BREDDEUDVALGSMØDE
Dato:

Fredag d. 6. september 2019

Sted:

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

Tid:

kl. 15.00 – 19.30

Deltagere: Charlotte Svarrer (CS)
Jannie Thomadsen (JT)
Mogens Jensen (MJ)
Søren Jul Kristensen (SJK)
Anette Svejstrup (ASV)
Lene van der Keur (LvdK) – via Skype
Afbud:

Merete Brink Speedtsberg (MBS)

REFERAT
1.

Godkendelse af dagsorden
Tilføjelse af:
Pkt. 5f Ansøgning fra IU Svømning

2.

Godkendelse af referat fra seneste møde
Referatet er godkendt via ugemail 10.

3.

Idrætter
a. IU El-Hockey - Landsmøde (bilag 3a.1, 3a.2 og 3a.3)
Baggrund: IU El-Hockey har afholdt Landsmøde lørdag d. 28.
april og har fremsendt referat mm.
Indstilling: Referat tages til efterretning.
BESLUTNING:
Referatet taget til efterretning.
b. IU El-Hockey – Regelændringer (bilag 3b.2 og 3b.2)
Baggrund: På El-Hockeys Landsmøde blev der vedtaget en række
ændringer i regelsættet og El-Hockey-mappen er opdateret.
Indstilling: Regelændringer godkendes.
BESLUTNING:
Regelændringer er godkendt. Udvalget er blevet bedt om at
gennemgå El-Hockey-mappen, da den trænger til et nærmere
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eftersyn.
4.

Økonomi
a. Budget 2020
Baggrund: Der er udsendt budgetmateriale vedr. 2020 til alle
idrætsudvalg. Der er deadline på ansøgninger d. 15. oktober. BrU
har aftalt møde til afholdelse d. 6. november, hvor budget 2020
fastlægges.
Indstilling: Proceduren for behandling af ansøgningsmaterialet
drøftes
BESLUTNING:
Næste møde (6. november) fremrykkes til start kl. 10.00,
således der er afsat god tid til behandling af Budget 2020 samt
andre pkt. på dagsordenen.
Niels Christiansen inviteres til at deltage i et pkt. på mødet d. 6.
november vedr. IU’ernes økonomi. Efter deadline 15. oktober
distribueres det samlede ansøgningsmateriale til BrU med en
opdateret PIVOT for 2019 samt regnskab for 2018.
LvdK kontakter MBS vedr. de udvalg, som hun er kontaktperson
for. Disse skal evt. fordeles på BrU’s øvrige medlemmer.
Opfølgning: LvdK/ASV/SJK
b. Budgetopfølgning pr. 31. august (bilag 4b.1 og 4b.2)
Baggrund: Balance pr. 31. august er modtaget
Indstilling: Status drøftes, og der tages stilling til om der pt. er
behov for at søge om en ekstrabevilling.
BESLUTNING:
Der er tilsyneladende en del udvalg som ikke har afregnet
løbende. BrU-medlemmerne kontakter de udvalg de er
kontaktpersoner for og gør opmærksom på, at der vil blive skelet
til afregnet forbrug i 2019, når der skal lægges budget for 2020.
Det vurderes, at det på nuværende tidspunkt ikke er nødvendigt
med en ekstrabevilling for 2019.
ASV udarbejder en mail-skabelon til BrU-medlemmerne.
Vedr. fremtidig Licens vil SJK udarbejde et notat til nærmere
drøftelse i løbet af efteråret.
Opfølgning: ASV/SJK

5.

Aktivitetspuljen
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a. IU Skydning – World Cup (bilag 5a)
Baggrund: Udvalget søger om tilskud til deltagelse i World Cup i
Osijek i perioden 22. til 28. juli. Der deltages med en skytte og
en leder. Der søges i alt om kr. 4.875,- til dækning af transport
og ophold til en leder.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 4.875,-.
BESLUTNING:
Indstilling følges.
Opfølgning: SJK
b. IU Boccia – BISFED Generalforsamling (bilag 5b)
Baggrund: Udvalget søger om kr. 5.550,- til deltagelse af en
person ved BISFED Generalforsamling d. 3. november i Portugal.
Indstilling: Ansøgningen drøftes.
BESLUTNING:
Ansøgningen imødekommes ikke, idet udvalget ikke har en
repræsentant at sende afsted.
Opfølgning: SJK
c. IU Goalball – landshold (bilag 5c.1 og 5c.2)
Baggrund: Det nye landshold, der består af både et nyt
trænerteam, samt tilgang af nye spillere, har en ambitiøs
årsplan, med en del træningssamlinger i Danmark, og en række
internationale turneringer, hvor holdet vil møde kommende
modstandere til C-EM i Italien til oktober. Med turneringerne vil
holdet blive presset på både spil og organisering, og det er
vigtigt for holdets udvikling. Turneringerne løber fra maj oktober 2019. Der er stor andel af deltagergebyr og holdet
arbejder på at finde økonomi til at reducere omkostningerne. Der
søges om tilskud til at dække trænernes (3 pers.) udgifter til
indkvartering, forplejning og transport til de forskellige stævner.
I alt en ansøgning på kr. 38.000.
Indstilling: Ansøgningen drøftes.
BESLUTNING:
Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 38.000,-.
Opfølgning: ASV
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d. IU Showdown – VM (bilag 5d)
Baggrund: I dagene fra d. 30.september til d. 6.oktober deltager
6 spillere, to trænere og 1 holdleder i VM i Italien. Udvalget søger
om tilskud til dækning af transport og ophold for de to trænere, i alt en ansøgning på kr. 17.077,-.
Indstilling: Ansøgningen drøftes.
BESLUTNING:
Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 17.077,-.
Opfølgning: ASV
e. IU El-Hockey – Oversættelse af regler (bilag 5e)
Baggrund: Udvalget ønsker at få oversat det danske regelsæt til
engelsk, således de nordiske lande for fælles forståelse for
reglerne. Der er indhentet tilbud på kr. 3.900,-.
Indstilling: Ansøgningen drøftes.
BESLUTNING:
Ansøgningen imødekommes ikke. Udgiften til oversættelse kan
evt. ligges ind i det svenske stævnes budget, således
deltagerbetalingen dækker denne udgift.
Opfølgning: ASV
f. IU Svømning - Winter Polish Open Championships (bilag 5f)
Baggrund: Udvalget sender et hold afsted til deltagelse i Winter
Polish Open Championships in Paraswimming Szczecin i dagene
d. 20.-25. november. Der deltages med 15 U-holdsvømmere, 6
talentholdsvømmere samt landsholdet. Sammen med de 21
svømmere deltager 3 trænere samt 3 holdledere. Der søges om
dækning af de 6 trænere/lederes udgifter til ophold og transport,
i alt en ansøgning på kr. 30.200,-.
Indstilling: Ansøgningen drøftes.
BESLUTNING:
Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 30.200,-.
Opfølgning: ASV
6.

Special Olympics World Summer Games 2019 (bilag 6)
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.
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Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
7.

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 var
der møde i Frederikshavn mellem kontaktpersoner fra Parasport
Danmarks implicerede idrætsudvalg og lokale kontakter fra de
involverede idrætsklubber.
De forskellige arbejdsgrupper er kommet godt i gang, og der er en
stor lokal interesse.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning. JT orienterer om at hun ifbm.
videreuddannelse laver opgave vedr. SOIF.

8.

Sommerhøjskolen 2019
Baggrund: Idræt for alle-kurset blev afholdt på Egmont Højskolen i
Hou ved Odder fra den 1. til 7. juli 2019 (uge 27). Der deltog 88
kursister, samt 20 hjælpelærere og 9 lærere. De udbudte
fag/idrætter: cykling, Powerchair Football, sejlads, svømning, idræt
på kryds og tværs, glas og Back to Life Project.
Flg. aktiviteter blev aflyst: rugby, dans, paradart, e-sport pga. for få
deltagere eller slet ingen. Fra Egmonts side er der lagt op til
dialog/ny tænkning af kurset. Der er også flere af deltagerne, der
har tilbudt at deltage i en ”tænketank” om, hvordan vi kan gøre uge
27 bedre, så der kommer 110 – 130 deltagere. Her ligger bolden
hos Egmont Højskolen.
Indstilling: MEJ fremlægger en kort status på afviklingen og det
fremtidige perspektiv.
BESLUTNING:
Status taget til efterretning.

9.

Status for DM i rekruttering (bilag 9)
Baggrund: Parasport Danmark har målrettet en indsats om at få
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flere børn og unge med handicap aktive i foreningsidrætten. Derfor
blev der i februar åbnet op for, at idrætsforeninger kunne ansøge
om at deltage i DM i rekruttering. Konkurrencen løber fra 15. april
2019 til 15. marts 2020.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Status for indsatsen er, at der er 71 børn og unge i aktivitet i de 10
klubber, og orientering er taget til efterretning.
10.

Rekrutteringsspor
Baggrund: Parasport Danmark og DIF har haft halvårligt
evalueringsmøde med DIF om forbundets rekrutteringsspor.
Indstilling: SJK giver kort briefing.
BESLUTNING:
SJK orienterer om at forbundet er godt med omkring indsatserne,
men der er udfordringer ift. at nå målet om 1.000 flere registrerede
under 24 år. CFR giver store udfordringer, ikke mindst fordi endnu
en udfordring har vist sig ved, at flere ”rene” handicapidrætsklubber
nu registrerer nogle af deres medlemmer under eks. svømning og
fodbold. Der arbejdes på at få CFR registreringen til at blive mere
retvisende.

11.

Frivilligheds Forsamling 2019
Baggrund: Frivilligheds Forsamlingen 2019 blev aflyst, da der ved
deadline kun var indkommet 35 tilmeldinger. Dette til trods for et
stort arbejde med at rekruttere deltagere. Rigtig mange har givet
motiverede afbud til FF og andre har blot glemt at forholde sig til
arrangementet i deres respektive udvalg. I Styregruppen vil der nu
blive overvejet fremadrettet strategi.
Indstilling: Pkt. drøftes.
BESLUTNING:
BrU mener at der skal arbejdes på at få arrangeret en Frivilligheds
Forsamling i 2020. Denne holdning tages med videre til
Styregruppen, som også gøres opmærksom på, at der på
nuværende tidspunkt ikke er afsat midler til FF i 2020.

12.

CP-fodbold
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Baggrund: CP-fodboldlandsholdet er indkaldt til de første
træningssamlinger i Korsør d. 14. september og 12.–13. oktober.
Vi arbejder på en at få lavet en samarbejdsaftale med FC Storebælt
(fodboldklub i Korsør) om, at de skal være faste værter for
træningssamlinger for CP-fodboldlandsholdet og CP-talentholdet.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
13.

Lykkeliga
Baggrund: Breddestaben har afholdt møde med Lykkeliga d. 4.
september om muligt samarbejde.
Indstilling: Der refereres fra mødet.
BESLUTNING:
På mødet med Lykkeliga var der enighed om, at parterne ikke skulle
betragtes som konkurrenter, så klubber kan uden problemer deltage
i såvel Lykkeliga som PD aktiviteter. Det blev aftalt, at parterne
sammen arbejder for at sikre, at Lykkeligaspillere, som bliver
voksne, skal introduceres til Parasport Danmarks SO-turnering. Det
skal bl.a. ske via Lykkeligas nyhedsbrev og ved at PD deltager i
Lykkeligas trænerseminar i november. Endelig orienterede PD
Lykkeliga om, ar der arbejdes på at imødekomme
medlemsklubbernes ønsker om en mere struktureret
stævneaktivitet.

14.

Dialogmøder
Baggrund: Invitation til dialogmøde i Vejle d. 1. oktober er udsendt.
En tilsvarende udsendes for mødet i Brøndby d. 4. november.
Indstilling: Breddeudvalget udpeger repræsentanter til deltagelse i
de to møder.
BESLUTNING:
CS og MJ deltager i Vejle d. 1. oktober og LvdK deltager d. 4.
november i Brøndby. Deltagerne sørger selv for tilmelding via linket
i invitationen.

15.

Unge Atleter i Front (bilag 15.1 og 15.2)
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Baggrund: UAF-projektbeskrivelsen er blevet revideret, så UAF går
fra at være et tværidrætslig projekt til at være en indsats, som i
højere grad styres af de enkelte idrætter.
Indstilling: Breddeudvalget godkender den reviderede beskrivelse.
BESLUTNING:
Orientering fra SJK taget til efterretning. Idrætsudvalgene vil i høj
grad få support fra idrætskontaktpersonerne der tilknyttes fra 1.
januar, og der vil fortsat være en ansat, som har en koordinerende
UAF-funktion på tværs af idrætterne.
16.

Opfølgning på børne- og ungdomspolitikken VARM (bilag 16)
Baggrund: Administrationen har haft et opfølgningsmøde på vores
handlingsplan for VARM. Opfølgningsnoterne fremgår af bilaget.
Indstilling: Breddeudvalget kommer med evt. input til opfølgningen
og tager opfølgningen til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
CS foreslår at der bliver afsat mere tid på BrU-møder til bla. løbende
gennemgang af og status på politikker gerne med deltagelse af de
ansvarlige konsulenter. Enighed i BrU om at det skal prioriteres
fremover.

17.

Nyt fra:
a.

Bestyrelsen
LvdK: Bestyrelsen har haft strategidag, hvor bla. en
undersøgelse fra forskellige Parasport-interessenter blev
drøftet. Et emne var bla. hvor Parasport Danmark er om
10-20 år. En arbejdsgruppe med rep. fra bestyrelsen skal
udarbejde et oplæg til nærmere drøftelse i Bestyrelsen.

b.

Udviklingsudvalget
MJ: Der har været afholdt møde i august, referatet
udsendes til BrU snarest.

c.

Breddeudvalgets medlemmer
MJ: Var i Vejle til EM i rugby alle turneringsdage, det var
en stor oplevelse.

d.

Administrationen
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SJK: Der arbejdes på en ændring af den administrative
struktur som bl.a. skal sikre, at der udpeges en ansat
som ”Idrætskontaktperson” for hver idræt.
ASV: Skal deltage på Special Olympics European Sports
Konference i Luxembourg i oktober. Har bedt om et møde
med SO Europe vedr. afholdelse af håndbold og fodbold i
DK i 2020.
18.

Evt.

Kalenderen:
1.
4.
6.
9.

oktober
november
november
december

2020
25. april
15.-17. maj

Dialogmøde, Vejle
Dialogmøde, Brøndby
BrU-møde, Vejle
BrU-møde, Skype
Repræsentantskabsmøde, Kolding
SOIF 2020, Frederikshavn
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