REFERAT AF BESTYRELSENS MØDE
D. 15. MAJ 2017

Deltagere: Karl Vilhelm Nielsen (KVN), John Petersson (JP), Tine Rindum
Teilmann (TRT), Jens Boe Nielsen (JBN), Lene van der Keur (LvdK), Jannie
Hammershøi (JH) på skype, Jan S. Johansen (JSJ) på skype, og Even Magnussen
(EM) på skype.
Desuden deltog Niels Christiansen (NC), Søren Jul Kristensen (SJK), og Michael
Møllgaard Nielsen (MMN).
Afbud: Stig Person (SP).
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Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 11a og lukket dagsorden udgik.
s.: 1.

SAGER TIL BESLUTNING
Ad 2

Valg af ordstyrer
JP blev valgt, KVN overtog fra punkt 10.

Ad 3

Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet
d. 29. april 2017
Referat eftersendes og underskrives på førstkommende
bestyrelsesmøde.

Ad 4

Opfølgning på referaterne fra bestyrelsens møder d. 14. marts og
29. april 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.
Møde mellem Morten Mølholm, Morten Rodtwitt, MMN og NC er aftalt til
23. maj 2017.
Møde mellem KVN, NC, Niels Nygaard og Morten Mølholm afholdes 26.
juni 2017.
Oplægget forelægges på bestyrelsesmødet efter sommerferien.
(NC/MMN)
b) Regulativ for nedsættelse af idrætsudvalg
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
Behandles under pkt. 7 som opfølgning på Repræsentantskabsmødet.
Oplæg forelægges på bestyrelsesmødet den 21. august 2017 (NC/JSJ)

Ad 5

Fastsættelse af datoer og tid for bestyrelsesmøder m.v.
Efterårets bestyrelsesmøder:
Forslag til kommende møder:
•
•

Onsdag d. 28. juni 2017
Mandag d. 21. august 2017
s.: 2.

•
•

Tirsdag d. 3. oktober 2017
Mandag d. 20. november 2017

Andre møder og arrangementer:
• Frivilligforsamling 30. sept. – 1. okt. 2017 – Vejen Idrætscenter
• DIF Budgetmøde 7. oktober 2017 – Idrættens Hus
• Parasport-Dag 23. september 2017
• 2 x dialogmøder i november 2017 – fastsættes senere.
Ad 6

Kommende internationale møder/konferencer
• 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, JH som
IBSA-repr., NC som observatør + evt. flere som kampagne-gruppe
udpeges på mødet d. 28. juni) – Strategi forelægges på mødet d. 28.
juni (JP)
• IBSA GA, 24. – 28. oktober 2017, Rumænien (JH, LvdK)
• IWAS GA – 1-4. december 2017 i Portugal (KVN)

Ad 7

Økonomi
Intet til behandling.
ØU-møde indkaldes snarest (SP).
SAGER TIL DRØFTELSE

Ad 8

PL i Rio - evaluering
Evalueringen blev præsenteret og der fremkom følgende bemærkninger:
Der bør være fokus på antallet af medlemmer i de forskellige
arbejdsgrupper af hensyn til erfaringsopbygning og arbejdsfordeling.
Det er ikke væsentligt/praktisk med en fælles reception i lufthavn ved
hjemkomst.
Hjemrejsetidspunkt skal afklares i forhold til individuel hjemrejse.
Beslutning:
Præsentationens anbefalinger anvendes fremadrettet med bemærkning
om, at DIF-samarbejdet kan få indflydelse på anbefalingerne - MMN.

Ad 9

Repræsentantskabsmøde 2017 – evaluering
Bestyrelsens bemærkninger og beslutninger:
1) Bestyrelsen var tilfredse med, at der under mødet kom mange
gode indspark fra deltagerne.
s.: 3.

2) Gennemskrivning af de tilrettede love - KVN
3) Navneændringen skal udmeldes, såvel eksternt som internt og
der skal laves en implementeringsplan med manual omkring
anvendelsen af nyt navn og logo. Det bør undersøges, hvilke
erfaringer GymDanmark og Badminton Danmark har gjort.
Implementeringsplanen skal godkendes i bestyrelsen. (NC)
4) Medicinsk Udvalg blev nedsat af bestyrelsen i henhold til de nye
vedtægter.
De opstillede på Repræsentantskabsmødet blev godkendt:
Morten Blomgren
Rikke Blomgren
Ditte Vejrum Andersen
Rene Fejer
Tine Aagaard
Udpegningen følger herefter repræsentantskabsforløbene - næste gang:
2018 og derefter hvert andet år.
Udvalget informeres om udpegningen. (NC)
5) Budget 2018 forelægges af ØU til mødet i juni under beslutning.
Input fra stående udvalg om ønsker til ændringer udbedes
senest 15. juni. (ØU, KVN, NC)
6) Satser for kontingent til landsforeninger og associerede
medlemmer – uændrede i forhold til tidligere. (NC)
7) Idrætsudvalg kontra partnerskabsudvalg - oplæg til regulativ
forelægges på bestyrelsesmødet i august. (JSJ, NC)
8) Periodisering af FM midler m.m. skal specificeres yderligere i
referatet. (NC)
9) Tidsplanen skal tilrettes, så den følger tidligere års plan med
ankomst og registrering kl. 12-13, og mødestart kl. 13. (GO)
Ad 10

Strategiplan – DIF
Udkastet til strategiplanen blev forelagt og gennemgået, og der
faldt følgende bemærkninger:
JBN og EM kvitterede for nu at have modtaget strategiplanen, som
tidligere har været efterspurgt især på elite/rekruttering.

s.: 4.

Det er vigtigt, at få alle til at tage et fælles ansvar omkring strategien –
klubber, idrætsudvalg, fællestrænere, trænere, holdledere,
medarbejdere, politikere – både på elite- og på breddeplan.
Evt. yderligere input sendes til MMN, SJK, og NC for indarbejdning i
den endelige strategiplan.
Planen gennemarbejdes d. 22. maj incl. budget og eftersendes for
kommentarer fra bestyrelsen. (NC)
Ad 11

Opfølgning på dialogmøder
Referater er udsendt tidligere.
Punktet blev udsat til næste møde.

Ad 11a

Samarbejde med DSISO Danmark.
KVN orienterede om drøftelserne med DSISO om overdragelse af
medlemskab.
Det er op til DSISO Danmark at træffe afgørelse omkring
medlemskabet.
KVN svarer (kort) på den seneste mail fra DSISO v. Arly Heide.
SAGER TIL ORIENTERING

Ad 12

Nyt fra bestyrelsens medlemmer
KVN:
Orienterede fra DIF’s Årsmøde:
Planerne om et Nationalt Elitesportscenter (NEC) med hovedbase i København og med tæt kontakt til forskningscentre i Odense, Århus og
Aalborg.
Genvalg på alle pladser til bestyrelsen.
Orienterede om mødet hos kulturministeren:
Ministeren vil følge op overfor DIF og DGI på den idrætspolitiske stemmeaftale.
Ministeren vil udligne forskelsbehandlingen på medaljebonus.
Ministerens pris til Sportsshow i Herning skal hedde Parasportsprisen.
Ministeren vil gerne besøge en idrætsbegivenhed i vort regi.
Skattefrihed til medaljebonus er på vej gennem Folketinget.
Nye medlemmer af virksomhedsklubben.
JBN:
Evalueringen af HaVc er er endnu ikke igangsat.
Besøg fra Nepal – et partnerskabsarrangement med DHF.
s.: 5.

Ad 13

Nyt fra administrationen
Sekretariat – Niels
Strategispor
DIFs bestyrelse har godkendt vores input til strategispor til brug ved
fordeling af udlodningsmidler for perioden 2018 til og med 2021.
Med input fra bla. fagdag med konsulenter arbejder vi nu frem mod en
egentlig strategiplan frem til 2021.Vores spor er 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 udarbejdes resultatmål og proces mål for alle spor
samt skitseres økonomi i forhold til de næste års fordeling af
udlodningsmidler. Første udkast til dette forelægges på
bestyrelsesmødet 15/5 og skal afleveres endeligt til DIF senest 1. juni
2017.
Visionsarbejdet – Bevæg dig for livet
Arbejdsgruppen omkring visionsarbejdet bestående af DIF, DGI,
Arbejderidræt og Parasport Danmark har sat fokus på samarbejdet på
konsulentniveau og fælles ”front” mod kommunerne omkring
kommunale idrætskonsulenter. Der er afleveret skitseforslag og
budgetter til Bevæg dig for livet styregruppen og det videre arbejde
afventer en tilbagemelding omkring økonomien, som er altafgørende for
det videre forløb. Forventes afklaret i juni måned.
Fitness for alle
En gruppe af fonde samt DIF, DGI og Parasporten har færdiggjort et
oplæg til foreningsfitness, hvor der er afgang for alle. Der er en pulje på
ca. 12 mill. Kr. som der i første omgang skal findes 3 pilotprojekter til.
Der er udsendt materiale til alle vores klubber. Ansøgningsfrist til
pilotprojekt er i juni – projekterne udvælges endeligt i september
måned.
Tøjaftale
Vi håber, at vi en af de nærmeste dage kan lukke en sponsor og tøjaftale
med Sport24. Aftalen er dels en sponsoraftale – TeamParasport- og en
egentlig samhandelsaftale med fornuftig rabat. Sport24 er interessant
da de kan levere beklædning fra ca. 60 producenter og har samtidig en
profiltøjslinie. Trykning er ligeledes inkluderet. Vi kan således få en
totalleverandør med et meget stort sortiment, som kan dække vores
behov næsten 100%.
Toyota sponsorat
Vi har nu fået og underskrevet den endelige sponsoraftale med Toyota
Japan for perioden 2017 til 2024. Den samlede aftale udgør kr. 5,3 mill
kr. fordelt over 8 år. Det er en sponsoraftale, der dækker de
paralympiske idrætter. Toyota bliver derfor ikke hovedsponsor – med
paralympisk top sponsor. Når de sidste aftaler er på plads vil vores
forpligtelser i henhold til aftalen blive meldt ud. En af Toyotas
forpligtelser ud over sponsorbidraget er at stille biler til rådighed –
s.: 6.

primært til IPC sanktionerede stævner m.m. – men ikke IPC stævner
kan ansøge om biler.
Der er dog den betingelse, at der skal være indgået en aftale senest 6
måneder før et stævne.
Medaljebonus
Skatteministeren har stillet forslag om skattefrihed for medaljebonus for
OL og PL medaljetagere med bagudvirkende kraft fra PL i Rio. Vi har
afgivet høringssvar – selvfølgelig med opbakning – med ros til ministeren
for at have tænkt Elsass Fondens supplerende bonus ind, således at
disse ligeledes er skattefri. Forslaget er i sidste uge førstebehandlet i
folketinget og forventes endeligt vedtaget inden sommerferien.
Vi har efterlyst en vejledning til vores atleter til håndtering af problemet,
da de allerede er blevet skatteberegnet af bonussen for 2016.
Konsulenttilskud fra kulturministeriet
Vores tilskud til konsulentordningen på pt. 10. mill. kr. flyttes fra 2018
fra finansloven til udlodningsloven. Der vil bl.a. fremadrettet ske en
pristalsregulering af tilskuddet (tilbage fra 2013 niveau).
Der skal i den sammenhæng ske en afklaring af vores status som delvis
offentlig virksomhed, som har betydning i forhold til vores mulighed for
statsrefusion af løn til flexjob ordningen.
Embedsmændene i kulturministeriet og DIFs jurister er på sagen, så vi
ikke på den baggrund ”skyder os selv i foden”.
Team Øst og Elite – Michael
VM i bordtennis 2018 – individuelt
Sammen med Vejle Kommune, DBTU og Sport Event Denmark stod vi
som arrangør af en såkaldt Site Visit, hvor repræsentanter fra ITTF var
på besøg tirsdag den 25. og onsdag den 26. april for at se på
idrætsfaciliteter, indkvartering og blive præsenteret for et oplæg, som
skal kvalificere Danmark til at påtage sig et værtskab for VM.
Det er et nyt VM koncept, hvor hold og individuelt bliver delt, således at
VM for hold afvikles i nærmeste fremtid i Tyskland og individuelt næste
år (2018). Fem ansøgere har søgt på VM 2018 og 2 ansøgere er i
”finalen”: Slovenien og Danmark. Vi skulle få resultatet sidst i maj
måned.
World Series Swimming 2017
IPC gav udtryk for stor tilfredshed med at der var 19 lande
repræsenteret og at niveauet på svømmerne var så højt. De havde
samtidig stor respekt for, at vi formåede at afvikle et sådant stævne
under de vilkår der var med den korte tidsfrist. Den formelle
godkendelse af stævnet kom den første 1. december – og stævnet blev
afviklet medio marts 2017.
Stævnerne afvikles lige nu rundt omkring i verden – og den sidste
udgave afvikles i Berlin, hvor repræsentanter for de forskellige stævner
s.: 7.

mødes for at dele viden og planlægge 2018 udgave af World Series
Swimming.
Ny landstræner i paraskydning
Der var to meget kompetente ansøgninger til vores stillingsopslag. Begge
havde et godt kendskab til DGI skydning og Dansk Skytte Union
(DSkyU). Vi valgte Jens Møllenberg, som tidligere har været ansat som
udviklingskonsulent i DSkyU og nu er Frivillig sportschef i deres
regionale talentcenter Øst som har til huse i Ballerup. Jens er uddannet
psykolog og fysioterapeut og har stor erfaring på kommunikationsområdet samt fonds- og sponsorindsamling. Jens har selv været skytte i
30 år og været elitetræner i mere end 15 år. Ansættelsessamtalerne gav
stærke indikationer på at DSkyU er klar til et tæt samarbejde. Et
samarbejde der hurtigt vil kunne inddrage paraskytterne i DSkyU
stævner og mulighed for tilknytning af vores landsholdsskytter til deres
regionale talentcenter. Jens blev også valgt da han er villig til at indgå i
det samarbejde som er på vej mellem Sverige, Norge, Finland og
Danmark. Et samarbejde hvor der vil blive lavet fælles træningssamling
mellem disse landes bedste paraskytter.
Danmarksmesterskaberne i Paracykling, 2017
Parasport Danmark deltager i Danmarks Cykle Unions ”DM-ugen” i
Grindsted fredag d. 23. juni i såvel Enkeltstart som Linjeløb.
Enkeltstarten er sat til at starte kl. 15.00 og Linjeløbet kl. 18.30. Det er
første gang Parasport Danmark bliver en del af DM-ugen og dermed
også første gang pararytterne deltager alene som gruppe på en lukket
rute. Ruten er ca. 3,5 km og flad, så den passer fint til alle
håndcykelryttere.
Parasport Danmark tilbyder en gratis klassifikation fredag d. 23. juni i
forbindelse med DM i Grindsted, hvor landstræner i Paracykling, Jesper
Hvalsøe, også vil bistå med information og rådgivning.
Se mere omkring DM-ugen her: www.dmcykling2017.dk
Atletiklandsholdet forbereder sig på VM i London
I øjeblikket er det meste af atletiklandsholdet i USA for at forberede sig
til VM i London i juli måned. Der fornemmes stor intensitet blandt
atleterne, som alle gerne vil udtages til det forestående VM. Det er ikke
bare en ”walk in the park” da der er mange af atleterne som har et
meget højt niveau – og derfor er konkurrencen om en plads til VM ret
hård. I USA er det nye talent Noa Bak Pedersen en del af
bruttogruppen, og skal gerne klassificeres som T36 eller T37.
Se mere omkring stævnet i USA: http://www.desertchallengegames.com
Den Fælles Kommunale Idrætspulje
Vild med Sport d.1. april i Vallensbæk Idrætscenter, som Den Fælles
Kommunale Idrætspulje i samarbejde med Sport for Brains stod for,
tiltrak ca. 65 børn og unge med forskellige funktionsnedsættelser.
Idrætsdagen blev åbnet af Vallensbæk borgmester, Henrik Rasmussen
hvorefter der var fælles opvarmning.
s.: 8.

Idrætter som blev præsenteret på dagen og som kunne prøves var:
Bordtennis (hvor Peter Rosenmeier var med), Trampolin, Boccia, Race
Running, Fodbold og Kampsport for alle. Det er en god dag som vi helt
sikkert gentager i 2018. Der er overvejelser omkring at lave egen
Facebook side.
U-land
Fra 16.-23. maj får Parasport Danmark besøg af vores
samarbejdspartner fra Nepal NSCISA (Nepal Spinal Cord Injurie Sports
Association) i forbindelse med en partnerskabsaktivitet. De besøger
Parasport Danmark d.17. maj om formiddagen sammen med deres
søsterorganisation fra Uganda SIA som er inviteret herop af DHF på
samme tidspunkt. Endvidere skal begge organisationer på besøg hos
Parasport Frederiksberg, Hornbæk/Viborg, DH og Basket i
Grøndalscentret.
Lørdag d.20. maj er der møde i Parasport Danmark hvor medlemmer af
U-landsudvalget gennemgår det nuværende Nepal projekt med NSCIA.
Team Syd og Nord samt Bredde – Søren
Parasportens Dag
I 2017 bliver Paralympic Day til Parasportens Dag. For at vise at
parasportbegrebet inkluderer alle handicap, har vi besluttet at
Parasportens Dag skal være for alle handicapgrupper og dermed også
inkludere børn og unge med udviklingshandicap. Desuden har vi valgt,
at Parasportens Dag skal afvikles tre steder i landet for at dække en
bredere geografi end hidtil. Konceptet kommer til at bestå af tre
overordnede elementer: Parasportens Stadion, Parasportens Marked og
Parasportens Kontor. På ”Parasportens Stadion” kan børn og unge kan
komme og afprøve forskellige idrætter, som vi kender det fra Paralympic
Day. På ”Parasportens Marked” vil andre idrætter, samt relevante
organisationer og virksomheder få mulighed for at gøre sig synlig overfor
målgruppen. Markedet er åbent for alle interesserede i alle aldre. Og på
”Parasportens Kontor” kan man gennem hele dagen møde Parasport
Danmarks konsulenter. Her kan man fx få information om
klassifikation, hjælp til at finde en klub i sit nærområde, eller høre om
de idrætter der ikke er præsenteret andre steder. Vi er i fuld færd med
at udvikle detaljerne i konceptet, booke faciliteter og lave aftaler med
lokale klubber, som skal være medværter på dagen. Hvis de foreløbige
aftaler falder på plads, afvikles Parasportens Dag i Aalborg, Vejle og
Ballerup den 23. september i samarbejde med kommuner og lokale
klubber. Parasportens Dag vil blive koblet til lanceringen af kampagnen
Hvor Svært Kan Det Være.
Special Olympics Idrætsfestival 2018 i Helsingør
Forberedelserne til Special Olympics Idrætsfestival 2018 i Helsingør er i
gang. 12 idrætsudvalg har takket ja til at deltage. Arbejdsgruppen
omkring idrætter har inviteret repræsentanter for lokale foreninger og
Parasport Danmarks idrætsudvalg til Informationsdag i Helsingør
lørdag den 10. juni. Udover at mødedeltagerne skal besøg de
s.: 9.

idrætsfaciliteter, som vi planlægger aktiviteterne skal afvikles i, skal
deltagerne have relevante informationer om selve afviklingen af
festivalen.
Som et nyt tiltag planlægger fodboldudvalget at afvikle FM i forbindelse
med festivalen. Et spændende nyt tiltag, der forhåbentlig vil bevirke, at
der kommer mange fodboldspillere til SOIF 2018.
Hjemmesiden handicapfritid.dk
I 2012 var Ringkøbing-Skjern kommune ”medvært” omkring Special
Olympics Idrætsfestivalen. Efterfølgende opstod der en netværksgruppe
bestående af foreningsfolk og professionelle personaler, der mødtes til
dialog om temaet ”Samarbejde om og koordinering af fritidstilbud til
mennesker med handicap i Ringkøbing-Skjern Kommune”.
I dette forum blev der efterlyst en løsning på, hvordan man som borger
med funktionsnedsættelse, let og på en overskuelig måde kunne finde
frem til mulige fritidstilbud i ens område.
Efter mange møder og adskillige forsøg er det nu endt med en spritny
kalender, der skal samle fritidsaktiviteter for handicappede i
Ringkøbing-Skjern Kommune. Den nye hjemmeside
www.handicapfritid.dk giver mennesker med fysiske og psykiske
funktionsnedsættelser et overblik over, hvilke fritidstilbud, der findes til
dem i kommunen. Samtidig er den en hjælp til arrangører, så de kan
koordinere deres tilbud. Hjemmesiden er opbygget som en kalender,
hvor man kan klikke af i fire forskellige kategorier, alt efter, hvad man
leder efter: Motion, undervisning, fritid og ferie. FrivilligVest, der
administrerer hjemmesiden, vil gerne åbne den for arrangører uden for
kommunen.
Kalenderen er til for brugernes skyld, og de skal gerne opleve, at
www.handicapfritid.dk er stedet at gå hen, hvad enten man leder efter
et fodboldhold eller en festivaloplevelse.
FrivilligVest har nu spurgt om Parasport Danmark vil være med til at
udbrede hjemmesiden til andre dele af landet.
Special Olympics Håndbold
Afledt af den store interesse der er for IH Aalborg og Rikke Nielsens
start af håndbold for udviklingshandicappede børn, ruller bolden nu i
mange klubber rundt omkring. I samarbejde med Rikke og vores
Idrætsudvalg for Håndbold prøver vi lige nu at få et overblik over hvilke
klubber der er i gang, og hvor det er på tegnebrættet. Send gerne en
mail til Anette Svejstrup, hvis du ved noget, så vi kan få kontaktet så
mange som muligt, når vi lancerer initiativer på området.
Special Olympics Idrætsfestival 2020
Jo, den er god nok. Midt i forberedelserne til festivalen i Helsingør d.
25.-27. maj 2018 ser vi også frem mod 2020. Der er udarbejdet
licitationsmateriale, og ’efterlysning’ af ny værtskommune er lagt på
www.parasport.dk i sidste uge. De første henvendelser er kommet og vi
forventer at der kommer flere i løbet af de næste måneder. Bliver du
kontaktet sender du blot interesserede videre til Anette Svejstrup. Der
er deadline for ansøgninger om værtskabet 1. oktober.
s.: 10.

Nyt udviklingscenter for fodbold
Syddansk Universitet har i samarbejde med bl.a. DBU og med input fra
Parasport Danmark udarbejdet et projekt for et udviklingscenter for
fodbold på SDU. Projektet har et budget på 200 mio. kr., som SDU nu
skal forsøge at få finansieret.
Hvor Svært Kan Det Være
Arbejdet med planlægning af kampagnen HSKDV skrider frem. Lige nu
arbejdes der bl.a. på at få fundet de ca. 5 atleter, som skal præge de 5
fotos, være kampagnens ”ansigter”. Et større puslespil idet vi samlet i
de fem fotos gerne vil vise Parasportens mangfoldighed ift. bl.a.
handicap, alder, køn, elite/bredde og idrætter.
En dialog med yderligere 2 kommercielle sponsorer forventes afsluttet i
løbet af de næste par uger.
Ad 14

Eventuelt
Intet til behandling.
Ref.: NC/go

s.: 11.

