BREDDEUDVALGSMØDE
Mandag d. 25. september 2017

Sted:

Skype

Tid:

kl. 18.45 – 21.00

Deltagere: Bjørn Georgsen (BG)
Charlotte Svarrer (CS)
Lene van der Keur (LvdK)
Mogens Jensen (MJ)
Søren Jul Kristensen (SJK)
Anette Svejstrup (ASV)
Afbud:

Anne Marie Malling Eriksen (AM)

REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden
Tilføjelse af pkt. 5o IU Svømning
2. Godkendelse af referat fra seneste møde
Referatet er godkendt via ugemail 11.
3. Idrætter
a. IU Boccia – Landsmøde (bilag 3a)
Baggrund: IU Boccia har afholdt Landsmøde d. 19. marts.
Referat er modtaget.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
b. IU Svømning – Landsmøde (bilag 3b)
Baggrund: IU Svømning har afholdt Landsmøde d. 2. april.
Referat er modtaget.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
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BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
c. IU El-hockey – Landsmøde (bilag 3c.1, 3c.2, 3c.3, 3c.4 og
3c.5)
Baggrund: IU El-hockey har afholdt Landsmøde d. 30. april.
Referat er modtaget.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
d. IU Boccia – Regelændringer (bilag 3d)
Baggrund: På Landsmødet d. 19. marts blev der vedtaget en
række regelændringer. Disse er blevet indsendt til BrU med
henblik på godkendelse.
Indstilling: Regelændringerne godkendes.
BESLUTNING:
Regelændringerne er godkendt.
e. IU El-Hockey – Regelændringer (bilag 3e)
Baggrund: På Landsmødet d. 30. marts blev der vedtaget en
række regelændringer. Disse er blevet indsendt til BrU med
henblik på godkendelse.
Indstilling: Regelændringerne godkendes.
BESLUTNING:
Regelændringerne er godkendt.
f. IU Kørestolsbasket – Regelændringer (bilag 3f)
Baggrund: På Landsmødet d. 30. marts blev der vedtaget en
række regelændringer. Disse er blevet indsendt til BrU med
henblik på godkendelse.
Indstilling: Regelændringerne godkendes.
BESLUTNING:
Regelændringerne er godkendt.
g. IU Ridning – reklassifikation (bilag 3g)
Baggrund: Der har tidligere været en afgørelse omkring
klassifikation af rytter Maja Rozen, hvor BrU besluttede ikke
at indstille til reklassifikation. Denne afgørelse har rytteren
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nu anket til Bestyrelsen. Karl Vilhelm har så behandlet sagen
på bestyrelsens vegne, og grundet sagens kompleksitet og
de rygter om indspisthed, der er kommet, besluttet, at hun
skal tilbydes en reklassifikation. Eneste mulighed er en
international klassifikation, hvilket vil være for egen regning.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.

4. Økonomi
a. Gennemgang af status på BrU’s konti (bilag 4a.1 og
4a.2)
Baggrund: Balance pr. 21. september 2017 er modtaget.
Indstilling: Balance gennemgås og tages til efterretning.
BESLUTNING:
MEJ gør opmærksom på at en hel del udvalg tilsyneladende
ikke har licenstagere. MEJ, SJK og ASV drøfter videre
handling og kontakt til udvalgene.
b. IU Gymnastik – administrationsbevilling
Baggrund: IU Gymnastik har ikke fået indsendt ansøgning for
budget 2017 og har derfor ikke et rådighedsløb.
Indstilling: Der bevilliges kr. 10.000 til IU Gymnastiks
administrationskonto. Har de brug for yderligere midler
henvises de til at søge Aktivitetspuljen.
BESLUTNING:
Indstilling imødekommes.
Opfølgning: ASV
c. Budget 2018 (bilag 4c)
Baggrund: IU arbejder med budgetmaterialet for 2018 pt og
der er deadline for ansøgninger d. 15. oktober.
Indstilling: Procedure drøftes og IU fordeles mellem BrUmedlemmerne, dvs. kontaktlisten skal opdateres.
BESLUTNING:
Der laves et nyt skema over BrU-medlemmernes opgaver.
Sendes ud til kommentering og godkendelse snarest.
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Opfølgning: ASV
5. Aktivitetspuljen
a. IU Goalball – stævne i England (bilag 5a.1 og 5a.2)
Baggrund: IU Goalball søger om tilskud til to træneres
udgifter ifbm. deltagelse i træningsturnering i England. En
ansøgning på kr. 5.284,- til dækning af transport og
overnatning.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr.
5.284,-.
BESLUTNING:
Indstilling følges og ansøgningen imødekommes med et
tilskud på kr. 5.284,-.
Opfølgning: ASV
b. IU Goalball – stævne i Polen (bilag 5b)
Baggrund: Herrenes Goalball-landshold søger om dækning af
trænerudgifter til en træningsturnering i Wroclaw, Polen d.
11.-13. august. Der søges om kr. 3.000,-, som dækker 2
træneres transport, forplejning og overnatning.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr.
3.000,-.
BESLUTNING:
Indstilling følges og ansøgningen imødekommes med et
tilskud på kr. 3.000,-.
Opfølgning: ASV
c. IU Goalball – øjenlæge (bilag 5c)
Baggrund: Herrelandsholdet i Goalball søger kompensation
for de udgifter, der er forbundet med obligatoriske
øjenlægebesøg, der er nødvendige for at fastlægge spillernes
sportsklasse før C-EM i Goalball. Som en konsekvens af
overgangen fra elite til bredde er udgifterne til
øjenlægebesøget, lavet om til egenbetaling, hvilket er en
merudgift sammenstillet med det budget, holdet først havde
antaget. Der søges om kr. 5.750,-.
Indstilling: Denne udgift vil i breddesammenhænge normalt
være en personlig udgift, og vil indgå som en del af et samlet
stævnebudget el. deltagerbetaling. Med overgangen fra elite
til bredde vil der være en del rutiner som skal omlægges.
Derfor anbefales det at ansøgningen imødekommes med en
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bevilling på kr. 5.750,- samtidig med at udvalg og trænere
gøres opmærksom på at det fremover er en udgift den
enkelte atlet skal afholde.
BESLUTNING:
Indstilling følges og ansøgningen imødekommes med et
tilskud på kr. 5.750,-.
Opfølgning: ASV
d. IU Bordtennis – Malmö (bilag 5d)
Baggrund: Udvalget søger om tilskud til deltagelse i Malmö
Open Youth Edition i Sverige d. 1.-3. september 2017. Der
deltages med 5 atleter og tre trænere/ledere. Det er to
forældre der har meldt sig som holdledere, og tilbudt at løfte
opgaven i fællesskab. Der søges om tilskud til 3
trænere/ledere, i alt kr. 5.100,-. Et højt antal men de to
forældre er med for første gang og det er forholdsvist billigt.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr.
5.100,- til dækning af tre trænere/lederes opholds- og
transportudgifter.
BESLUTNING:
Indstilling følges og ansøgningen imødekommes med et
tilskud på kr. 5.100,-.
Opfølgning: ASV
e. IU Golf – Swedish International (bilag 5e)
Baggrund: Udvalget søger om tilskud til deltagelse i Swedish
Invitational i perioden 8.- til 13. august. Der søges om
dækning af transport og ophold for en træner, i alt en
ansøgning på kr. 3.600,-.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på
max. kr. 3.600,- til dækning af en træners opholds- og
transportudgifter.
BESLUTNING:
Indstilling følges og ansøgningen imødekommes med et
tilskud på kr. 3.600,-.
Opfølgning: ASV
f. IU Golf – Special Olympics Bodensee Games (bilag 5f)
Baggrund: IU Golf deltager i et Special Olympics stævne i
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Østrig d. 1.-3. september. De deltager med 2 unified par,
hvor de to partnere fungerer som træner og HOD. Der søges
om kr. 3.915,- til transport for de to ledere.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr.
3.915,-.
BESLUTNING:
Indstilling følges og ansøgningen imødekommes med et
tilskud på kr. 3.915,-.
Opfølgning: ASV
g. IU Fodbold – CP-stævne i Rusland (bilag 5g)
Baggrund: CP-landsholdet er blevet inviteret til en
landsholdsturnering i St. Petersborg. Alle onsite udgifter
dækkes af arrangørerne. Der søges derfor alene om dækning
af 3 trænere og lederes flybilletter. I alt en ansøgning på kr.
7.200,-.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr.
7.200,BESLUTNING:
Indstilling følges og ansøgningen imødekommes med et
tilskud på kr. 7.200,-. OBS! Efterfølgende er stævnet blevet
aflyst.
Opfølgning: SJK
h. IU Fodbold – træningskamp i Tyskland (bilag 5h)
Baggrund: CP-landsholdet er blevet inviteret til at spille en
træningskamp mod det tyske landshold i Hamborg. Der
søges om kr. 4.750,- til dækning af transportudgifter til
trænere og ledere (1 bil).
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr.
4.750,-.
BESLUTNING:
Indstilling følges og ansøgningen imødekommes med et
tilskud på kr. 4.750,-.
Opfølgning: SJK
i. IU Fodbold – Costa Brava Cup (bilag 5i)
Baggrund: IU Fodbold deltager i Costa Brava Cup i Spanien i
dagene 14.-21. oktober. Der deltages med 2 Special
Olympics hold á 16 spillere, samt en gruppe spillere der er på
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træningslejr. Der søges om tilskud til 8 træneres udgifter til
transport, forplejning og overnatning. I alt en ansøgning på
kr. 24.000,-. Det er iflg. udvalget den eneste ansøgning de
har til Special Olympics-delen i 2017.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr.
24.000,-.
BESLUTNING:
Indstilling følges og ansøgningen imødekommes med et
tilskud på kr. 24.000,-.
Opfølgning: ASV
j. IU Kørestolsrugby – Stævne i Polen (bilag 5j)
Baggrund: IU Kørestolsrugby søger om tilskud til træneres
udgifter ifbm. talentholdets deltagelse i turnering i Polen 2224 september 2017. Der deltages med 8 spillere, 1 træner og
1 mekaniker. En ansøgning på kr. 7.900,- til dækning af to
trænere/mekanikers transport, forplejning og overnatning.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr.
7.900,-.
BESLUTNING:
Indstilling følges og ansøgningen imødekommes med et
tilskud på kr. 7.900,-.
Opfølgning: ASV
k. IU Boccia – Scottish International Open (bilag 5k.1 og 5k.2)
Baggrund: IU Boccia har en spiller med til Scottish
International Open Boccia Tournament 2017 d. 13.-15.
oktober. Der søges om tilskud til trænerens udgifter på kr.
3.000,-.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr.
3.000,-.
BESLUTNING:
Indstilling følges og ansøgningen imødekommes med et
tilskud på kr. 3.000,-.
Opfølgning: ASV
l. IU Skydning – Alpine Cup (bilag 5l)
Baggrund: Der deltages med en skytte og en træner ved 2.
International Alpine Cup 2017 i Innsbruck i Østrig I dagene
d. 12.-17. september 2017. Der søges om tilskud til dækning
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af trænerens udgifter til transport, overnatning og
forplejning. I alt en ansøgning på kr. 5.088,
Indstilling: Ansøgningen imødekommet med et tilskud på kr.
5.088,-.
BESLUTNING:
Indstilling følges og ansøgningen imødekommes med et
tilskud på kr. 3.000,-.
Opfølgning: ASV
m. IU Ridning – Paracup (bilag 5m)
Baggrund: IU Ridning har i 2017 startet en Paracup for at
skaffe flere konkurrenceryttere til sporten, og for at motivere
dem som allerede er i gang. Cuppen løber over fire
indledende stævner/klasser, og afsluttes med en finale. Der
er skaffet flere sponsorer, men udvalget søger også om kr.
5.000 kr., således at hver at de klubber som afholder en del
af cuppen kan få et beløb (kr. 1.000 kr.) til dækning af nogle
af de udgifter der er i forbindelse med afviklingen.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr.
5.000,-.
BESLUTNING:
Indstilling følges. SJK drøfter pkt. nærmere med udvalget på
et kommende møde.
Opfølgning: SJK
n. IU Showdown - VM i Showdown 2017 (bilag 5n)
Baggrund: IU Showdown deltager i VM, der foregår i Haninge
uden for Stockholm fra 3.-8.oktober 2017. Holdet består af 5
spillere og to trænere/holdledere. Der søges om kr. 8.218,til dækning af holdlederens udgifter til transport og ophold.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr.
8.218,-.
BESLUTNING:
Indstilling følges.
Opfølgning: ASV
o. IU SVØMNING – NM (bilag 5o.1, 5o.2 og 5o.3)
Baggrund: IU Svømning vil deltage i NM på Island den 24. 27. november. Svømmeudvalget ønsker at sende en stor
dansk trup af sted som vil bestå af landsholdet, talentholdet
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og udviklingsholdet Ansøgningen er angående Talent- og
udviklingsholdenes deltagelse. Der deltages med et hold med
10 svømmere + 2 trænere og 2 holdledere for udviklingsholdet. Talentholdet deltager med 7 svømmere (hvor 3
kommer fra bobleholdet) + 2 trænere og 1 holdleder.
Indstilling: Ansøgning drøftes.
BESLUTNING:
Der henstilles til at trænere/ledere indkvarteres på
db.værelser for at reducere udgiften til overnatning. Der
søges om tilskud til 8 trænere/ledere. Det vurderes at være
mange til 17 svømmere. Der kan bevilliges tilskud til 3
trænere/ledere pr. grp, dvs. i alt 6 personer. Der give sikke
tilskud til tøj – der henvises til Parasport Danmark’s lånetøj.
Der gives ikke tilskud til deltagere.
Opfølgning: SJK/ASV

6. Aktivitetspuljen – opfølgning
a. IU Fodbold (bilag 6a)
Baggrund: Aktivitetspuljen har støttet deltagelse i Special
Olympics fodboldstævne i Hviderusland og idrætsudvalget
har sendt en tilbagemelding om stævnedeltagelsen.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
7. Sommerhøjskolen 2017
Baggrund: Sommerhøjskolen blev afviklet i uge 27 på Egmont Højskolen.
Indstilling: MEJ informerer.
BESLUTNING:
Der var 75 deltagere, hvilket ikke er et tilfredsstillende deltagerantal.
Deltagerne var en blanding af fysiske og udviklings-handicappede. Der er
tanker om at sommerhøjskolen fremover skal være mere idrætsspecifik.
Besøget af formand Karl Vilhelm Nielsen blev taget rigtig godt imod.
Der afholdes evaluering i arbejdsgruppen ultimo oktober.
8. Special Olympics Idrætsfestival 2018
Baggrund: Planlægningen er i fuld gang.
Indstilling: LvdK og ASV informerer om status.
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BESLUTNING:
Stor lokal opbakning fra det lokale idrætsliv. Alle de nordiske lande er
inviteret og flere har allerede meldt positivt tilbage.
Vedr. SOIF 2020 er der deadline d. 1. oktober og der er stor interesse fra
flere kommuner.
9. Special Olympics World Summer Games 2019 (bilag 9)
Baggrund: Special Olympics Danmark er blevet tildelt en kvote til
SOWSG 2019 i marts 2019 i Abu Dhabi.
Indstilling: Proces drøftes.
BESLUTNING:
Orientering om kontakt til idrætsudvalg og dialog omkring udtagelse
taget til efterretning. Der er udarbejdet et budget som forventes forelagt
for bestyrelsen på et kommende møde.
10.

Parasportens Dag
Baggrund: Lørdag d. 23. september blev der afviklet Parasportens
Dag i Aalborg, Vejle og på Frederiksberg.
Indstilling: Kort orientering om forløbet af arrangementerne.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning. Der følger senere en skr.
evaluering.

11.

Nyt fra:
a. Bestyrelsen
Orientering om arbejdet med IU-ernes status
SJK orienterer om, at der er et oplæg på vej, der skal
definere IU’ernes status. Oplægget vil blive forelagt BrU
og Idrætsudvalg til debat og kommentering.
b. Udviklingsudvalget
Perioden for Udviklingsudvalget udløber med årets
udgang og det forventes at Bestyrelsen tager stilling til
hvorvidt det skal fortsætte.
MEJ fremsender seneste referat fra Udviklingsudvalgsmøde til BrU.
c. Breddeudvalgets medlemmer
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CS orienterer om Frivilligheds Forsamling i den
kommende weekend.
LvdK var med til DM i Ridning og bemærkede bla. de
mange sponsorer. Dette er med som et debatpkt. på FF.
d. Administrationen
Orientering om Hvor Svært Kan Det Være
SJK orienterer om kampagnen HSKDV. Der er rigtig
megen omtale af kampagnen, herunder visninger af
kampagnevideoen og mange indslag på tv.
12.

Evt.
Intet at referere.

13.

Næste møde
Det er svært at finde en dato for det kommende budgetmøde.
Ud fra tilbagemeldinger fra Charlotte og Anne-Marie, som er de
mest ”kalenderudfordrede” har jeg lavet en ny Doodle, hvor nogle
weekender også er foreslået. Jeg har tillige medtaget de 3
hverdage, hvor der var 6 ud af 7, som kunne deltage. Udfyld
Doodlen https://doodle.com/poll/64t6v2tgrmbtsumz snarest og
inden mødet. Så kan vi forhåbentligt få fastsat mødedato.
Via Doodle er det lykkedes at finde to datoer hvor alle kan. Det
aftales at næste møde bliver mandag d. 13. november kl. 16.00 –
22.00 i Århus.
Der er ønske om at der i 2018 afsættes mødedatoer som udsendes
med en årsplan for 2018.

Kalenderen:
2017
30. sep. -1. okt.
7. okt.
26. okt.
23. nov.

Frivilligheds Forsamling 2017, Vejen
Landsmøde i IU Badminton, Helsingør
Dialogmøde, Middelfart
Dialogmøde, Roskilde

2018
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15. marts
21. april
25.-27. maj

Dialogmøde, Næstved
Repræsentantskabsmøde, Brøndby
SOIF 2018, Helsingør
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