BREDDEUDVALGSMØDE
Mandag d. 13. november 2017
Sted:

MarselisborgCentret, P. P. Ørums Gade 11, byg. 8, 8000 Aarhus C

Tid:

kl. 16.00 – 21.00

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

REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden
Tilføjelse af pkt. 4d IU Fodbold.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde
Referatet godkendt.
3. Økonomi
a. Budget 2018 (bilag 3a)
Baggrund: Udkast til budget 2018 gennemgås.
Indstilling: Endeligt budget for 2018 vedtages.
BESLUTNING:
Endeligt budget for 2018 vedtaget, udsendes til BrUmedlemmer efter opdatering, incl. opdateret pivot.
Budgetsvar udarbejdes og udsendes i løbet af november, den enkelte BrU-kontaktperson cc’es på ’egne’ udvalgssvar.
b. Regnskab for SOWWG 2017 (bilag 3b)
Baggrund: Regnskab for deltagelsen i Special Olympics World
Winter Games 2017 er udarbejdet. Der var afsat kr. 120.000
til den danske deltagelse, og der har været et forbrug på kr.
76.000. Det lave forbrug skyldes bla. lavere
transportomkostninger end budgetteret, og at vi havde et
tøjlager, der dækkede en del af tøjpakken til floorball.
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Indstilling: Regnskabet tages til efterretning.
BESLUTNING:
Regnskab taget til efterretning.
4. Aktivitetspuljen
a. IU El-hockey – bolde (bilag 4a)
Baggrund: IU El-Hockey har søgt om kr. 2.000,- til indkøb af
nye bolde til FM.
Indstilling: Da der er ubrugte midler på IU El-hockeys
licenskonto på kr. 4.650,- henvises til at de skal finansiere
indkøb af bolde via denne konto.
BESLUTNING:
Indstilling følges.
Opfølgning: ASV
b. Arbejdsgruppen Vintersport – SO-stævne (bilag 4b)
Baggrund: Arbejdsgruppen Vintersport søger om kr. 4.200,til deltagelse i Special Olympics EE Alpine skiing camp i
Rorhmoss/Schladmimg, Østrig, Arrangementet finder sted i
perioden d. 10.-14. december 2017. Der vil være
konkurrencer og praktisk/teoretisk øvelser/træning af både
atleter og trænere. De. 4.200 er til dækning af to
trænere/lederes udgifter til transport.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 4.200,- til
dækning af to trænere/lederes udgifter til transport.
BESLUTNING:
Indstilling følges.
Opfølgning: ASV
c. IU Præ-O – FreeWheel (bilag 4c)
Baggrund: Udvalget har søgt om kr. 6.000,- til indkøb af 1.
stk. FreeWheel. Formålet er at atleter har mulighed for at
låne og teste inden evt. anskaffelse.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr.
6.000,-.
BESLUTNING:
Indstilling følges.
Opfølgning: ASV
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d. IU Fodbold – CP-stævne i Barcelona (bilag 4d)
Baggrund: Som led i forberedelserne til deltagelsen i CP-VM
ønsker man at deltage i 13th CP Football International
Trophy “Ciutat de Barcelona” i dagene 6.-10. juni 2018 med
14 spillere og 4 trænere/ledere. Der søges tilskud til 3
trænere og en fysioterapeut. I alt kr. 18.150,-.
Indstilling: Ansøgningen drøftes.
BESLUTNING:
Ansøgningen imødekommes med et tilskud til 3
trænere/ledere, i alt kr. 13.650,-. Da der skal betales
depositum i 2017 bevilliges beløbet nu og resten overføres til
2018.
Opfølgning: ASV

5. Sportsskoler 2017 (bilag 5)
Baggrund: Projektansvarlig Mette Skovgaard har udarbejdet en
evalueringsrapport.
Indstilling: Rapport tages til efterretning.
BESLUTNING:
Rapporten tages til efterretning. Bevillingen til Sportsskoler hæves fra kr.
170.000 til kr. 200.000 i 2018.
6. Special Olympics Idrætsfestival 2018
Baggrund: Planlægning er i fuld gang.
Indstilling: LvdK og ASV informerer om status.
BESLUTNING:
Tilmeldingen åbner d. 15. januar 2018. Der udsendes invitation til alle
tidligere deltagere medio december.
7. Udtrædelse af BrU
Baggrund: Anne Marie Malling Eriksen har valgt at trække sig fra
Breddeudvalget.
Indstilling: Det videre forløb op til Repræsentantskabsmødet drøftes.
BESLUTNING:
CS foreslår at BrU slår ’stillingen’ op. At der gøres opmærksom på at der
er en ledig plads i udvalget, nærmere beskrivelse af opgaven samt selve
opstillingsproceduren. Enighed om at det skal forsøges, og LvdK og CS
laver udkast, der udsendes til øvrige medlemmer af BrU inden
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offentliggørelse i januar/februar.
LvdK gør opmærksom på at alle BrU-medlemmer er på valg til rep.mødet
i april.
Opfølgning: LvdK/CS
8. BrU 2018
Baggrund: Der skal aftales mødedatoer, samt afholdelse af et
visionsmøde.
Indstilling: Antal af møder samt indhold af et visionsmøde drøftes.
BESLUTNING:
Der laves en årsplan for 2018, - med udkast til antal møder mm. BrU
medlemmer har mulighed for at melde tilbage hvis uger/perioder er
’fredet’. Herefter laver SJK en Doodle for at få fastlagt mødedatoer i hele
2018. Tilsyneladende er onsdag den mest optimale mødedag for BrUmedlemmerne.
Visionsmøde afholdes efter Repræsentantskabsmødet, når BrU igen er
fuldtalligt. Der er ønske om at det skal være et heldagsmøde i efteråret,
evt. med start torsdag sidst på eftermiddagen og med slut fredag
eftermiddag.
Opfølgning: SJK/ASV
9. Beklædning til idrætsudvalg og trænere
Baggrund: Ved flere lejligheder – senest på Frivillighedsforsamling 2017
– er der udtrykt et stort ønske fra trænere og idrætsudvalg om at få
repræsentationstøj. Vi er lige nu ved at undersøge mulighederne (priser,
onlinebestilling m.m.).
Indstilling: At der afsættes fornøden økonomi hertil (anslået kr. 30.000)
så alle kan få T-shirt og Polo inden jul (julegave).
BESLUTNING:
Pakken udvides til også at indeholde en sweat-trøje. Hver enkelt kan
bestille to stk. tøj efter eget ønske. Der afsættes det nødvendige beløb
og der arbejdes på at det bliver muligt inden jul.
Opfølgning: SJK/ASV
10.

IU Basket
Baggrund: Breddeudvalget har behandlet EHI’s klage over bøden på
6.600 kr. vedr. for sent afmelding af et hold. Breddeudvalget
vurderer, at afbuddet fra EHI kommer så sent, at det rimeligvis må
have en konsekvens. En bøde på 6.600 kr. er dog en meget stor en,
ikke mindst fordi der i basketballreglernes §11 ikke er står noget

Parasport Danmark - Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby
www.parasport.dk - info@parasport.dk
CVR nr. 44301318

om, hvordan en bødes størrelse fastsættes. Derfor vurderer
Breddeudvalget, at EHI skal betale 3.300 kr. mens Breddeudvalget
vil dække resten af basketballudvalgets udgift (op til 3.300 kr.) til
afviklingen af FM 2017-18. Dette skal betragtes som et kompromis,
som skal sikre, at alle parter kan lægge sagen bag sig. Samtidig
henstiller Breddeudvalget til, at basketballudvalget fremover
opkræver turneringstilmeldingsgebyrer inden der laves
forpligtigende aftaler ift. udgifter (halleje, dommere m.m.). Dermed
vil en sag som denne kunne undgås.
Indstilling: Pkt. tages til efterretning.
BESLUTNING:
Pkt. taget til efterretning.
11.

Nyt fra:
a. Bestyrelsen
SJK informerer om møde vedr. idrætsudvalgenes fremtidige
organisering. SJK skitserer kort oplægget til strukturen, der
behandles af Bestyrelsen på møde d. 13. dec.
b. Udviklingsudvalget
Intet at referere.
c. Breddeudvalgets medlemmer
LvdK har deltaget i generalforsamling i IBSA i Rumænien.
Her blev Jannie Hammershøj fra PD genvalgt.
CS refererer fra samtale med idrætsudvalg omkring
samarbejde mm.
CS giver udtryk for ønske om kontinuitet mht. kontakten til
IU.
MEJ er i øjeblikket i kontakt med IU Kørestolsrugby, der har
udsat deres Landsmøde til foråret og tilsyneladende skal
have valgt et helt nyt udvalg. MEJ vil bestræbe sig på at
være til stede på dette møde.
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d. Administrationen
Intet at referere.
12.

Evt.
Intet at referere.

13.

Næste møde
Se pkt. 8.

Kalenderen:
2018
21. januar

Procesdag i Parasvømning

1. februar

Landsmøde i Gymnastik, Odense

21. april

Repræsentantskabsmøde, Brøndby

25.-27. maj

SOIF 2018, Helsingør

31. aug-2. sep

Frivilligheds Forsamling 2018, Vejen

22. sep

Parasportens Dag
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