand styregruppen, Roskilde bordtennis 

 Niels Peter Stilling, Formand ØBTU 

 Kaj Thomsen, Sjørring bordtennisklub 

 Morten Krydsfelt, Københavns BTK 

 Lis Hævdholm, +60 

 Lars Rokkjær, B75 

 Lars-Henrik Sloth, JBTUs bestyrelse 

 Ole Hückelkamp, +60 

 Torben Bundgaard, DIF 
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HVORDAN? 
Styregruppen har fastlagt en 5 faset proces – se nedenstående beskrivelse. 

Faserne skal sikre at indsamle relevant viden samt at involvere og inddrage alle de 

bordtennisinteresserede, der ønske at medvirke til en udvikling af dansk bordtennis.   

Styregruppens arbejde er således karakteriseret ved: 
 at sikre en bred inddragelse og involvering af aktørerne i dansk bordtennis 

 ansvaret for at indsamle viden og erfaringer fra et bredt udsnit af ledere, spillere, trænere m.fl.  

 ansvaret for at bruge denne viden i udvikling af oplægget til fremtidens struktur og organisering 

 at der udvikles ny viden til brug i oplægget, som bibringer nye perspektiver og ideer  

 at kvalitetssikre den nye struktur og indtænke hvordan strukturen kan implementeres med 

tilfredsstillende kvalitet efter strukturprocessens afslutning 1. februar 2020 

 

Strukturprocessen gennemføres i perioden september 2018 -  årsmødet 2020 

 

 

 

• Fase 1 Kommissorie og kick-off. 

• Fase 2 Analyse af eksisterende struktur, organisering og praksis 

             samt identificering af udviklingsbehov i fremtidens DBTU 

• Fase 3 Udvikling af forslag til ny struktur og organisering for fremtidens DBTU 

• Fase 4 Kvalitetsudvikling og test af oplæg ny struktur med fokus på behov og 

            effekter 

• Fase 5 Præsentation af endeligt oplæg til ny sammenhængende DBTU 

            struktur og organisering  

 

               2018                                 2019                                                     2019                              2020 

September         December                   April                         Juli                           November                Februar  Årsmøde 


