BREDDEUDVALGSMØDE
Dato:

Torsdag, d. 20. februar 2019

Sted:

Skype-møde

Tid:

kl. 17.30 – 20.45

Deltagere: Lene van der Keur (LvdK)
Mogens Jensen (MJ)
Jannie Thomadsen (JT)
Merete Brink Speedtsberg (MBS)
Charlotte Svarrer (CS)
Søren Jul Kristensen (SJK)
Anette Svejstrup (ASV)
Bent Gaarsted deltog under pkt. 3a

REFERAT
1.

Godkendelse af dagsorden
Tilføjelse af:
Pkt. 3k IU Boccia – landsmøde
Pkt. 3l IU Badminton – landsmødereferat
Pkt. 5i IU Boccia – fællessamlinger
Pkt. 5j IU Goalball – rekrutteringsarr.
Pkt. 5k IU Boccia - venskabsstævne
Pkt. 12 FF 2019
Pkt. 13 Evt.

2.

Godkendelse af referat fra seneste møde
Referatet er godkendt via ugemail 18.

3.

Idrætter
a. IU Cykling (bilag 3a.1 og 3a.2)
Baggrund: Ifbm. budgetansøgning 2019 opstod en række
spørgsmål til IU Cykling. Idrætskonsulent Bent Gaarsted har
lavet en opsamling og deltager i dette pkt.
Indstilling: Opsamling og orientering drøftes.
BESLUTNING:
BG laver en ansøgning til Aktivitetspuljen vedr. FM på Langeland.
BrU oplyser at der til stævner kan ansøges om tilskud til dækning
af træneres udgifter til transport, forplejning og overnatning.
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Der er givet tilskud på kr. 5.000 til administration i 2019, samt
kr. 3.000 til Langeland Handibike Open (dette stævne udgår).
Der ydes en bevilling på kr. 10.000 til fællestræner Bent Skov;
5.700 til skattefri godtgørelse og 4.300 til transport.
b. IU Fodbold (bilag 3b)
Baggrund: IU Fodbold afholder Landsmøde lørdag d. 2. marts i
Odense.
Indstilling: Deltagelse fra BrU drøftes, CS er kontaktperson.
BESLUTNING:
CS og SJK deltager.
c. IU Kørestolsrugby
Baggrund: IU Kørestolsrugby afholder Landsmøde lørdag d. 9.
marts i Viborg.
Indstilling: Deltagelse fra BrU drøftes, MEJ er kontaktperson.
BESLUTNING:
MEJ deltager.
d. IU Hal-Hockey
Baggrund: IU Hal-Hockey afholder Landsmøde lørdag d. 30.
marts i Taulov.
Indstilling: Deltagelse fra BrU drøftes, MEJ er kontaktperson.
BESLUTNING:
MEJ kan ikke deltage og melder tilbage til udvalget, at der ikke
bliver deltagelse fra BrU.
e. IU Kørestolsfodbold
Baggrund: IU Kørestolsfodbold afholder Landsmøde lørdag d. 30.
marts i Århus.
Indstilling: Deltagelse fra BrU drøftes, MEJ er kontaktperson.
BESLUTNING:
MEJ kan ikke deltage og melder tilbage til udvalget, at der ikke
bliver deltagelse fra BrU.
f. IU Golf
Baggrund: IU Golf afholder Landsmøde lørdag d. 6. april i
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Fredericia.
Indstilling: Deltagelse fra BrU drøftes, LvdK er kontaktperson.
BESLUTNING:
LvdK kan ikke deltage og melder tilbage til udvalget, at der ikke
bliver deltagelse fra BrU. MEJ har mulighed for at deltage, hvis
nødvendigt.
g. IU Håndbold
Baggrund: IU Håndbold afholder Landsmøde lørdag d. 27. april i
Brøndby og Viborg.
Indstilling: Deltagelse fra BrU drøftes, CS er kontaktperson.
BESLUTNING:
CS deltager.
h. IU Goalball (bilag 3h)
Baggrund: IU Goalball afholder Landsmøde søndag d. 28. april i
Odense.
Indstilling: Deltagelse fra BrU drøftes, LvdK er kontaktperson.
BESLUTNING:
LvdK kontakter udvalget inden, men deltager ikke.
i. IU Svømning
Baggrund: IU Svømning afholder Landsmøde søndag d. 12. maj i
Odense.
Indstilling: Deltagelse fra BrU drøftes, LvdK er kontaktperson.
BESLUTNING:
LvdK ved endnu ikke om hun kan deltage. Hvis hun er forhindret
rundsendes invitationen til BrU for at sikre deltagelse herfra.
j. IU Fodbold (bilag 3j)
Baggrund: Der har været en del uro omkring CP-landsholdet i
januar/februar. Dette har ført til at trænere, ledere og
udvalgsmedlemmer har trukket sig. Breddestaben er på
foranledning af IU Fodbold gået ind i sagen og har lagt op til en
dialog omkring CP-landsholdets drift og aktiviteter med henblik
på at få lagt retning og handleplan.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
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BESLUTNING:
SJK redegør for forløbet og har fremlagt et løsningsforslag for
CP-fodbold. Heri indgår at Idrætskonsulent Line Damkjær Kruse
tager over på kommunikationen vedr. CP-fodbolden pt., således
det bestående udvalg kan koncentrere sig om de mange opgaver,
der er i 2019 vedr. Special Olympcis fodbold. MEJ spørger ind til
om Idrætskonsulent Line Damkjær Kruse bliver permanent
tilknyttet udvalget og hertil oplyser SJK, at ansattes tilknytning til
udvalg ikke er afklaret.
BrU bakker op om forslaget til håndtering af CP-fodbold pt.
LvdK foreslår, at der bliver udfærdiget et ’code of conduct’ for
forældre, som alle IU kan bruge feks. i forhold til landshold.
Breddestaben tager initiativ til at få lavet et udkast.
Opfølgning: SJK
k. IU Badminton (bilag 3k)
Baggrund: IU Badminton har afholdt Landsmøde
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
l. IU Boccia (bilag 3l.1, 3l.2 og 3l.3)
Baggrund: IU Boccia indkalder til Landsmøde lørdag d. 23. marts
i Vordingborg.
Indstilling: Deltagelse fra BrU drøftes, LvdK er kontaktperson.
BESLUTNING:
LvdK kan ikke deltage og melder tilbage til udvalget, at der ikke
bliver deltagelse fra BrU.
m. IU Ridning (bilag 3m)
Baggrund: IU Ridning indkalder til Landsmøde søndag d. 31.
marts i Gudme.
Indstilling: Orientering tages til efterretning. CS er
kontaktperson.
BESLUTNING:
CS deltager.
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4.

Økonomi (bilag 4.1 og 4.2)
Baggrund: Regnskabet for 2018 er afsluttet.
Indstilling: Regnskabet tages til efterretning.
BESLUTNING:
Regnskabet drøftes kort, det kommenteres i årsberetningen. Det er
endnu ikke revideret, men umiddelbart ser det ud til, at vi kommer
ud med et underforbrug på ca. 270.000 kr. Væsentligste årsag hertil
er, at festivalen var budgettet til at koste 200.000 kr., men kommer
ud med et overskud på ca. 30.000 kr.

5.

Aktivitetspuljen
a. IU Præ-O – ’Kom og prøv’-arrangementer 2018
Baggrund: Præ-O har afholdt 2 ’Kom og prøv’-arrangementer i
forbindelse med større orienteringsløb i Jylland i 2018. Begge
arrangementer har haft mange deltagere, så kendskabet til præo bliver bedre. Første gang var til Nordjysk 2-dages, her var igen
ekstraudgifter. Anden gang var i påsken på Fanø. Der søges om
dækning af transportomkostninger på kr. 1.050,14.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes.
BESLUTNING:
Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 1.050,14.
Opfølgning: ASV.
b. IU Atletik (RaceRunning)- Dubai 2019 World Para Athletics
Grand Prix (bilag 5b)
Baggrund: Udvalget deltager med 2 racerunnere og 2
trænere/ledere ved Dubai 2019 World Para Athletics Grand Prix i
dagene 20.-28. februar. Der søges om udgifter til dækning af 2
trænere/lederes udgifter til transport, ophold samt diverse fælles
omkostninger, i alt en ansøgning på kr. 26.687,-. Udvalgets
formand har oplyst at de to racerunnere begge har hjælpere med
og at atletens deltagerbetaling er på kr. 4.000,-.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 13.345,- til
dækning af 1 træners udgifter.
BESLUTNING:
Ansøgningen imødekommes med kr. 13.345,- til dækning af 1
træners udgifter.
Opfølgning: ASV.
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c. IU Fodbold – CP træningsturnering i Dublin (bilag 5c)
Baggrund: CP landsholdet har planlagt deltagelse i
træningsturneringen ’Dublin Friendship Tournament’ i dagene
17.-19. maj. Der deltages med 14 spillere, samt 4
trænere/ledere og søges om dækning af 3½ træner/leders
udgifter til transport, indkvartering og forplejning, i alt kr.
20.212,-.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 20.212,- til
dækning af 3½ træner/lederes udgifter.
BESLUTNING:
Ansøgningen imødekommes med kr. 20.212,- til dækning af 3½
træner/lederes udgifter.
Opfølgning: ASV.
d. DM i Rekruttering (bilag 5d.1 og 5d.2)
Baggrund: Som en del af strategiaftalen om rekruttering er
Parasport Danmark forpligtiget til over de næste 3 år at finde
3x10 klubber, som vil gøre en særlig rekrutteringsindsats. Til
dette vil iværksættes ”DM i rekruttering”, hvor 10 klubber skal
dyste om en præmie på 25.000 kr.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med tilskud på kr.
25.000,-.
BESLUTNING:
Ansøgningen imødekommes med tilskud på kr. 25.000,-.
Opfølgning: SJK.
e. IU Atletik - GG Brisbane (bilag 5e)
Baggrund: IU Atletik ansøger om 30.000 kr. til deltagelse i INAS
Global Games i Brisbane i Australien. Der skal deltage 3 atleter
og 1 træner. Mohammed Hersi er den ene atlet og støttes med
30.000 kr. af EU.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 19.000.
BESLUTNING:
Ansøgningen imødekommes med kr. 19.000 svarende til, at
breddeudvalget dækker 1 træners udgift til rejse og ophold. Der
er i dette tilfælde set bort fra, at træneren også støttes af EU.
BrU vil i dialog med EU om, hvordan idrætsudøvere, som står på
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spring til at blive elite kan tilgodeses, så springet fra ikke-elite til
elite evt. kan gøres lettere.
Opfølgning: SJK.
f. IU Kørestolsfodbold – EM i Finland (bilag 5f)
Baggrund: Udvalget deltager med et hold ved EM i Finland i
dagene 20.-27. maj. De deltager med 8 spillere og 3
trænere/ledere. De søger om kr. 26.500,- til dækning af
transport af spillerstolene (kr. 10.000) samt forplejning,
overnatning og transport til 3 trænere og ledere.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr.
11.000,- til to trænere/ledere, samt kr. 10.000,- til transport af
spillerstolene; en samlet bevilling på kr. 21.000,-.
BESLUTNING:
Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 11.000,- til to
trænere/ledere, samt kr. 10.000,- til transport af spillerstolene;
en samlet bevilling på kr. 21.000,-. Udvalget gøres opmærksom
på at udgiften til transport af stole er en engangs-bevilling, der
ikke danner præcedens for evt. kommende stævnedeltagelse.
Bevillingen er betinget af at alle indtægter og udgifter bogføres
på den tildelte aktivitetskonto.
I bevillingssvaret gøres opmærksom på at et Idrætsudvalg inden
tilmelding til et stævne i udlandet, skal udarbejde et budget, som
skal godkendes af Eliteudvalget eller Breddeudvalget.
Opfølgning: ASV.
g. Dart – WorldCup (bilag 5g.1 og 5g.2)
Baggrund: Parasport Danmark har modtaget en henvendelse fra
6 dartspillere, som skal til World Cup i Paradart. Parasport
Danmark er i dialog med Dartunionen om et samarbejde, som
formentlig primært skal ligge i Dartunionen. Det er dog i proces,
og Dartunionen har ikke på nuværende grundlag mulighed for at
støtte deres deltagelse.
Indstilling: Deltagerne støttes med kr. 3.000.
BESLUTNING:
Deltagerne støttes med kr. 3.000. De gøres opmærksom på at
evt. støtte fremover vil ske på grundlag af den samarbejdsaftale,
som forventes indgået med Dartforbundet i løbet af 2019.
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Opfølgning: SJK.
h. IU Atletik (Racerunning) – tryk af folder (bilag 5h)
Baggrund: På seneste BrU-møde behandledes en ansøgning fra
RaceRunning om dækning af udgifter til tryk af folder om
ernæring for atleter med handicap. Folderen, som i første
omgang var målrettet CP-ere/Racerunnere, er også relevant for
andre atleter med handicap. Mansoor Siddiqi argumenterer for,
at folderen skal trykkes på kraftigt papir, da CP-ere kan have
svært ved at bruge det i elektronisk format, og at tyndt papir
ikke kan holde. Det blev besluttet at folderen skulle vurderes i
Medicinsk Udvalg, inden der blev taget stilling til en bevilling til
trykning. På vegne af MU har Idrætskonsulent Lykke Guldbrandt
gennemset folderen, og hun siger god for den.
Indstilling: Der bevilliges kr. 3.160 kr. af folderen på dansk,
mens der ikke gives tilskud til en folder på engelsk.
BESLUTNING:
Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 3.160,- til
trykning af folderen på dansk.
Opfølgning: SJK.
i. IU Boccia – Fællessamlinger (bilag 5i)
Baggrund: IU Boccai har ifbm. budget 2019 fået en bevilling til
fællessamlinger. Da der ikke var taget højde for moms i hallejen,
søges der om kr. 1.000 til dækning heraf.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med en bevilling på kr.
1.000.
BESLUTNING:
Ansøgningen imødekommes med en bevilling på kr. 1.000.
j. IU Goalball - Rekrutteringsarr. (bilag 5j)
Baggrund: IU Goalball vil afholde to rekrutteringsarrangementer i
samarbejde med IU Aalborg. Til dækning af udgifter til de
ansvarliges transport og forplejning søges kr. 3.600,-.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 3.600,-.
BESLUTNING:
Ansøgningen imødekommes med kr. 3.600,-.
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6.

Fodbold for alle i DBU-klubber (bilag 6)
Baggrund: Som et led i samarbejdet med DBU kan Parasport
Danmark støtte op til 10 DBU-klubber med hver 5.000 kr. til
oprettelse af hold for handicappede. Der er ikke krav til handicap
eller aldersgruppe. Klubberne sender en simpel ansøgning om støtte
til oprettelse af hold, og får ved godkendelse tildelt kontant støtte
på kr. 5.000,-, mulighed for trænerhjælp i opstartsfasen samt
rådgivning og vejledning af Parasport Danmark konsulent. Klubber,
der får godkendt ansøgningen, skal desuden indmeldes hos os.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
SJK oplyser at der d.d. er kommet 2 ansøgninger.

7.

Special Olympics World Summer Games 2019
Baggrund: Parasport Danmark deltager med en delegation på 123
personer ved stævnet, der afholdes i dagene 14.-21. marts i UAE.
LvdK deltager sammen med John Petersson som VIP ved stævnet.
Indstilling: Orientering tages til efterretning
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.

8.

Special Olympics Idrætsfestival 2020
Baggrund: Special Olympics Idrætsfestival 2020 afholdes i
Frederikshavn i dagene 15.-17. maj 2020. Styregruppen er kommet
godt i gang og der er så småt ved at være afsat rammer og budget
for stævnet.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.

9.

Special Olympics Projekt:
“Getting every girl on the Football Pitch” (bilag 9)
Baggrund: I november fik SO Danmark materiale og invitation til
at deltage i et Special Olympics Europe EU-projekt med fokus på
rekruttering af SO-dame-spillere. Projektmaterialet blev vendt med
IU Fodbold som var meget interesseret og efterfølgende
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udarbejdede en rigtig god projektbeskrivelse. Ansøgningen blev
sendt afsted og medio januar 2019 er projektet godkendt med en
bevilling fra SO Europe på 12.000 Euro. Herudover er en
medfinansiering fra Parasport Danmark på 2.700 Euro. Aktiviteterne
i projektet varetages af IU Fodbold i samarbejde med
Idrætskonsulent Line Damkjær Kruse. Projektperioden udløber i
oktober 2019.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efteretning.
10.

Beretning for 2018 (bilag 10)
Baggrund: SJK har udarbejdet oversigt over BrU’s pkt. til
årsberetningen, incl. udpegning af ansvarlige.
Indstilling: Orientering tages til efteretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.

11.

Ildsjæleprisen 2019
Baggrund: På trods af at der ikke afholdes Rep.møde I 2019 har BrU
besluttet at Ildsjæleprisen skal uddeles. Opslag om Ildsjæleprisen er
slået op på parasport.dk, og der er frist for indstillinger 24. marts.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering tages til efteretning.
Der gøres opmærksom på Ildsjæleprisen i den kommende
Nyhedsmail til IU.

12.

Frivilligheds Forsamling 2019
Baggrund: Styregruppen har reserveret og arbejdet med afholdelse
af FF 2019 i dagene 6.-8. september i Vejen. Ved Styregruppemøde
i januar blev et forslag fra Elitestaben vedr. samkøring med PSA
drøftet. Det blev besluttet, at dette ikke skulle ske i 2019, men at
der frem mod 2020 skulle arbejdes på tværs af de to arrangører
omkring fælles arrangement i 2020. Styregruppen blev imidlertid
bedt om at revurdere denne beslutning og har derfor afholdt et
møde med Elitestaben for at få afklaret mulige fælles aktiviteter på
en sammenlægning af PSA og FF.
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Indstilling: Styregruppen har bedt BrU tage stilling til afholdelsen af
FF 2019.
BESLUTNING:
BrU beslutter at henstille til Styregruppen at FF afholdes i
september 2019, og at der fremadrettet arbejdes mod en
sammenlægning af PSA og FF i 2020.
LvdK kontakter Jan Johansen for at formidle BrU’s beslutning.
13.

Evt.
På foranledning af CS drøftes Parasport Danmarks mulighed for
tilbud til medlemsklubberne, der har børnehåndbold på
programmet. IU Håndbold har på nuværende tidspunkt ikke
ressourcer til at facilitere turneringer/stævner for målgruppen. Det
foreslås at der tages initiativ til at nedsætte et underudvalg,; evt.
afvente tilknytning af en ansat til at tage initiativ på dette område.
JH deltog i IU Showdowns Landsmøde og har haft en god dialog
med udvalget.

Kalenderen:
2019
2. marts
9. marts
14.-21. marts
23. marts
30. marts
30. marts
31. marts
6. april
27. april
28. april
12. maj
3.-12. august
6.-8. september
1.-2. november

IU Fodbold Landsmøde, Odense
IU Kørestolsrugby Landsmøde 2019, Viborg
Special Olympics World Summer Games 2019, UAE
IU Boccia Landsmøde, Vordingborg
IU Hal-Hockey Landsmøde, Taulov
IU Kørestolsfodbold Landsmøde, Århus
IU Ridning Landsmøde, Gudme
IU Golf Landsmøde, Fredericia
IU Håndbold Landsmøde, Viborg/Brøndby
IU Goalball Landsmøde, Odense
IU Svømning Landsmøde, Odense
EM i Kørestolsrugby, Vejle
Frivilligheds Forsamling, Vejen
PSA Academy, Vejle

2020
15.-17. maj

SOIF, Frederikshavn
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