REFERAT AF BESTYRELSENS MØDE
D. 14. MARTS 2017
Deltagere: Karl Vilhelm Nielsen (KVN), John Petersson (JP), Stig Person
(SP), Jens Boe Nielsen (JBN), Lene van der Keur (LvdK), Jannie
Hammershøi (JH), Jan S. Johansen (JSJ)via Skype, og Even Magnussen
(EM) via Skype.
Desuden deltog Niels Christiansen (NC), og Søren Jul Kristensen (SJK).
Afbud: Tine Rindum Teilmann (TRT), Michael Møllgaard Nielsen (MMN).
Kl. 16:30 – 18 deltog Kim Pommer og Jan Stender fra Revisionsfirmaet
Beierholm i forbindelse med regnskab 2016 (pkt. 7)
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SAGER TIL BESLUTNING
Ad 2

Valg af ordstyrer
JP blev valgt.

Ad 3

Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmødet
d. 21. januar 2017
Referaterne blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.
KVN opfordrede til, at alle prioriterer at deltage fysisk i
bestyrelsesmøderne og være tilstede under hele mødet, uagtet det giver
ekstra omkostninger til transport m.m.

Ad 4

Opfølgning på referatet fra bestyrelsens møde d. 21. januar 2017
a) Samarbejde NOC og NPC omkring PL
NC/MMN arbejder videre med de forskellige scenarier, og indleder
oplægget med et afsnit omkring værdier.
Oplægget er under udarbejdelse NC/MMN.

Ad 5

Fastsættelse af datoer og tid for bestyrelsesmøder m.v.
Forårets bestyrelsesmøder:
Lørdag d. 29. april 2017 – kl. 10 – 12:30
Mandag d. 15. maj 2017 - efterårets møder fastlægges på mødet KVN
Andre møder og arrangementer:
• Dialogmøder 28. marts og 5. april i hhv. Aalborg og Brøndby
• DHIF Repræsentantskabsmøde 29. april 2017 – Scandic, Kolding
• DIF Årsmøde 6. maj 2017 – Idrættens Hus (JP, KVN)
• Frivilligforsamling 30. sept. – 1. okt. 2017 – Vejen Idrætscenter
• DIF Budgetmøde 7. oktober 2017 – Idrættens Hus

Ad 6

Kommende internationale møder/konferencer
• NordHIF styremøde 31. mar. – 1. apr. 2017, Stockholm (KVN/JP/NC
og GO)
• INAS GA, 20. – 24. april, Brisbane (ingen deltagelse)
• EPC Conference and GA,16. – 17. juni 2017, Katowice, Poland (NC og
JH som IBSA-repr.)
• IPC Conference and GA, 7. – 9. sept. 2017, Abu Dhabi (KVN og JH
som IBSA-repr., NC som observatør)
• IWAS GA – december 2017 i Portugal (KVN)
• IBSA GA, 24. – 28. oktober 2017, Rumænien (JH + evt. 1)

s.: 2.

Ad 7

Økonomi
Godkendelse af regnskab 2016, budgetændring 2017, og budget 2018.
Årsregnskab 2016
Resumé:
Foreløbigt underskud på DKK. 1.119.000.
§ 44-midler mangler at blive helt afregnet. Kan først være færdig senest
15. maj d.å.
Egenkapitalen 2016 DKK: uafklaret.
Anbefaling til bestyrelsen:
Tages til efterretning
Bemærkninger og beslutning:
Even Magnussens navn skal rettes i regnskabet.
Bestyrelsen er ikke imponeret over kvaliteten af det fremlagte udkast til
regnskab.
Godkendelse afventer protokol og § 44-regnskab.
Bestyrelsen udtrykte skepsis overfor at godkende regnskabet, idet
økonomiafdelingen og revisionen i samarbejde skulle færdiggøre et
dokumenteret regnskab for §44-midler. Bestyrelsen udtrykte at dette
arbejde – til trods for at regnskabet for §44-midler først skal være færdig
senest 15 maj d.å. – skulle fremskyndes således at revisionen kunne
give deres konklusion herpå inden regnskabet endeligt ville blive
forelagt til godkendelse hos bestyrelsen sammen med
revisionsprotokollen – senest inden udsendelse af materialet til
repræsentantskabsmødet.
Ledelsesberetningen blev godkendt.
Budgetændringer 2017
Resumé:
Indtægt side 1. (1.000)
Sikre
Kontingenter/indskud fra DKK. 300 til DKK. 325.
Licens fra DKK. 110 til DKK. 100. *
Sponsorer fra DKK.2.700 til DKK. 3.850. her er DKK. 1.000 rykket fra
Usikre til Sikre.
DIF fra DKK. 3.350 til DKK. 3.600.
§ 44 fra DKK. 2.500 til DKK. 2.600.
Delvis sikre
Fonde og legater fra DKK. 1.500 til DKK. 1.000
Arv fra DKK. 3.600 til DKK. 3.775.
Usikre-side 2
PL indsamling fra DKK. 150 til DKK. 200.
Sponsorer fra DKK. 1.000 til sikre – sponsorer.
To poster med tilbageskrivning.
s.: 3.

Udgifter side 2 (1.000)
Landsholdstøj Fra DKK. 0 til DKK. 200 p.g.a. ny sponsor.
PL vinter fra DKK. 0 til DKK. 25.
Sponsorudgifter fra DKK. 300 til DKK. 550 p.g.a.Elsasfonden m.
øremærket DKK. 200.
Special Olympic Fra DKK. 0 til DKK. 150.
Udgifter side 3 (1.000)
Løn sekretariatet fra DKK. 3.325 til DKK. 3.450.
Sekretariatsomkostninger fra DKK. 2.250 til DKK. 2.450.
Bladdrift fra DKK. 200 til DKK. 300.
Andre aktiviteter
Repr. møde fra DKK. 40 til DKK. 65.
Best. møder m.v. fra DKK. 400 til DKK. 500.
Anbefaling til bestyrelsen:
Orientering om budgetændring 2017
Beslutning:
Budgetændringerne 2017 blev godkendt.
Budget 2018
Budgettet blev forelagt og gennemgået.
Beslutning:
Budgetforslag 2018 blev godkendt og drøftes på
repræsentantskabsmødet.
Ad 8

Eventoplæg for perioden 2017-202
Resumé:
Eventstrategi for Dansk Handicap Idræts-Forbund
Hvorfor have en eventstrategi?
DHIF har en lang tradition og en masse erfaringer med at arrangere
internationale events og mesterskaber. Med eventstrategien ønsker vi en
fokuseret og mere målrettet tilgang til vores arbejde med parasport
begivenheder på dansk grund. Eventstrategien skal sikre, at de events,
som afvikles på dansk grund, understøtter DHIF’s generelle formål og
mål. Strategien skal desuden sikre, at de pågældende events
implementeres i DHIF’s organisation på både politisk og administrativt
niveau.
Forudsætninger for internationale events og mesterskaber
Enhver event, der afvikles i forbundsregi, skal opfylde nedenstående
uprioriterede kriterier:
Økonomisk rentabilitet
Enhver given event skal være økonomisk rentabel. Med det menes, at
eventen skal være bæredygtig i sig selv og således ikke belaste DHIF’s
s.: 4.

øvrige økonomi. Bestyrelsen kan dog til enhver tid prioritere at
disponere midler til en event, men dette skal i så fald begrundes ud fra,
at eventen i særlig grad tilgodeser de ønskede formål. Disse midler skal
i givet fald være en integreret del af DHIF’s budget for det pågældende
år.
Underbygning af den sportslige satsning
DHIF bruger hvert år en andel af forbundets samlede midler på den
sportslige satsning. Internationale events skal understøtte denne
satsning, så der skabes synergi mellem ressourceforbrug, eksponering
og resultatmål for vores idrætter. Knyttet til både ressourcer og
resultatkrav er også forbundets mål for talentudvikling og
sammenhæng mellem bredde – elite og ungdom – senior. Med større
events på dansk grund, er det muligt at tilbyde vores engagerede unge
paraatleter mere træning og konkurrence med et højt kvalitativt
indhold, i en unik og spektakulær ramme, i et internationalt talentmiljø.
En sideeffekt af vores afvikling af internationale stævner i Danmark gør,
at en tilsvarende udgift til samme konkurrencer i udlandet, kan
konverteres til andre eller flere områder i forbundets sportslige
satsning, ligesom en eventuel overskudsdeling fra vores events, er med
til at ”booste” denne idræt på alle fronter af idrætten, fra trænerkurser
og uddannelse til støtte til ungdomsarbejdet i idrætten.
Underbygning af den ”brede” satsning
DHIF er repræsentant for den danske konkurrence parasport, men vi
har også en vifte af tilbud til medlemmer, som ønsker en mere bred
tilgang til parasporten. Det betyder, at det kan være aktuelt at udbyde
events i bredderegi. I så fald skal eventen støtte op om DHIF’s aktuelle
strategi og målsætning for breddearbejdet.
Formål med afvikling af internationale events og mesterskaber
DHIF ønsker at tiltrække internationale mesterskaber og events ud fra
følgende formål:
Oplevelser for danske idrætsudøvere
Store events har en særlig betydning for alle idrætsudøvere, og de fleste
oplever det som helt specielt, når eventen afvikles på dansk grund. Vi
ønsker at give vores danske idrætsudøvere særlige oplevelser og
hjemmebanefordele ved at afvikle internationale events og mesterskaber
på dansk grund. Ud over et sportsligt løft vil mesterskaber på
hjemmebane spare udgifter til deltagelse i et internationalt stævne, som
igen kan anvendes til at forbedre vilkårene yderligere for vore
idrætsudøvere.
Branding af (konkurrence)parasporten
Parasporten er hvert fjerde år flot eksponeret i forbindelse med de
Paralympiske Lege, men i den mellemliggende periode væsentligt mindre
eksponeret. Ved at tiltrække store internationale mesterskaber og
events ønsker vi at øge fokus, interesse og anerkendelse af parasport
som idræt generelt og specifikt som konkurrenceidræt i Danmark. Helt
s.: 5.

lavpraktisk vil internationale mesterskaber i Danmark give medierne
langt større mulighed for at dække parasport i både tv-, radio- og
skrevne medier, og de efterlyser netop dette. Events på dansk grund vil
dermed styrke vores samarbejde med og relation til de danske medier
samt danskernes kendskab til parasport.
I praksis vil en øget medieopmærksomhed desuden øge kendskabet til
DHIF’s værdier i befolkningen og dermed flytte holdninger til
parasporten, herunder fokus på den fysiske tilgængelighed til
idrætsfaciliteter, samtidig med at forbundet bliver mere attraktivt for
sponsorerne. Endelig kan en øget medieeksponering være med til at
inspirere børn og unge med handicap til selv at komme i gang – og
dermed understøtte forbundets vision om til stadighed at rekruttere
flere idrætsaktive.
Internationale events brander ikke alene parasporten på et nationalt
plan. I et samarbejde med kommuner og lokale foreninger fremvises
parasporten, som også får et øget fokus i både
handicapidrætsforeninger og almene foreninger i det lokale nærområde.
Dette kan være med til at fremme parasporten lokalt, og har i
eventsammenhæng også lokale politikeres og kommunale forvaltningers
bevågenhed.
Internationalt omdømme
DHIF er relativt godt repræsenteret i de store organisationer. Men vi vil
gerne stå endnu bedre. Vejen er lang, men vi ved af erfaring, at
omdømme og personlige relationer spiller en stor rolle. Events og
mesterskaber i internationalt regi signalerer, at vi aktivt involverer og
synliggør os i den internationale parasport, og events er derfor én af
måderne til at forbedre DHIF’s internationale omdømme og derved øge
chancerne for større indflydelse på parasportens udvikling.
Kompetenceudvikling
DHIF drives i høj grad af frivilligt arbejde kombineret med et pænt antal
ansatte. Tilrettelæggelse af store events kræver et omfattende arbejde på
alle planer, men det giver også en masse igen til organisationen. Der
opstår nye relationer på tværs af idrætter og normale
samarbejdspartnere. Mindst lige så vigtig er den kompetenceudvikling,
der sker hos både frivillige, folkevalgte og ansatte. Vi tror på, at øget
samarbejde og kompetenceudvikling styrker DHIF som organisation.
Et eksempel: I forbindelse med internationale events afvikles altid
klassifikation, og der vil være mulighed for uddannelse af
klassifikatører. Dette giver forbundet mulighed for at uddanne/
videreuddanne nationale klassifikatører. Herved får idrætterne nogle
kompetenceløft, som er i tråd med DHIF’s nationale
klassifikationsstrategi. Dette sparer ikke alene forbundet for betydelige
omkostninger ved klassifikationsuddannelse i udlandet, det øger også
DHIF’s renommé i de internationale idrætsforbund og IPC og skaber et
internationalt netværk for nationale klassifikatører og DHIF.
Nye samarbejdspartnere
s.: 6.

DHIF har stor erfaring med planlægning og afholdelse af store events.
Men vi kan hele tiden blive bedre, og vi kan hele tiden udbygge vores
netværk af samarbejdspartnere. Et styrket netværk styrker os som
organisation og det bidrager til vores generelle mål om at udbrede
parasporten. Internationale events og mesterskaber er et oplagt
udgangspunkt for at tiltrække nye samarbejdspartnere og styrke
relationerne til allerede eksisterende.
Organisering af eventarbejdet
For at sikre at formålene med de forskellige parasports begivenheder
opfyldes, forankres alle internationale events i DHIF’s ledelse med et
medlem af bestyrelsen som den overordnet ansvarlige.
Planlægning og afvikling af events forankres hos en projektansat
eventmanager, dels hos folkevalgte, og dels hos ansatte i DHIF.
Eventmanager får ansvaret de store internationale events og er garant
for, at projektarbejdet hele tiden videreudvikles og forbedres.
Anbefaling til bestyrelsen:
Tages til efterretning
Bemærkninger:
Skemaet bør udvides med ansvarlige på området – forbundet eller klub.
Listen skal løbende opdateres.
Afsnittet omkring økonomi skal skærpes: overskud en væsentlig faktor.
MMN/NC
Ad 9

Oplæg om IWAS GB møde i juni
Resumé:
Det har vist sig muligt at byde på et værtskab for kommende møde i
IWAS Executive Committee.
I bestyrelsen er der medlemmer fra bl.a. følgende NPC’er, Rusland, UAE,
Frankrig og Grækenland.
Ved at holde mødet i Danmark får vi mulighed for at påvirke dem til at
være positive overfor vores kandidat til IPC’s ledelse.
Specielt kan den russiske repræsentant være interessant, da Rusland
har nogen indflydelse på nogle af Østlandene.
Det er tanken at holde mødet på Egmont Højskolen under DHIF’s
sommerhøjskole, hvor vi kan opnå en god rabat på kost og logi (på
højskole niveau).
Der er sagt OK til det fra både højskolen og fra Mogens Jensen
(BreddeUdvalget).
Executive Committee med sekretariatsfolk er på maks. 15 personer –
sandsynligvis tæt på 10 personer.
Anbefaling til bestyrelsen:
At DHIF tilbyder sig som vært ved kommende bestyrelsesmøde for IWAS
primo juli.
s.: 7.

Beslutning:
Der var fuld opbakning til afholdelsen. (KVN)
Ad 10

Strategispor – DIF fordelingsnøgle
Resumé:
DIF har godkendt vores indstilling af strategiske spor for arbejdet i
perioden 2018 til 2021.
Godkendelsen er under forudsætning af, at sporet omkring
partnerskaber opdeles i 2 strategiske spor – 1 omkring specialforbund
og 1 omkring partnerskaber med DGI og kommuner.
Der skal nu igangsættes en proces frem mod 1. juni 2017 til
udarbejdelse af en egentlig strategiplan for perioden 2018 – 2014.
Anbefaling til bestyrelsen:
Godkender opsplitningen af partnerskabs sporet i 2 separate spor
Beslutning:
Indstillingen blev vedtaget.
Bestyrelsen er positiv i forhold til at arbejde med organisationsudvikling
som anført i SUMO analysen.

Ad 11

Oplæg til ændring af lovene
Resumé:
I forlængelse af drøftelserne på Temamødet i januar 2017 er der
udarbejdet vedlagte forslag til ændringer af lovene – ændringerne er
markeret med rødt.
Der er følgende hovedemner/forslag, som skal behandles og godkendes:
1. Ændring af forbundets navn til Parasport Danmark,
2. Repræsentantskabsmøder hvert 2. år,
3. Forlængelse af valgperioden for bestyrelsens medlemmer til 4 år,
4. Medicinsk Udvalg’s medlemmer udpeges af bestyrelsen,
5. Nedlæggelse af kritiske revisorer,
6. Nedlæggelse af Præsidiet,
7. Nogle få (betydningsløse) sproglige justeringer.
Det anbefales at hovedemnerne behandles hver for sig.
Anbefaling til bestyrelsen:
At de skitserede ændringer indstilles til godkendelse på
repræsentantskabsmødet.
Beslutning:
Sproglige rettelser skal indsættes, derudover var der opbakning til
vedtægtsændringerne.
Indstillingen blev vedtaget.

s.: 8.

Ad 12

Hvor Svært Kan Det Være (HSKDV)
Resumé:
På bestyrelsesmødet den 1.12. besluttedes det, at kampagnen HSKDV
skulle udskydes til efteråret 2017. Kampagnebeskrivelsen er
efterfølgende blevet bearbejdet.
Kampagnen skal udbrede kendskabet til Parasport Danmark og dermed
styrke rekruttering af såvel klubber som idrætsudøvere. Andre effekter
af kampagnen forventes at være øget interesse fra presse, fonde,
sponsorer m.m.
Konkrete mål for kampagnen er:
- Via indsatsen og i samarbejde med øvrige specialforbund at knytte 400
nye klubber til Parasport Danmark
- Rykke 12.000 med en funktionsnedsættelse fra inaktive til
idrætsudøvere.
Vores samarbejdspartner Sincera, som har erfaringer fra andre
kampagner, forventer, at kampagnen med en intensiv indsat de første
uger med tiden vil få ”sit eget liv”, hvor kampagnen skal støtte og
inspirere de gode ideer og initiativer, som generes på sociale medier,
pressen og ”i virkeligheden” og komme med indspark på områder, som
ikke får ”sit eget liv” i første omgang.
Ovenstående formuleringer er med udgangspunkt i, at navneændring
vedtages på repræsentantskabsmødet, hvilket styrker relevansen for
kampagnen. Vedtages navneændringen ikke, skal Parasport Danmark i
ovenstående selvfølgelig erstattes med DHIF.
Anbefaling til bestyrelsen:
At bestyrelsen godkender oplægget.
Bemærkninger og beslutning:
Der skal være skærpet opmærksomhed på et pres i forlængelse af
rekrutteringen, så vores klubber er parate til at modtage flere
medlemmer. Det er vigtigt, at klubberne er en del af processen som
’modtageapparat’.
Fokus skal rettes mod anvendelsen af de fremskaffede midler og
økonomi rapporteringen går til DHIF/direktøren. Økonomistyring er
vigtig.
Hvis projektet tiltrækker yderligere sponsorer forventes det at midlerne
tilgår DHIF’s almindelige drift.
Projektet blev godkendt med de ovennævnte bemærkninger.
SAGER TIL DRØFTELSE

Ad 13

Repræsentantskabsmøde 2017 – forberedelse
Bilag: Bestyrelsens beretning (endelig version).
s.: 9.

Bemærkninger:
IBSA hedder rettelig: International Blind Sports Federation, det skal
rettes i beretningen.
Husk, at strategispor skal lægges ind som handlingsplan. NC
Ad 14

Regulativ for nedsættelse af idrætsudvalg
Resumé:
Ved nærlæsning af forbundets love ser man, at nedsættelse af
idrætsudvalg skal ske i henhold til et af repræsentantskabet godkendt
regulativ.
Et sådant regulativ foreligger ikke.
Det betyder, at det er på et usikkert grundlag, når der etableres (nye)
idrætsudvalg.
Det betyder også, at antallet af idrætsudvalg, som kan stemme på
repræsentantskabsmøderne, fastsættes på et usikkert grundlag.
Der er et presserende behov for at fjerne denne usikkerhed.
Sideløbende hermed bør idrætsudvalgenes kompetenceområde
beskrives, når/hvis ”idrætten” indgår i en samarbejdsaftale med et SPF.
Derfor bør der skelnes mellem – i hvert fald – følgende 3 typer af
idrætsudvalg:
1. Idrætter, som har turneringsvirksomhed
2. Idrætter, som ”kun” har interessefælles med flere foreninger, men
ikke turnerings-virksomhed
3. Idrætter, hvor der er indgået samarbejdsaftale med et SPF og
dermed har et fællesudvalg.
Umiddelbart er det vel model 1 og 3, som bør give stemmeret på et
repræsentantskabsmøde.
Anbefaling til bestyrelsen:
Gennem en drøftelse at angive hvilke muligheder, der er for at formulere
et (nyt) regulativ.
Beslutning:
Der sigtes mod at nedsætte et organisationsudvalg, som arbejder frem
mod næste repræsentantskabsmøde med fokus på bl.a.
idrætsudvalg/samarbejdsudvalg. JSJ/NC

Ad 15

Arbejdsgruppe om visionen om ”Idræt, inklusion og handicap” –
status
Resumé:
På seneste møde i arbejdsgruppen – det 7. møde – tegner sig en skitse
til en anbefaling.
Det er 3 fokusområder:
s.: 10.

1. påvirke gennem en fælles indsats (DIF, DGI, DAI, DHIF) kommuner
(10 i første omgang) til at etablere en koordinerende konsulent-funktion,
som skal etablere kontakten mellem interesserede/potentielle
idrætsudøvere med et handicap og eksisterende/nye klubber i et
samspil med relevante institutioner. Der henstår en diskussion om
idrættens organisationer skal bidrage med et opstartstilskud.
2. indtænke hinandens målgrupper i kommende aktiviteter – er nok
mest målrettet mod DGI’s landsdelsforeninger og DIF’s specialforbund
3. etablere 3 pilotprojekter, hvor DGI- og DHIF/DAI-konsulenter lærer
af hinanden. Der er oplæg om at DHIF ”afgiver” 5 halvtids, DAI 1
halvtids og DGI 6 halvtids konsulenter til de 3 pilot-projekter.
Der var i arbejdsgruppen enighed om disse fokus-områder.
DIF’s opfattelse var nok den, at konsulenterne kunne ”overføres” til
projektet uden ekstra omkostninger, fordi – som det blev antydet – de
fortsætter blot det daglige arbejde i en anden ramme.
Det blev klart, at det var hverken DGI, DAI eller DHIF ikke enige i.
DGI gav tydeligt udtryk for, at det ville blive meget vanskeligt at få nogle
Landsdelsforeninger med på det projekt uden der kom nye penge på
bordet.
DHIF’s synspunkt ligger lidt på samme linje – nok kan vi bidrage med
en lille del uden nye penge, men hvis andre skal have en kompensation,
så må vi ligestilles.
Anbefaling til bestyrelsen:
At der gives mandat til at arbejde videre efter de nedennævnte
synspunkter.
Beslutning:
KVN orienterede om status og der var opbakning fra bestyrelsen til det
videre arbejde med afklaring omkring økonomi. SJK/NC/KVN
SAGER TIL ORIENTERING
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PL i Rio – regnskab
Resumé:
Regnskabet for RIO 2016 afviger 238 tkr. i forhold til det reviderede
budget.
Afvigelsen skyldes primært udvidelse af deltagerne fra 15 til 21 efter den
russiske udelukkelse. Der er selvfølgelig også en forøgelse af
stabsdeltagere som følge af deltagerudvidelsen.
Der er ligeledes en afvigelse på sponsorgruppen, idet der var flere
deltagere end budgetteret.
s.: 11.

Det er desværre ikke muligt helt at opsplitte regnskab i forhold til alle
budgettal, idet vi har fået samlede regninger omkring fly og
opholdsudgifter.
Anbefaling til bestyrelsen:
Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:
Regnskabet blev taget til efterretning.
Evalueringen behandles på næste bestyrelsesmøde. MMN/NC
Ad 17

Nyt fra bestyrelsens medlemmer
KVN:
• Kulturministeriets udredning – igangsat af Bertel Hårder i
forlængelse af dopingdebatten i 2016 – er ved at blive færdig. De
forventede sidste møde afholdes på fredag den 17. marts 2017. Jeg
har afleveret nogle kommentarer – primært naturligvis vedr. DHIF’s
internationale position og politik – og det bliver interessant at se
hvor meget der er med i den afsluttende tekst, som man ikke har set
endnu.
• Deltaget i arbejdsgruppe for Visionen ”Idræt, inklusion og handicap”
– møde 5, 6 og 7 – og aktuelt om, hvor langt vi er fremgår af punkt
på dagsordenen.
• Kvinden, Siv Segner som ”reddede” forbundets økonomi et par år
frem i tiden ville være blevet 86 år den 18. december 2016. Gik bort
i juli 2016.
• Møde med socialminister Mai Mercado primo 2017, hvor vi
argumenterede for 2 emner – det ene: at det kan betale sig at
investere i parasport og det andet: vi har brug for at ”finde”
enkeltintegrerede børn med handicap i folkeskolealderen.
Ministeren lyttede, men lovede ikke meget. Vi har fulgt op og fået en
skriftlig tilkendegivelse fra ministeren om, at begge formål er
interessante og at hun gerne ser, at områderne bliver prioriteret.
Det forsøger vi anvende overfor mulige sponsorer til projekter om
begge emnerne.
• DHIF har overtaget præsidiet for NordHIF – deltaget i opstartsmøde i
Stockholm 24. januar, hvor bl.a. kommende styremøde den 1. april
planlægges. Jeg arbejder på, bl.a. at anvende dette møde til at
profilere John P.’s IPC-kandidatur. Jeg har fået tilsagn om at Phil
Craven vil komme til mødet eller en del af det.
• Flot pressemøde på Elsass Centeret, hvor Elsass Fonden blev
præsenteret som 3. hovedsponsor for de næste 4 år og årets
Pressalit Pris (Keep Living) blev uddelt til Peter Rosenmeier. Tillykke.
• Jannie Hammerhøi fyldte 50 år den 28. januar og Stig Person 70 år
den 16. december – begge fik en hilsen far bestyrelsen/forbundet.
• Årsmøde i Det Centrale Handicapråd den 7. februar, hvor
socialministerens tale – blev oplæst, da ministeren var sygemeldt bl.a. omhandlede DHIF’s Superlederprojekt – et projekt, som også
s.: 12.

•

•

•

•
•

•

blev præsenteret i en workshop. Meget positivt og opløftende.
Blackman deltog også i en dialogsamtale, hvor han plæderede for, at
det kan være positivt at have et handicap. Det er dit ”Brand”. Tja.
I forbindelse med Malmö Open bliver der traditionelt afhold en
konference – og også i år, hvor både Peter Rosenmeier og John
Petersson deltog med indlæg om paralympisme (kan det måske
kaldes).
Møde med Venstres socialpolitiske ordfører, Carl Holst – et møde,
som jeg har forsøgt at få i stand i mere end et år – lykkedes 22.
februar. Min henvendelse har planlagt til at skulle finde sted forud
for færdiggørelse af Udligningsloven, men mødet kom altså først nu.
Resultatet af mødet var begrænset til en enkelt godt råd fra Carl
Holst: inviter ministeren/ministrene ud frem for at få et møde på 30
minutter på ministerens kontor. Det er nok et godt råd.
Overværet premieren på filmen om skiløberen (tidligere kasserer i
DHIF), Arne Christensen’s 3-dags færd over indlandsisen (sammen
med Kronprinsen o.a.) – flot film og flot præstation og et mægtigt
set-up for at få det realiseret. Nu vil Arne C. til Nordpolen på ski i
2018. Held og lykke med det.
Har været i kontakt med flere personer, som viser interesse for at få
plads i bestyrelsen og stående udvalg – interessant med dette
engagement fra andre udvalg.
Har forsøgt at følge op på bestyrelsens beslutning at DHIF indtræder
som dansk medlem af DSISO via et møde med de implicerede parter
– Arly Heide, Svømmeudvalgets formand Cathrine Rosted,
eliteudvalget. Det har været svært at finde en dato for et
overdragelsesmøde. Men det kommer.
Dialogmøder med klubber og udvalg er planlagt – den 28/3 i
Aalborg og 5.april i Brøndby. Håber at repræsentanter for stående
udvalg kan deltage og ligeledes andre fra bestyrelsen.

JP:
Har deltaget i følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Sport 2016 i Herning sammen med repræsentanter fra Jysk og
Pressalit
Møde hos Linak om det fremtidige sponsorarbejde/-aftale – vi
afventer en endelig udmelding
IPC Governing Board Meeting I Bonn
Indlægsholder sammen med Peter Rosenmeier på International
Sports Conference i Malmø
Gæst under Malmø Open – og overrakte en lang række medaljer
EPC Executive Board meeting I Wien
Chefs de Mission Seminar i PyeongChang, Sydkorea sammen med
Michael Møllgaard Nielsen – der mangler en del i opbygningen af
faciliteter, men mon ikke sydkoreanerne klare det

JBN:
Møde i Handivid. STAR (arbejdsmarkedsstyrelsen) har udbudt
evalueringen af HIV som en del af en pakke. Vi er lidt kede af, at der
s.: 13.

således ikke bliver tale om en stor og grundig evaluering af hvis virke.
Det er vanskeligt at vurdere om det et ender med at blive en fordel eller
en ulempe. Men målet er jo, at vi nu langt om længe får en permanent
bevilling, så centeret kan køre videre. De usikre forhold til trods, så
kører centeret fint og stemningen er god blandt medarbejderne.
Københavns Universitet har evalueret HANDIVIDs veteranprojekt. Der
var tale om en meget positiv evaluering.
Bestyrelsesmøde i Idrætsskolen for udviklingshæmmede. De har også i
år fået mange ansøgere, så det kører også godt.
Efter mange overvejelser deltager jeg ikke i INAS-mødet i Brisbane. Jeg
har kommunikeret med arrangørerne (som har vanskeligt ved at
tiltrække deltagere). Det er et problem at selve GA ligger om søndagen
(normalt ligger det om lørdagen). Det betyder, at man først kan være
hjemme mandag aften. Jeg skriver en del sammen med Robyn Schmidt,
som arrangerer mødet og som er vicepræsident i INAS. På opfordring
prøver jeg at finde ud af om INAS arbejder sammen med DISCO og hvad
der ligger bag: ” CREATION OF AN INTERNATIONAL CONFEDERATION
INTERNATIONALE FRANCOPHONE SPORT ADAPTED CULTURE /
CREATION D4UNE CONFEDERATION INTERNATIONALE
FRANCOPHONE SPORT ADAPTE CULTURE” (Jannie og Karl har
spurgt).
Ulandsarbejdet. Vi betragter vores indsats i Ghana som afsluttet. Vi
håber, at projektet er blevet bæredygtigt og vil følge det på afstand. Vi
har fået en henvendelse fra DHF om at indgå i et projekt i Bolivia. Det
drøftes på næste møde.
LvdK:
D. 1. marts afholdtes breddeudvalgsmøde. (Se referatet på
hjemmesiden).
7. marts bestyrelsesmøde i Handivid. Her er der lavet en mere grundig
årsberetning end normal. Dette af hensyn til den kommende evaluering.
11. marts deltog i reception i Bellahøj svømmestadion, hvor John bød
velkommen. Så nogle finaler.
Deltog i klassifikationskonferencen.
Har aftalt møde med kulturministeren.
JSJ:
Orienterede fra det seneste udviklingsudvalgsmøde.
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Nyt fra ledelsen
Sekretariat – Niels
Medlemsregistrering
Medlemsregistrering pr. 31/12 2016 i Det Centrale Foreningsregister –
CFR - er færdiggjort og CFR er nu inde i en kvalitetssikringsperiode.
Det har som sædvanligt været en del udfordringer i at få
registreringerne på plads.
s.: 14.

Vi kender ikke det endelige resultat før vi får en tilbagemelding fra CFR,
men vi kan allerede nu konstatere, at mange af vores medlemmer er
blevet flyttet til andre specialforbund.
Strategispor
DIFs bestyrelse har godkendt vores input til strategispor til brug ved
fordeling af udlodningsmidler for perioden 2018 til og med 2021.
Vores spor bliver partnerskabsaftaler med de øvrige specialforbund,
samarbejde med DGI og kommuner samt rekruttering med fokus på
gruppen 4 – 24 år.
Endvidere internationalt arbejde og specielle spor for Dansk Døveidræts
Forbund.
Der skal frem mod 1. juni 2017 arbejdes videre med disse spor til en
egentlig strategiaftale.
Visionsarbejdet – Bevæg dig for livet
Arbejdsgruppen omkring visionsarbejdet bestående af DIF, DGI,
Arbejderidræt og DHIF har sat fokus på samarbejdet på
konsulentniveau og fælles ”front” mod kommunerne omkring
kommunale idrætskonsulenter.
Næste møde i visionsgruppen har især fokus på ressourcer og økonomi.
Nordisk arbejde
Danmark er de næste 3 år sekretariat og præsidie for det nordiske
samarbejde i NORDHIF.
Vi har afholdt det første møde for landenes generalsekretærer, hvor
fokus primært var på rekonstruktion af referat fra sidste års styremøde,
som ikke var udfærdiget.
NORDHIF har fået bevilget et større projekt i regi af Erasmus+ midler
fra EU.
Danmarks bidrag til bliver udvikling af den tidligere NIFU arrangement
til at blive et talent stævne med fokus på den første internationale
deltagelse for unge atleter.
Der afholdes Kick-off møde i projektet den 30. marts.
Næste styremøde er den 1. april 2017 i Stockholm. Her er fokus bl.a. på
udpegning og støtte til kandidater til internationale poster.
Team Øst og Elite – Michael
DIF’s Aktivkomite
Der er valg til DIF’s Aktivkomite, hvor bl.a. handicapidrætten har sin
egen ”plads” (repræsentant). Der er ingen afstemning til
handicapidrætten – det gælder også de vinterolympiske specialforbund
og de ikke olympiske specialforbund, da der er én kandidat til én plads
og dermed fredsvalg.
Christian Bundgaard, tidligere paralympisk svømmer, afløses af Mads
Baulund, som tidligere har spillet på landsholdet i goalball.
s.: 15.

Copenhagen 2017 World Para Swimming World Series
Bellahøj Svømmestadion er lørdag den 11. og søndag den 12. marts
rammen for det første World Series stævne, som World Para Swimming
skyder i gang i 2017. Udover dette stævne i København vil der i løbet af
året blive afviklet World Series stævner i Sao Paulo, Sheffield,
Indianapolis (USA) og Berlin.
Ved Copenhagen 2017 er der tilmeldt 122 svømmere fra 19 lande.
Danmark er repræsenteret med 36 svømmere og stævnet er udover et
World Series stævne også rammen for Parasport Danmarks
Forbundsmesterskab samt afvikling af DIF Danmarksmesterskaber i
Parasvømning i 50 m og 100m fri for herrer og damer.
EM i Para Svømning 2020
I 2015 var Sport Event Denmark og repræsentanter fra DHIF på besøg i
IPC’s hovedkvarter i Bonn med henblik på at drøfte et samarbejde
omkring internationale stævner og mesterskaber i Danmark. I vort regi:
atletik, skydning og svømning.
Det har i første omgang kastet World Para Swimming World Series af
sig, som er det tidligere Danish Open i Esbjerg i nye klæder. Men i
torsdags gennemførte vi også en såkaldt site visit med henblik på et EM
2020, som IPC har et stort ønske om at få placeret i Danmark. Tracy
Glassford, IPC som har det administrative ansvar for ovennævnte grand
prix serie i svømning så på hoteller, spiste frokost med Sport Event
Denmark, Dansk Svømmeunion og DHIF og gik ikke mindst tæt på
faciliteterne i Bellahøj.
IPC har et ønske om ultimo 2017 at kunne melde en arrangør ud.
Netværksmøde for elitekommunekoordinatorerne
I samarbejde med Team Danmark har vi fået adgang til et kommende
netværksmøde for alle elitekommune koordinatorerne – en potentiel
samarbejdspartner, som vi ikke har et formaliseret samarbejde med,
hvis vi ser bort fra Vejle Kommune.
Vi har fået en time på mødet den 27. og 28. april i Kolding, hvor vi vil
sætte fokus på vor talentudvikling og elite og få skabt et samarbejde i
lighed med flere andre specialforbund – og ikke kun vore fire Team
Danmark idrætter, men også andre af vore eliteidrætter.
Paragolf Bornholm Open 2017
Turneringen vil blive afviklet i dagene 29 – 31 maj 2017. Der er nu
åbnet for tilmelding. På det allerede antal tilmeldte ser det ud til en lille
succes.
Handicap Tour de Bornholm
Cykelløbet ser nu ud til, efter det først var blevet op givet, at blive en
realitet alligevel. Nogle driftige medlemmer i Nexø handelstandforening
har tage udfordringen op og den 26 udgave af det populære cykelløb
skulle nu være en realitet.
s.: 16.

Diverse
Handicap Idræt Bornholm har afholdt generalforsamling og det blev på
generalforsamlingen oplyst at der er opnået medlemsfremgang så der
nu er 137 medlemmer i klubben. En god generalforsamling med mange
positive tilbagemeldinger fra alle afdelinger.
Nogle medlemmer (35), fra den lokale bowlingklub, har ytret ønske om
at opstarte en bowling afdeling under Handicap Idræt Bornholm. Vi er
nu ved at give disse medlemmer råd og vejledning om denne mulighed.
Rønne Bueskytte Klub har i denne vinter haft et begyndehold (4 piger
alle med udviklingshandicap). For disse ”nye” skytter arbejdes der nu
på at de kan blive ordinære medlemmer i klubben med egne
træningstider.
Team Syd og Nord samt Bredde – Søren
Superleder
Gennem vinteren er der skabt mange nye kontakter til skoler og
foreninger, som vil være med i et holdinklusionsforløb. I øjeblikket er vi i
tæt dialog om op til 9 nye forløb. Et af dem er i Aarhus Skøjteklub, som
fredag d. 17. marts starter træning i samarbejde med Vorrevangskolen.
Her bliver der tale om en kombination af et introforløb i skoletiden og et
tilbud om at blive en del af klubbens skøjteskole i eftermiddagstimerne.
Samtidig gør vi os nogle værdifulde erfaringer omkring enkeltinklusion.
Enkelte udøvere har fået sig en ”superleder” i forbindelse med opstart i
klub eller på nyt hold. Derudover har vi hjulpet en række børn og unge
med at skabe kontakt til en nærliggende klub eller optimere det tilbud
de allerede er i. Resultatet er nogle meget positive tilbagemeldinger fra
forældre, som ikke havde overvejet at søge mod de almene klubber.
Samtidig fortæller de, at deres børn nyder at blive udfordret, lære nyt og
møde nye venner.
Silkeborg IF-Fodbold satser på et Special Olympics hold
Et hold for unge +15 år starter op den 18. april 2017.
Nyhed m/folder ligger her på vores hjemmeside.
Special Olympics skolefodboldturneringen i Vestdanmark
Turneringen afvikles den 11. maj i Silkeborg. Vi har SIF-fodboldcollege
og som noget nyt Silkeborg Efterskoles fodboldlinje som
samarbejdspartnere.
Invitationspakken ligger her på vores hjemmeside.
Sportsskoler 2017
Der bliver indbudt til 10 sportsskoler rundt i landet i 2017. Vores
hjemmeside er ved at få en ansigtsløftning – men vi næsten klar til at gå
i luften.
Flotte flyers, fed hjemmeside med onlinetilmelding ”kører” snarest
muligt.
Special Olympics håndbold for børn
s.: 17.

Silkeborg-Voel KFUM greb bolden - og starter Special Olympics
håndbold for børn!
Vi er ved at gøre klar til at starte op – forventet opstart sidst i april…
Frivilligheds Forsamling 2017
Arbejdsgruppen har nu sat dato og sted på for arrangementet i 2017.
Frivilligheds Forsamling afholdes endnu en gang i Vejen og er planlagt
til afholdelse i weekenden 29. sept. til 1. okt. Selve programmet for
Frivilligheds Forsamling starter lørdag, men alle Parasport Danmarks
Idrætsudvalg er blevet tilbudt mulighed at afvikle udvalgsmøde forinden
med ankomst fredag aften. Frivilligheds Forsamling stiller
mødefaciliteter til rådighed og dækker transportudgift, og der er
mulighed for at få økonomisk støtte fra Breddeudvalget til dækning af
udgiften til overnatning i db. værelser. Forplejning skal tages af
Idrætsudvalgets administrationsbevilling. Med ankomst fredag har
Idrætsudvalgene mulighed for at få sparring fra ansatte og evt.
politikere fra stående udvalg i Parasport Danmark.
Special Olympics World Winter Games 2017
Tirsdag d. 14. marts rejser en dansk delegation til Østrig for at deltage I
Special Olympics World Winter Games. Danmark deltager med et
floorball-hold, 4 skiløbere og 2 skøjtedansere. Udover de 14 atleter
tæller den danske delegation også 6 trænere og 1
kommunikationsansvarlig og 1 Head of Delegation. Der venter de
danske deltagere noget af et program inden hjemrejsen d. 25. marts.
Delegationen ligger ud med at være gæster i Kufstein (Hosttown) i et par
dage, inden turen går videre til de tre indkvarteringssteder i henholdsvis
Graz, Ramsau og Rohrmoos. Til åbningsceremonien d. 18. marts venter
noget af et show og ved den lejlighed får danskerne også besøg af den
danske ambassadør i Østrig, Liselotte Plesner. Der er idræt på
programmet næsten hver dag, men forhåbentlig bliver der også tid til at
se de andre atleter og idrætter ved stævnet. D. 24. marts er der
afslutningsceremoni og flammen slukkes og overdrages til Abu Dhabi,
der er værter for Special Olympics World Summer Games 2019.
Det danske hold for også besøg af formanden for Floorball Danmark
Thorbjørn Ovedahl.
Børn og unge
Det er efterhånden mange år siden vi havde et børneudvalg. Siden har
det politiske ansvar ligget i hos breddeudvalget. Breddeudvalget har
haft fokus på børn og unge dog uden at have en overordnet politik for
området. Udvalgte konsulenter har afholdt et møde om børn og unge
indsatsen, og efterfølgende har breddeudvalget udtrykt ønske om, at
forbundet for formuleret en børn og unge politik. Dette arbejde vil blive
iværksat i foråret i samarbejde mellem breddeudvalg og konsulenter.
Et andet udkomme af nævnte møde bliver, at der skal ses på, hvordan
vores hjemmeside kan blive nemmere tilgængelig for personer, som
søger informationer om idræt for børn og unge. Som det er nu, ligger
disse informationer ret spredt rundt på hjemmesiden.
Hvor svært kan det være (HSKDV)
s.: 18.

Vi har i gennem længere tid været i dialog med firmaet Sincera om en
profilerings- og rekrutteringskampagne for Parasport Danmark. Sincera
har tidligere bl.a. lavet kampagner om organdonation og til World Aids
Day. Bestyrelsen skal i næste uge tage stilling til, om vi til efteråret skal
indlede en profilerings- og rekrutteringskampagne. Kampagnen, som
skal forgå på sociale medier, busreklamer m.m. vil i givet fald være
eksternt finansieret. Vores opgave i relation kampagnen beslutninger
om budskaber i og retning for kampagnen, mens Sincera vil bliver
udførende led med relevant sparing fra os. Vores største opgave i
relation til kampagnen bliver at håndtere de forhåbentligt mange
henvendelser, som vil være en følge af kampagnen.
Meget mere herom snarest, hvis bestyrelsen beslutter, at kampagnen
skal gennemføres.
Bestyrelsen udtrykte ros til Projekt Superleder.
Ad 19

Eventuelt
Burhan Yurtseven fra IT Teamet blev rost for at skrive til
synshandicappede omkring bladet og oplæsning.
Bestyrelsen opfordrede til at dette følges op ved hver bladudgivelse. NC
Ref.: NC/go

s.: 19.

