BREDDEUDVALGSMØDE

Dato:

Fredag, d. 8. juni 2018

Sted:

Skype

Tid:

kl. 10.00 – 12.30

Deltagere:

Charlotte Svarrer (CS)
Lene van der Keur (LvdK)
Merete Brink Speedtsberg (MBS)
Mogens Jensen (MJ)
Søren Jul Kristensen (SJK)
Anette Svejstrup (ASV)

Fraværende:

Jannie Thomadsen (JT)

UDKAST TIL REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden
Intet at tilføje.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde
Referatet er godkendt via ugemail 7.
3. Idrætter
a.
IU Bowling – landsmøde (bilag 3a)
Baggrund: IU Bowling har afholdt Landsmøde. Referat mm er modtaget.
Indstilling: Referatet tages til efterretning.
BESLUTNING:
BrU opfordrer til at der tilbydes konsulent-hjælp til det 1. møde i det
nyvalgte udvalg. SJK tilbyder konsulent-besøg og at de opfordres til at
møde op på FF allerede på fredagen, og får sparring på det møde.
Opfølgning: SJK
b.

IU Skydning – landsmøde (bilag 3b.1 og 3b.2)
Baggrund: IU Skydning har afholdt Landsmøde. Referat mm er modtaget.
Indstilling: Referatet tages til efterretning.
BESLUTNING:
SJK følger op på referatet, herunder bla. afholdelse af NM.
Opfølgning: SJK

c.

IU Floorball – nyt udvalg (bilag 3c)
Baggrund: Efter at landsmødet i Hockey/Floorball besluttede, at de ville
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koncentrere sig om hockey, tog vi sammen med Floorball Danmark
initiativ til et miniseminar. Se bilag. Der er allerede anvendt midler til
miniseminaret og der ansøges om midler til det videre arbejde i
arbejdsgruppen.
Indstilling: Notatet tages til efterretning herunder budgettet.
BESLUTNING:
Notatet er taget til efterretning og der bevilliges kr. 13.000,- til udgifterne
vedr. miniseminaret og det fremtidige arbejde.
d.

IU Goalball – landsmøde (bilag 3d)
Baggrund: IU Goalball har afholdt Landsmøde. Referat mm er modtaget.
Indstilling: Referatet tages til efterretning.
BESLUTNING:
Referatet er taget til efterretning.

4. Økonomi
a.
Retningslinjer for budgetopfølgning
Baggrund: Vi har fortsat store udfordringer ift. løbende at følge forbruget
af Breddeudvalgets budget. Da vi i et vist omfang er afhængige af
idrætsudvalgenes afregning, vil der sikkert løbende være udfordringer.
Debatten om idrætsudvalgenes organisering gør, at det ikke vil være
hensigtsmæssigt at lave større ændringer lige nu.
Indstilling: Anette og Søren laver kvartalsvis budgetopfølgning. Dels ift.
Breddeudvalgets egne aktiviteter og dels ift. idrætsudvalgene, hvor der
følges op på aktivitetsbevillinger m.m. Ikke anvendte bevillinger trækkes
tilbage, hvis aktiviteter ikke bliver gennemført og bevillingstal ændres til
faktisk forbrug. Breddeudvalget vil så efter opfølgningen modtage en
oversigt.
BESLUTNING:
Orientering er taget til efterretning.
b.

Status på budget 2018 (bilag 4b.1 og 4b.2)
Baggrund: Balance pr. 30. maj 2018 er modtaget. Bemærk bilag 4b.2
hvor der på ark ’Bevillinger’ er indsat en kolonne med Budgetopfølgning,
opdateret med de justeringer vi kender pt. Der er en overbudgettering på
kr. 346.263,- pr. d.d.
Indstilling: Status gennemgås og tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering er taget til efterretning.

c.

Budget 2019
Baggrund: Budgetmaterialet vedr. 2019 er ved at bliver opdateret og
udsendes til IU ultimo juni mnd.
Indstilling: Ovenstående tages til efterretning.
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BESLUTNING:
Orientering er taget til efterretning.
5. Aktivitetspuljen
a.
IU Boccia – Regional Open Poznan (bilag 5a.1 og 5a.2)
Baggrund: IU Boccia deltager med 3 spillere og 1 træner ved Regional
Open Poznan i Polen i perioden 5.-12. september. De søger om kr. 8.500,til dækning af trænerens udgifter til transport og ophold.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 8.500,-.
BESLUTNING:
Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 8.500,-.
Opfølgning: ASV
b.

IU Boccia – Boccia OLBIA Regional Open (bilag 5b.1 og 5b.2)
Baggrund: IU Boccia deltager med 2 spillere og 1 træner ved Boccia OLBIA
Regional Open i Italien i perioden 21. oktober - 1. november. De søger om
kr. 12.380,- til dækning af trænerens udgifter til transport og ophold.
Indstilling: Ansøgningen drøftes.
BESLUTNING:
Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 12.380,-. Udvalget
bliver bedt om at prioritere såfremt der er flere stævner i 2018.
Opfølgning: ASV

c.

IU Judo – træningslejr (bilag 5c)
Baggrund: Den svenske paralympiske judokommitté og den lokale
judoklub i Göteborg inviterer alle nordiske lande til træningslejr
Træningslejren afholdes 8.-10. juni 2018 i Göteborg. For at uddanne og
motivere flere danske trænere og klubber til at inkludere personer med
synshandicap i judoklubberne, tilmelder Danmark sig til træningslejren
med 2-3 kæmpere og 2-3 trænere fra klubber, der enten vil igangsætte
træning og mangler ny viden på judo for mennesker med
synsnedsættelser, og klubber der har en geografisk spredning i Danmark.
Formålet er at styrke kendskabet til træning for mennesker med
synsnedsættelse i judosporten, og udvide det danske netværk af trænere
og klubber der engagere sig i judosporten for mennesker med
synsnedsættelser.
Som efterfølgende effekt skal der arbejdes på at få Parasport Danmark’s
judoudvalg styrket i samarbejde med Dansk Judo Forbund.
Der søges om kr. 3.250,- til dækning af 3 træneres omkostninger.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 3.250,-.
BESLUTNING:
Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 3.250,-.
Opfølgning: ASV
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d.

IU Boccia – træningssamlinger (bilag d)
Baggrund: Udvalget vil afholde to træningssamlinger for
landsholdstruppen. Der skal trænes på specielle spil-situationer, og
trænerne skal se hvad hver enkelt skal træne mere på hjemme i
klubberne. Træningslejrene afvikles d. 24.-26. august og 2.-4. november i
Tommerup. Der søges dækning af forplejning til 2 fællestrænere kr.
2.400,-, samt 2xbaneleje kr. 2.000,-. I alt en ansøgning på kr. 4.400,-.
Indstilling: Ansøgningen drøftes.
BESLUTNING:
Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 4.400,-. De gøres
opmærksom på datoen i november er tæt på stævnet i Italien.
Opfølgning: ASV

e.

Klassifikatør-korpset – møde (bilag 5e)
Baggrund: Parasport Danmarks klassifikatør-korps er inviteret med til
Frivilligheds Forsamling 2018, de er ca. 15 personer. I den forbindelse har
Lykke Guldbrandt et ønske om at inviteret klassifikatørerne til at møde op
fredag d. 31. august til et møde, bla. om den nye databeskyttelsesforordning. Dette vil medføre en udgift på ca. 10.000,- til overnatning og
forplejning. Da der ikke er flere midler i Medicinsk Udvalg i 2018 søges
Aktivitetspuljen.
Indstilling: Ansøgningen drøftes.
BESLUTNING:
BrU støtter deltagelsen med max. kr. 10.000,-, - og MU meddeles at de
fremover bør tænke deltagelse ind i årsbudgettet.
Opfølgning: ASV

6. Special Olympics Idrætsfestival 2018
Baggrund: Festivalen blev afviklet i weekenden 25.-27. maj med deltagerrekord på
1.250 atleter/trænere/ledere, samt 250 officials/hjælpere. Der var deltagelse fra 8
lande, incl. Danmark.
Ved afslutningen blev værtskommunen for 2020 Frederikshavn afsløret.
Indstilling: Indtryk og oplevelser drøftes. Der udarbejdes en samlet evaluering,
som fremlægges på Breddeudvalgets næste møde.
BESLUTNING:
Indtryk fra weekenden blev vendt og erfaringer udvekslet.
7. Special Olympics World Summer Games 2019
Baggrund: Der deltages i stævnet i marts 2019 med et dansk hold på 120
personer.
Indstilling: ASV orienterer.
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BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
8. Oplæg til ny struktur for Idrætsudvalg
Baggrund: Der har været afholdt dialogmøder i Vejle d. 6.6. og i Brøndby d. 7.6.
Indstilling: Debatterne på dialogmøderne drøftes og MJ og SJK redegør for det
videre forløb.
BESLUTNING:
MJ, LvdK, MS og CS har deltaget i dialogmøderne. Arbejdsgruppen kommer senere
med en opsamling fra møderne.
9. Frivilligheds Forsamling 2018
Baggrund: Invitationer er udsendt til udvalg m.fl. og der er tilmeldingsfrist d. 24.
maj.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Tilmeldingen er i gang. BrU orienteres såfremt der er ’huller’ på workshops, hvor
BrU bør være repræsenteret.
10.

E-Sport
Baggrund: E-Sport er stærkt på vej frem, og vi får indimellem
forespørgsler. IH Aalborg har oprettet et hold. DGI satser vist ret stort på
E-sport, mens DIF er mere afventende. E-sport appellerer formentlig til
dele af vores målgruppe (svært fysisk handicappede mf.). Men måske er
der ikke behov for særlige tilbud, da de spiller på lige fod med alle andre.
Og er E-sport i øvrigt idræt?
Indstilling: Breddeudvalget vender umiddelbare holdninger til E-sport, og
vi kan efterfølgende evt. bede en konsulent om at kigge nærmere på
området og lave et notat herom, som kan danne grundlag for en
efterfølgende drøftelse.
BESLUTNING:
Der er generel interesse for at vide mere om E-Sport. SJK arbejder videre
med udarbejdelse af et notat om E-Sport, som senere drøftes i BrU. MS
har kendskab til studerende som har udarbejdet en rapport om E-Sport.
Opfølgning: SJK

11.

UAF (Unge Atleter i Front) – notat om svømning i UAF (bilag 11)
Baggrund: Der er udarbejdet et notat om svømnings struktur i UAF.
Indstilling: Notatet fremlægges til orientering for Breddeudvalget.
BESLUTNING:
Breddeudvalget fandt, at notatet udtrykker, at UAF i svømning har en
meget elitær karakter, som måske indikerer, at det bør varetages af
eliteudvalget.
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Der afholdes et overordnet statusmøde for UAF på administrativt niveau i
juni. Herefter vil SJK udarbejde et notat / oplæg til drøftelse på
Breddeudvalgsmødet i august.
Opfølgning: SJK
12.

Nyt fra:
a.

Bestyrelsen
LvdK orienterer om opgavefordeling i Bestyrelsen. LvdK er
bla. ansvarlig for MU.

b.

Udviklingsudvalget
Intet at referere. Der er endnu ikke udpeget nyt udvalg.

c.

Breddeudvalgets medlemmer
Uge 27 – Sommerhøjskolen – ser ud til at ende med 90
deltagere. Enkelte idrætter hænger en del.
Hvis BrU-medlemmer vil besøge Sommerhøjskolen skal der
gives besked inden til MJ.
CS spørger ind til Paradart, - SJK kan fortælle at der er dialog
med specialforbundet.

d.

Administrationen
John Petersson har været på besøg i alle teams.
Idrætskonsulent Grethe Schøler Pedersen går på efterløn.

13.

Evt.
Intet at referere.

14.

Næste møde
• Fredag d. 31. august kl. 11.00-20.00, Vejen
• Onsdag d. 26. september kl. 14.00-16.00, Skype
• Onsdag d. 7. november kl. 12.00-19.00, Vejle

Kalenderen:
2018
1.-2. sep.
22. sep.
18.-21. okt.
3. nov.

Frivilligheds Forsamling 2018, Vejen
Parasportens Dag, Frederiksberg og Vejle
Danisa Denmark Open Special Olympics, Odense
Pressalit Sports Academy, Middelfart
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