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BREDDEUDVALGSMØDE 

  

Dato: Torsdag, d. 6. juni 2019 

Sted: Skype-møde 

Tid: kl. 14.00 – 16.00 

Deltagere: Lene van der Keur (LvdK) 

 Mogens Jensen (MJ) 

 Jannie Thomadsen (JT) 

 Charlotte Svarrer (CS) 

 Søren Jul Kristensen (SJK) 

 Anette Svejstrup (ASV) 

  

 

REFERAT 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 Tilføjelse af: 

 Pkt. 14 Nyt fra 

 

2.  Godkendelse af referat fra seneste møde 

 Referatet er godkendt via ugemail 7. 

 

3.  Idrætter 

a. IU Boccia - Landsmøde (bilag 3a.1, 3a.2, 3a.3 og 3a.4) 

Baggrund: IU Boccia har afholdt Landsmøde lørdag d. 23. marts 

og har fremsendt referat. 

Indstilling: Referat tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 

Referat taget til efterretning. 

 

b. IU Håndbold - Landsmøde (bilag 3b) 

Baggrund: IU Håndbold har afholdt Landsmøde lørdag d. 27. april 

og har fremsendt referat mm. 

Indstilling: Referat tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 

Referat taget til efterretning. Der er stadig efterspørgsel efter 

muligheder/turnering for børnehold. Der er afsat 
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personalemæssige ressourcer til at se på mulighederne og første 

oplæg er vendt med en udvalgsrepræsentant. 

 

c. IU Kørestolstennis – Landsmøde (bilag 3c.1, 3c.2, 3c.3 og 

3c.4) 

Baggrund: IU Kørestolstennis har afholdt Landsmøde lørdag d. 

27. april og har fremsendt referat mm. 

Indstilling: Referat tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 

Referatet taget til efterretning. Det bemærkes at udvalget har en 

konto med egen økonomi. 

 

d. IU Fodbold – CP-landsholdet  

Baggrund: Efter at trænere og holdledere for CP-landsholdet blev 

opsagt i marts, har trænere og ledere fortsat med 

træningssamlinger og har inviteret til et stævne i München til 

efteråret (dog ikke for alle spillere). Undervejs har SJK afholdt et 

Skypemøde med alle spillere. Efter dette møde sendte Len 

Nossell et forslag til mægling, som gik ud på at nulstille 

situationen til før konflikten med samme holdleder og 

trænerteam. Forslaget var sendt til John Peterson. Derfor blev 

sagen vendt i bestyrelsen, som besluttede at stadfæste 

opsigelsen, at et nyt holdleder- og trænerteam skulle være 

uafhængige af pårørende, og at konstatere at holdledere- og 

træner i Parasport Danmark har et særligt ansvar ift. 

formuleringer på sociale medier. 

Dette er meddelt til spillere, forældre og trænerteam. Vi er i 

dialog med et nyt trænerteam, som vi forventer kan starte op 

efter sommerferien. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 

SJK orienterer om status. CS og JT gør opmærksom på, at der 

fortsat er en aktiv FB-gruppe med den tidligere trænergruppe 

som administratorer. Niels Christiansen og SJK planlægger møde 

med Elsass Fonden i nærmeste fremtid. 

 

4.  Økonomi (bilag 4.1 og 4.2) 

 Baggrund: Som aftalt på seneste møde har SJK og ASV 

 gennemgået regnskabsstatus for de forskellige idrætsudvalg mm. 
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 Konklusionen er, at budgettet kun kan rettes til på ret få områder, 

 og at dette ikke ændre på, at der er en overbudgettering på ca. 

 350.000 kr. Efter aftale med Niels Christiansen kan overskuddet fra 

 SOWSG på ca. 240.000 kr. ikke umiddelbart modregnes. 

 Derfor peger det på, at Breddeudvalget kommer ud med et 

 overforbrug i 2019.   

 Indstilling: LvdK orienterer bestyrelsen om status på næste møde, 

 og at BrU følger udviklingen nøje. 

 

 BESLUTNING: 

 Indstilling følges. LvdK opfordrer til at der laves et estimat af det 

 overordnede budget for de næste 2-3 år således Økonomi-

 udvalget kan være på forkant med store events/projekter. 

 Breddestaben laver efter sommerferien en oversigt over BrU’s 

 ’store’ budgetposter i de næste 2-3 år. 

 Opfølgning: SJK og ASV  

 

5.  Aktivitetspuljen 

a. IU Golf (bilag 5a) 

Baggrund: Udvalget søger om tilskud til deltagelse i Nations Cup 

og EM 2019 for hold. Begge turneringer afvikles samtidigt fra den 

4. til d. 8. juni. Der stilles med to hold á 4 spillere og 1 fælles 

træner og 2 holdkaptajner. Der søges om kr. 21.250,- til træner 

og lederes udgifter til transport, indkvartering og forplejning. 

Indstilling: Efter dialog med EU (som også yder tilskud) mfl. 

vedr. budgettet imødekommes ansøgningen med kr. 7.100,-. 

 

BESLUTNING:  

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

 

6.  Breddeudvalget på www.parasport.dk 

 Baggrund: Parasport Danmark har fået ny hjemmeside og alle 

 sidder er blevet rekonstrueret og opdateret. Under Breddeudvalget 

 er nu udvalgsmedlemmerne, samt disses kontaktinfo. Referater er 

 ikke længere at finde på hjemmesiden. Dette skyldes bla. GDPR. Da 

 indholdet i referaterne fortrinsvist har interesse for 

 udvalgsmedlemmer, vil referaterne fremover blive delt til udvalgene 

 via Google Drive. 

 Indstilling: Pkt. tages til efterretning.  
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 BESLUTNING: 

 Pkt. taget til efterretning. Alle BrU-medlemmer opfordres til at 

 komme på Google Drive. Kontakt Kasper i IT-afd. og få vejledning. 

  

7.  Special Olympics World Summer Games 2019 (bilag 7) 

 Baggrund: Parasport Danmark har deltaget med en delegation på 

 123 personer ved stævnet, der blev afviklet i dagene 14.-21. 

 marts i UAE. Evaluering og regnskab foreligger som powerpoint. 

 Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 Pkt. udsættes til næste møde. 

 

8.  Special Olympics Idrætsfestival 2020 

 Baggrund: Special Olympics Idrætsfestival 2020 afholdes i 

 Frederikshavn i dagene 15.-17. maj 2020. Styregruppen er godt i 

 gang, og de lokale medlemmer bobler af idéer! Ny hjemmeside er 

 ved at blive lavet, og forventes klar i august. Lørdag d. 29. juni er 

 der møde i Frederikshavn; her mødes kontaktpersoner fra Parasport 

 Danmarks implicerede idrætsudvalg med lokale kontakter fra de 

 involverede idrætsklubber.  

 Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 Orientering taget til efterretning. Der arbejdes fortsat på at afholde 

 en sundheds-konference fredag d. 15. maj. Der har i den 

 forbindelse være afholdt møde med LEV, der var meget positive 

 overfor fremtidige samarbejdsfelter. 

 

9.  Sommerhøjskolen 2019 

 Baggrund: Idræt for alle-kurset afholdes på Egmont Højskolen i Hou 

 ved Odder fra den 1. til 7. juli 2019 (uge 27). Antallet af tilmeldte er 

 ikke tilfredsstillende, men der arbejdes fortsat på at rekruttere flere 

 deltagere. Bla. E-sport har været en skuffelse, - men er et fag, der 

 skal arbejdes med fremover. Måske med hjælp fra personer der er 

 aktive i E-sport. 

 Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 Orientering taget til efteretning. 

 Der skal være et møde i efteråret omkring evaluering og 
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 idéudvikling, da arbejdsgruppen er enige om at der skal nytænkes. 

 Hvis BrU-medlemmer vil besøge kurset skal MJ adviseres. 

 

10. Ildsjæleprisen 2019 

 Baggrund: Årets modtager af Ildsjæleprisen blev Gitta Thorup 

 Sørensen fra IH Aalborg. Jannie klarede overrækkelsen ved 

 repræsentantskabsmødet i de Samvirkende Idrætsforeninger i 

 Aalborg, SIFA. 

 Indstilling: Pkt. tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 Orientering taget til efterretning. 

   

11. Rekrutteringssporet (bilag 11.1 og 11.2) 

Baggrund: Parasport Danmark har i næste uge halvårlig 

evalueringsmøde med DIF om forbundets rekrutteringsspor.  

Læs også om DM i rekruttering her: 

https://magasin.parasport.dk/Diverse/dm-i-rekruttering-

2019/?page=1. Wordformat som bilag. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. 

SJK redegør for udfordringerne med CFR, - hvor registreringen giver 

store udfordringer for Parasport Danmarks medlemstal. Dette 

skyldes måden hvorpå man registrerer handicappede 

idrætsudøvere. 

 

12. Frivilligheds Forsamling 2019 

 Baggrund: Program for FF er færdigt og invitationen er udsendt. 

 Styregruppen bag FF vil gerne have hjælp af BrU til at kontakte IU, 

 der endnu ikke er tilmeldt kontaktes af BrU 

 Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 Orientering tages til efterretning. 

 

13. Nyt fra: 

 a. Bestyrelsen 

  Intet at referere 

 

https://magasin.parasport.dk/Diverse/dm-i-rekruttering-2019/?page=1
https://magasin.parasport.dk/Diverse/dm-i-rekruttering-2019/?page=1
https://magasin.parasport.dk/Diverse/dm-i-rekruttering-2019/?page=1
https://magasin.parasport.dk/Diverse/dm-i-rekruttering-2019/?page=1
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 b. Udviklingsudvalget  

  Intet at referere 

c. Breddeudvalgets medlemmer 

  LvdK: 

  Der har været afholdt samtaler vedr. ny centerleder for 

  Videnscenter om handicap. Der er afskedsreception for 

  den mangeårige leder Kristian Jensen d. 18. juni. 

  

  LvdK og SJK deltog i Skole-Ol på Frederiksberg d. 8. maj. 

 Der har været afholdt Special Olympics National Board-

  møde. På  mødet blev evalueringen af SOWSG  

  gennemgået, og det blev drøftet om de afsatte midler der 

  er til overs fra SOWSG kan overgå til en ’stævnepulje’ til 

  kommende games. Desuden blev det besluttet at der skal 

  arbejdes videre med mulighederne for afholdelse af et 

  internationalt håndboldstævne ifbm. EM i damehåndbold i 

  Danmark i december 2020. 

 

  MEJ: 

  Deltager i pinsen i Danish Wheelchair Dance Cup, der 

  finder sted på Musholm. 

 

d. Administrationen 

  SJK: 

  Der er store udfordringer omkring årets Sportsskoler. Der 

  er meget lave deltagertal på nuværende tidspunkt og det 

  er muligt at ikke alle gennemføres. 

 

  Involveringen i SLIS (Specialskolernes   

  Landsidrætsstævne) vil blive evalueret og fremlagt på et 

  kommende møde. 

 ASV: 

  Gæster lørdag d. 8. juni LykkeCup i Aalborg. 

 

14. Evt. 

 Parasport Danmark har en ½-mile distance ifbm. Royal Run mandag 

 d. 10. juni på Frederiksberg. Det transmitteres direkte på TV2. 
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Kalenderen: 

21. juni  SkoleOL, Århus 

1.-7. juli  Sommerhøjskolen, Hou 

3.-12. august EM i Kørestolsrugby, Vejle 

6. september BrU-møde, Vejen 

7.-8. september Frivilligheds Forsamling 2019, Vejen 

6. november BrU-møde, Vejle 

9. december BrU-møde, Skype 

2020 

25. april  Repræsentantskabsmøde, Kolding 

15.-17. maj SOIF 2020, Frederikshavn 


