
BREDDEUDVALGSMØDE   

MANDAG D. 14. november 2016 

 
Sted: Parasport Danmarks kontor i Vejle 

  
Tid: kl. 14.00 – 21.00 

 
Deltagere:  Charlotte Svarrer (CS) 

Lene van der Keur (LvdK)   
 Mogens Jensen (MJ) 

 Søren Jul Kristensen (SJK) 
 Anette Svejstrup (ASV) 

 
Afbud:  Bjørn Georgsen (BG) 

 
 

 
 

DAGSORDEN 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden er godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

Referatet er godkendt via ugemail 16. 
 

3. Idrætter  
a. IU Boccia – ekstraordinært landsmøde (bilag 3a) 

Baggrund: IU Boccia har afholdt ekstraordinært landsmøde lørdag d. 

3. september og fremsendt referat herfra. 
Indstilling: Referatet tages til efterretning. 

 
BESLUTNING: 

Referatet taget til efterretning. 
 

4. Regnskabsstatus (bilag 4a.1, 4a.2 og 4a.3) 
a. Balance 

Baggrund: Balance pr. 1. november 2016 er modtaget. 
Indstilling: Balance gennemgås og tages til efterretning. 



 

BESLUTNING: 

Balancen tages til efterretning. Der bør være fokus på at fastholde 
IU’erne i at få afregnet løbende, ellers er det ikke muligt at bevare 

et overblik over BrU’s samlede økonomi og midlerne i 
Aktivitetspuljen. 

 
Vejledningen til IU vedr. håndtering af bilag og afregningsprocedurer 

opdateres. Der er forslag om afholdelse af Skype-kursus for 
udvalgsmedlemmerne. SJK og ASV drøfter med Økonomi-team hvad 

der er muligt.  
Opfølgning: SJK/ASV 

 
b. Budgetansøgninger 2017 

Baggrund: På baggrund af idrætsudvalgenes ansøgninger og 
Breddeudvalgets medlemmers indstillinger har Breddestaben 

udarbejdet forslag til budget for 2017. 

Indstilling: Budgetforslaget godkendes. 
 

BESLUTNING: 
De overordnede bevillinger godkendes. 

 
Idrætsudvalgenes’s bevillinger gennemgås og godkendes. De 

Idrætsudvalg der endnu ikke har søgt vil blive drøftet med BrU-
kontaktperson og behandlet via ugemail. 

 
5. Aktivitetspuljen  

a. IU Præ-O – NM (bilag 5a) 
Baggrund: IU Præ-O søger om tilskud til deltagelse i NM i PRÆ-O for 

7 personer - 2 deltagere har desuden også hjælper med. NM finder 
sted i perioden 16 til 18 okt. i Norge. Der søges om et tilskud på kr. 

5.470,-. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 4.900,-
fordelt med 7 x kr. 700,- til atleterne. 

 
BESLUTNING: 

Indstilling følges. 
Opfølgning: ASV 

b. IU Vintersport – VM-kvalifikation (bilag 5b) 
Baggrund: IU Vintersport søger om tilskud til deltagelse i VM-

kvalifikationsstævne i curling d. 3.-11. november i Finland. Der 
deltages med et hold på 5 spillere og 1 træner. Der søges om tilskud 

på 700,- kr./spiller + dækning af trænerudgifter på kr. 6.500,- i alt 
10.000. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 
10.000,- fordelt med kr. 700,- pr. atlet, samt dækning af trænerens 

udgifter til transport, indkvartering og forplejning. 

 



BESLUTNING: 

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

c. IU Ridning - Seminar (bilag 5c) 

Baggrund: IU Ridning søger om tilskud til afholdelse af et seminar, 
en bevilling på kr. 17.300 til transport, indkvartering og forplejning. 

Der har været taget kontakt til udvalget for uddybning af prisen for 
overnatning mm. De har fået tilbud fra Musholm og anfører at de 

udover selve mødeindholdet også ønsker at ’forkæle’ de frivillige. Et 
ønske som der selvfølgelig har stor forståelse for. Dog kan det blive 

en økonomisk udfordring for BrU såfremt mange andre udvalg 
ønsker det samme. Og i øvrigt kan man anføre, at ”forkælelsen” 

kunne de have fået ved at møde op til frivillighedsforsamlingen. 
Indstilling: Det kan blive en økonomisk udfordring for BrU såfremt 

andre udvalg ønsker det samme. Og i øvrigt har der netop været 
afholdt Frivilligheds Forsamling, der også er en mulighed for netop 

”forkælelse” af de frivillige. Med dette i mente drøftes ansøgningen. 

 
BESLUTNING: 

Der er forståelse for udvalgets ønske om seminar og der gives en 
bevilling på kr. 7.000 til et dagsmøde for de anførte personer. Mht. 

til forkælelse for Parasport Danmarks frivillige henvises der til 
Frivilligheds Forsamlingen.  

d. IU Golf – Algarve Cup (bilag 5d) 
Baggrund: IU Golf søger om tilskud til deltagelse i Algarve Cup i 

Portugal i perioden 1.-3. december. De stiller med to spillere og 
søger om kr. 1.400,-. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 700,- pr. spiller, i 
alt en bevilling på kr. 1.400,-. 

 
BESLUTNING: 

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

e. IU Showdown – European Top 12 (bilag 5e) 

Baggrund: IU Showdown har fået to spillere udtaget til European 
Top 12-stævne i Polen d. 17.-20. november og søger om et tilskud 

på kr. 1.400,-. 
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 700,- pr. spiller, i 

alt en bevilling på kr. 1.400,-. 
 

BESLUTNING: 
Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

f. IU Kørestolstennis – diverse stævner (bilag 5f.1, 5f.2, 5f.3 og 

5f.4) 
Baggrund: IU Kørestolstennis har sendt fire ansøgninger om tilskud 



til deltagelse i stævner. 

Indstilling: Ansøgningerne drøftes. 

BESLUTNING: 
Ansøgningerne imødekommes ikke. 

Opfølgning: ASV 

6. Aktivitetspuljen - Opfølgning  

a. IU Showdown (bilag 6a) 
Baggrund: IU Showdown har deltaget i en international turnering i 

Italien i juni måned og har fremsendt en orientering om deltagelsen. 
Indstilling: Opfølgning tages til efterretning. 

 
BESLUTNING: 

Opfølgning taget til efterretning. 
 

b. IU Boccia (bilag 6b) 
Baggrund: IU Boccia har deltaget i en turnering i Polen i oktober og 

har fremsendt en orientering om deltagelsen. 

Indstilling: Opfølgning tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 
Opfølgning taget til efterretning. 

 
c. IU Gymnastik (bilag 6c) 

Baggrund: IU Gymnastik har haft to deltagere på seminar i Italien i 
september. Et seminar om Special Olympics rytmisk gymnastik og 

har fremsendt en orientering om deltagelsen. 
Indstilling: Opfølgning tages til efterretning. 

 
BESLUTNING: 

Opfølgning taget til efterretning. 
 

7. Special Olympics European Leadership Conference 

Baggrund: Der har været afholdt Special Olympics European Leadership 
Conference i Slovenien. SJK deltog og orienterer. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 
SJK udfærdiger et notat som sendes til BrU’s medlemmer. 

 
8. Special Olympics World Winter Games 2017 

Baggrund: Special Olympics Danmark deltager i Special Olympics World 
Winter Games 2017 i marts i Østrig. Der har netop været afholdt HOD-

Conference i Østrig. 
Indstilling: Orientering tages til efterretning og evt. deltagelse af BrU 

drøftes. 
 

BESLUTNING: 

ASV orienterer om status og deltagelsen i konferencen. Flere har meldt sig 



som VIP-gæster og Karl V. og SJK bliver værter for de danske gæster. 

 

9. Special Olympics Idrætsfestival 2018 
Baggrund: Helsingør er værtskommune for SOIF 2018 og forberedelserne 

er i gang. 
Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 
BESLUTNING: 

ASV orienterer om status. Der er nedsat en Styregruppe bestående af 
seks personer. Parasport DK er repræsenteret med BrU-medlem Lene van 

der Keur, Idrætskonsulent Jesper Hviid og Breddekonsulent Anette 
Svejstrup. 

 
10. PL Day 2016 

Baggrund: Der blev afholdt PL Day d. 8. oktober og evaluering i 
arbejdsgruppen er afsluttet. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 
BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. 
 

11. Frivilligheds Forsamling 2016 
Baggrund: Der blev afholdt Frivilligheds Forsamling d. 8.-9. oktober, med 

deltagelse af hovedparten af BrU’s medlemmer. 
Indstilling: Arrangementet drøftes og evalueres kort. 

 
BESLUTNING: 

Der var overvejende tilfredshed med arrangementet. Diverse forslag til 
forbedringer blev drøftet. Arbejdsgruppen har evalueringsmøde i uge 47 

og vil her bla. drøfte dato og rammer for 2017. 
 

12. Klassifikation 

Baggrund: Parasport Danmark skal i løbet af det næste år revidere den 
nationale klassifikationsstrategi. Der er forslag om at Parasport Danmarks 

nationale klassifikationsstrategi forankres politisk i Breddeudvalget og 
efterfølgende implementeres i idrætsudvalgene. Med en forankring i 

Breddeudvalget skal Breddeudvalget være med til at sætte en retning på 
strategien og deltage på sparringsniveau i skriveprocessen omkring den 

nationale klassifikationsstrategi. 
Indstilling: Den politiske forankring af Danmarks nationale 

klassifikationsstrategi drøftes. 
 

BESLUTNING: 
Der er enighed i BrU om at den nationale klassifikationsstrategi forankres i 

Breddeudvalget. LvdK deltager i den kommende konference d. 3.-4. 
december. 

 

13. Fordeling af opgaver i Breddeudvalget (bilag 13) 
Baggrund: Breddeudvalget har ved seneste Repræsentantskabsmøde fået 



ny sammensætning. 

Indstilling: Ansvarsområder fordeles blandt BrU-medlemmerne. 

 
BESLUTNING: 

LvdK kontakter snarest Anne Marie Malling Eriksen med henblik på 
udvalgskontakt. Da BG pt. er sygemeldt tænkes han i første omgang ikke 

ind i fordelingen. SJK og ASV udarbejder færdig oversigt til BrU. 
Opfølgning: LvdK, SJK, ASV 

 
14. Nyt fra: 

a. Bestyrelsen 
 

LvdK refererer fra seneste møde og henviser til referatet på 
www.parasport.dk. 

 
b. Udviklingsudvalget 

 

MEJ efterspørger særlige temaer som Udviklingsudvalget ønsker 
taget op i forbundet. LvdK foreslår, at det overvejes hvordan de nye 

medlemsklubber (som fortrinsvis er i almen-idrætten) kan engagere 
sig i DHIF. Hvad skal der til for at de tager del i de opgaver 

forbundet har med at skabe idrætstilbud? Klubudvikling! 
MEJ ønsker at få sat fokus på IU’s opgaver i Parasport.DK, således 

de kan koncentrere sig om at skabe idrætsaktivitet og ikke om 
politik. 

 
c. Breddeudvalgets medlemmer 

 
MEJ deltog i Egmont Højskolens 60 års jubilæum d. 1. november. 

LvdK har været med U-landsudvalget i Uganda og deltaget i IPSA-
konference i Brasilien. 

  

d. Administrationen 
 

SJK orienterer om forløbet omkring ansættelse af ny 
uddannelseskonsulent i Team Syd. 

 
 

15. Evt. 
 

Intet at referere. 



16. Næste møde 

 

Der ligges op til et møde i januar. SJK indkalder via Doodle. CS gør 
opmærksom på at hun foretrækker onsdage el. torsdage. 

 
 

Kalenderen: 

2017 
14.-25. marts SOWWG 2017, Østrig 

29. april DHIF Repræsentantskabsmøde, Kolding 
6. maj DIF Årsmøde, Idrættens Hus 


