Får din klub den rigtige støtte fra DBTU?
Kære Bordtennisklub

Kom til dialogmøder i Jylland med DBTUs Strukturgruppe.
Deltag i analysen af dansk bordtennis og hjælp os med at få mere konkret viden om,
hvor knasterne er i vores organisation. Vores mål er en organisation, der bedre kan
skabe og understøtte vækst i alle danske bordtennis klubber.
Bliv klogere på processen, læs mere her:
https://dbtu.dk/nyheder/nyt-fra-strukturstyregruppen
Meld dig til et dialogmøde. Der er flere muligheder. Se her:
Mandag den 18. februar 2019 kl. 19.00

BTEX, Bordtennisexperterne
Tomsagervej 15, 8230 Åbyhøj

Onsdag den 20. februar 2019 kl. 19.00

Vejen Idrætscenter,
Jacob Gades alle 1, 6600 Vejen

Mandag den 25. februar 2019 kl. 19.00

Tateni Bordtennis. Filstedvejens Skole,
Filstedvej 16, 9000 Aalborg

Onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.00

Snejbjerg Hallen,
Snejbjerg Hovedgade 75, 7400 Herning

Her vil den nye styregruppe svare jer på spørgsmål og tale med jer om en mulig ny
struktur i dansk bordtennis, der bl.a. skal sætte klubberne mere i centrum og skabe
vækst og kvalitet på medlemsområdet, især ungdom.
Vi har brug for din hjælp, din viden og forstå dine behov for din klub.
Det kan vi bedst gøre ved at mødes og snakke om tingene.
Styregruppen vil senere foreslå DBTU’s bestyrelse og årsmødet og dermed hele
bordtennis Danmark, at der billedligt skabes et helt nyt ”bordtennishus Danmark”.
Vi kalder det også for ”væksthus bordtennis Danmark”. Her skal vi alle arbejde
sammen mod fælles mål, skabe værdier, og skabe et anderledes bordtennis
Danmark.
Kom til dialogmøder i Jylland med DBTU.
Du vil møde nogle af medlemmerne fra styregruppen på dialogmøderne, bl.a.:





Kaj Thomsen, Sjørring Bordtennisklub.
Lars Rokkjær, B75
Lars-Henrik Sloth, Viborg BTK/JBTU/DBTU
Anders Mølgaard, Formand for DBTU

Vi glæder os til at møde jer og sammen skabe et væksthus for dansk bordtennis.

Med venlig hilsen
Styregruppen for ny struktur i dansk bordtennis

Meld jer til møde ved at sende en mail til kaj.thomsen@jyskebank.dk
Husk at angive navn, klub, dato og antal deltagere.
Tilmeldingsfrist senest tre dage før mødet.

