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Strukturdebat

Styregruppen -

Arbejder på baggrund af et kommissorie

Styregruppen repræsenterer klubber, lokalunioner, udvalg og 

bestyrelsen

Formålet er at udvikle et oplæg til ny struktur – i bredest mulige 

forstand

Oplægget udvikles gennem involvering og udvikling af ny viden

Oplægget skal have bred opbakning



Strukturdebat

Hvorfor har vi brug for en strukturproces?

Alt skal handle om fælles ansvar for udvikling, der skaber vækst

- Medlemsvækst

- Økonomisk vækst

- Vækst i viden for at skabe fremdrift og handlekraft

Strukturer, beslutningsprocesser, arbejdsgange og fokus der 

skaber forudsætninger for vækst 



Strukturdebat

Vi ved godt, at DBTU har et dysfunktionelt fundament

Enkeltdele fungerer – ny træneruddannelse, Groth nr. 15 i verden, 

ture til Linz og +60

I forhold til at lykkes med vækst kan vi styrke den 

sammenhængende indsats, hvor vi trækker på samme hammel

- DBTU – et håndværkertilbud

Vedligehold - Istandsætte - Totalrenovering



Strukturdebat

Med det blotte øje kan jeg se, at vi har fokus på aktiviteter

- Turneringsafvikling

- Stævner og lejre

- Uddannelse af trænere

- Aktivitet = budget med årlig fremskrivning

Når pengene er brugt, hvad så? 

Har vi skabt vækst? Værdi/effekt for dansk bordtennis’ medlemmer?



Strukturdebat

Vi skal styrke evnen til at akkumulere viden og vækst?

Sondre mellem afvikling af EM og forbedre forudsætninger for vækst

Fra - 50 trænere til 100 trænere der fungerer i klubberne

Fra - 25 klubber der har 10 stationære borde til at 50 klubber har det

Fra - 3 lønnede klubledere til 10 lønnede klubledere

Fra - 8.000 medlemmer til 12.000

Aktivitet = budget til Vækst/værdiskabelse = budget-



Strukturdebat

DBTU – Meget mere formel debat på ledelses- og politisk plan

Høj grad af involvering og indflydelse til bordtennis Danmark

- Have mod til at udfordre og diskutere overbevisninger og blive 
klogere

- Vi udvikler fra bunden med blik for alle bordtennissportens aktører

- Ingen hellige køer – De begrundede argumenter må vinde

- Holde fokus på værdiskabelse og at alle aktører i dansk bordtennis 
er betydningsfulde


