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BREDDEUDVALGSMØDE 

Dato: Onsdag d. 6. november 2019 

Sted: Bygningen, Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle 

Tid: kl. 10.00 – 19.30 

Deltagere: Charlotte Svarrer (CS) 

 Jannie Thomadsen (JT) 

 Lene van der Keur (LvdK) 

 Mogens Jensen (MJ) 

 Søren Jul Kristensen (SJK) 

 Anette Svejstrup (ASV) 

 Niels Christiansen via Skype i pkt. 3a 

Afbud: Merete Brink Speedtsberg (MBS) 

 

REFERAT 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 Dagsorden godkendt. 

  

2.  Godkendelse af referat fra seneste møde 

 Referatet er godkendt via ugemail 13. 

 

3.  Økonomi  

a. IU’ernes økonomi 

Baggrund: På BrU’s møde d. 6. september var der forskellige 

spørgsmål til økonomi som forblev ubesvarede og der var derfor 

et ønske om afklaring via direktør Niels Christiansen. 

Indstilling: Niels Christiansen deltager i dette pkt. via Skype. 

 

BESLUTNING: 

En række spørgsmål omkring økonomi og ansvar blev drøftet og 

har ført til udarbejdelse af et internt notat til BrU-medlemmerne. 

 

b. Budget 2020 (bilag 3b)  

Baggrund: Der er indsendt budgetansøgninger fra 21 idrætter.  

Indstilling: Budgetforslag og ansøgningsmateriale gennemgås og 

budget 2020 fastlægges. 

 

BESLUTNING: 
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SJK gennemgår de overordnede bevillinger til diverse 

landsdækkende aktiviteter. 

LvdK bemærker at SO-kontingentet bør dækkes af forbundet og 

ikke af BrU. 

En samlet oversigt over UAF-midler tilføjes som et ekstra ark i 

budgettet, således man samlet kan se hvordan UAF-midlerne 

anvendes. 

Udvalgene skal gøres opmærksom på at der ikke udbetales 

telefon/internet godtgørelse til medlemmerne. 

Efter endt budgetlægning er der en budgetoverskridelse på knap 

kr. 150.000, og der er endnu et par af udvalgenes budgetter, der 

mangler at blive endelig behandlet. LvdK og SJK orienterer 

Økonomiudvalget/Bestyrelsen om status. 

 

c. Budgetopfølgning pr. 31. oktober (bilag 3c.1 og 3c.2)  

Baggrund: Balance pr. 31. oktober er modtaget 

Indstilling: Status drøftes, og der tages stilling til om der pt. er 

behov for at søge om en ekstrabevilling. 

 

BESLUTNING: 

Det forventes at BrU kommer ud af regnskabsåret 2019 med et 

underskud. LvdK og SJK orienterer Økonomiudvalget/Bestyrelsen 

om dette. 

 

d. SOWSG 2019 regnskab 

Baggrund: Der er ubrugte midler tilbage efter at regnskabet for 

Special Olympics World Summer Games 2019 er afsluttet. Der er 

et overskud på ca. kr. 180.000. På Bestyrelsesmøde d. 30. 

september blev det besluttet, at BrU skal komme med en 

indstilling for anvendelse af overskud fra SOWSG 2019. 

Indstilling: Det drøftes hvordan overskuddet kan anvendes. 

 

BESLUTNING: 

Der afsættes flg. af de ubrugte midler til aktiviteter i 2020: 

kr. 50.000 til temadag for SO-udvalgsmedlemmer og -trænere 

kr. 80.000 til SO internationalt håndboldstævne 

 

4.  Aktivitetspuljen 

a. IU Hockey – Formandsbesøg mm (bilag 4a) 

Baggrund: Udvalget søger om tilskud til at formanden kan tage 

på besøg i de tre regioner, samt udarbejde video til PR. 
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Indstilling: Ansøgningen imødekommes ikke. Der henvises til 

ubrugte midler på administrationskontoen. Det er en god idé med 

PR-materiale, men det bør beskrives yderligere, således der er 

en plan for indhold og formål mm. 

 

BESLUTNING: 

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

 

b. IU Hockey – Klassificering (bilag 4a) 

Baggrund: Udvalget søger om kr. 7.305,- til dækning af udgifter 

til en klassificeringsjury til denne igangværende sæson. 

 

BESLUTNING: 

Ansøgningen imødekommes med kr. 7.300,-.  

Opfølgning: ASV 

 

c. IU Hockey – udvalgsmøde (bilag 4a) 

Baggrund: Udvalget søger om kr. 4.629,- til afholdelse af 

udvalgsmøde.  

Indstilling: Ansøgningen imødekommes ikke. Der henvises til 

ubrugte midler på administrationskontoen. 

 

BESLUTNING: 

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

 

d. IU Powerchair Football – Fit Light (bilag 4d) 

Baggrund: Udvalget søger om 34.392 kr. til Fit Light, som et 

avanceret digitalt træningsredskab.  

Indstilling: Ansøgningen imødekommes ikke. Elitestaben 

fortæller, at det kun er bordtennis, som har brugt det i vores 

regi. De har lånt det hos Team Danmark. Det undersøges om 

Powerchair Football kan låne det der. 

 

BESLUTNING: 

Indstilling følges. 

Opfølgning: SJK 

 

e. IU Atletik – VM (bilag 4e) 

Baggrund: RaceRunning søger om kr. 39.886 til to trænere og 
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lederes rejse og ophold til VM i atletik. De to trænere skal være i 

Dubai i begge uger for at promovere RaceRunning, mens 

atleterne er der i kortere tid. I øvrigt betyder antal dage ikke 

overvældende meget for prisen (ca. 700 kr. per overnatning per 

person). Turen er bestilt, så det er ikke muligt at ændre på dette. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes delvist med et tilskud på 

op til kr. 30.000, idet Breddeudvalget mener, at udgifter til 

ekstra ophold i Dubai for at promovere RR ikke støttes. I øvrigt 

vil Breddeudvalget påpege, at det kun vil behandle ansøgninger, 

hvor man allerede har handlet som om en ansøgning er 

imødekommet, hvis helt særlige forhold gør sig gældende. 

 

BESLUTNING: 

Indstilling følges. 

Opfølgning: SJK 

 

f. IU Svømning – DSISO-stævne (bilag 4f) 

Baggrund: Udvalget søger om kr. 19.920 til et DSISO-stævne i 

Tyrkiet i marts 2020. Det dækker fly og ophold for 2 trænere, 

som er forhåndstilmeldt sammen med 5 svømmere. Den danske 

deltagelse har været vendt med Jens Bo Nielsen og John 

Petersson, som på bestyrelsens vegne har indgået aftalen med 

DSISO Danmark (Arly Heide) om, at vi har overtaget det danske 

medlemskab. De bakker op om, at deltagelsen støttes, som 

andre tilsvarende udenlandske stævner – altså med dækning af 

trænere og lederes udgifter. 

Indstilling: Breddeudvalget imødekommer ansøgningen om støtte 

på kr. 19.920. 

 

BESLUTNING: 

Indstilling følges. 

Opfølgning: SJK 

  

5.  Special Olympics Idrætsfestival 2020 

 Baggrund: Special Olympics Idrætsfestival 2020 afholdes i 

 Frederikshavn i dagene 15.-17. maj 2020. Flere ansøgninger til 

 eksterne samarbejdspartnere er imødekommet og budgettet ser ud 

 til at balancere. 

 Der er udarbejdet nyt logo og hjemmesiden har fået en tydelig 

 make-over. 
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Indstilling: Orientering tages til efterretning.  

 

 BESLUTNING: 

 Orientering taget til efterretning. 

 

6.  Licensordningen (bilag 6.1 og 6.2) 

Baggrund: Den 17.9. blev et oplæg vedr. licensordningens fremtid 

udsendt til alle idrætsudvalg. Baggrunden er, at det er tvivlsomt om 

de ressourcer, som licensordningen kræver, står mål med udbyttet. 

4 idrætsudvalg har efterfølgende reageret. Oplæg og svar findes i 

bilaget. 

Indstilling: På baggrund af dette anbefales det, at licenssystemet 

afskaffes pr. 1.1.2020. 

 

BESLUTNING: 

Indstillingen imødekommes, således licenssystemet afskaffes pr. 1. 

januar 2020. Licensordningen udfases således at de igangværende  

’licensperioder’ skal være ajourført/oprettet: 

1. januar - 31. december 

1. juli - 30. juni 

1. marts-28. februar 

1. september - 31. august 

Det skal meddeles udvalgene hvordan udfasningen bliver (incl. 

overførsel af midler). 

Opfølgning: SJK 

 

7.  Frivilligheds Forsamling 

 Baggrund: Frivilligheds Forsamlingen 2019 blev aflyst. 

 Arrangementet er nu blevet drøftet i Bestyrelsen, og det er 

 besluttet at ansvaret for Frivilligforsamlingen overgives til 

 Breddeudvalget, som evt. overvejer gennemførelse i 2021. Det skal 

 tænkes grundigt igennem inden evt. gennemførelse. 

 Breddeudvalget kommer med oplæg i foråret 2020 om overvejelser 

 omkring gennemførelse i 2021. 

 Indstilling: Fremtiden for Frivillighedsforsamling drøftes. 

 

 BESLUTNING: 

 Der er enighed om at FF skal fortsætte i en eller form, - et forum for 

 de frivillige er vigtig for samhørigheden og erfa-udvekslingen i 

 forbundet. Parasport Danmark har 50 års jubilæum i efteråret 2021, 

 og det kan måske tænkes ind i en ramme for FF.  
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 MEJ tager FF’s fremtid med på møde i Udviklingsudvalget og spørger 

 ind til idéer. 

 Opfølgning: MEJ/CS 

 

8.  Dialogmøder (bilag 9) 

Baggrund: Parasport Danmark har afholdt 2 dialogmøder; 1. 

oktober i Vejle og 4. november i Brøndby. Dialogmøderne er et 

fælles mødested, hvor det er deltagerne, der bestemmer hvilke 

temaer, der skal på dagsordenen. Der var særligt fokus på 

samarbejde mellem ”handicapidrætsklubber” og 

almenidrætsklubber. 

Indstilling: Breddeudvalget drøfter møderne og udbyttet heraf. 

 

BESLUTNING: 

Enighed om at det var nogle udbytterige møder, som giver mening. 

Der var også god tilslutning til møderne. 

 

9. DM-Ugen   

Baggrund: DIF vil skabe en folkefest ved afvikle en række 

danmarksmesterskaber i forskellige idrætter i en tætpakket DM-uge, 

som skal gentages hvert år og begynde i 2021. Aalborg ønsker at 

blive første værtsby. 

Indstilling: SJK orienterer om Parasport Danmarks involvering. 

 

BESLUTNING: 

DM-ugen er lagt til uge 25. SJK laver et oplæg omkring mulig 

involvering fra Parasport Danmark. 

Opfølgning: SJK 

 

10. Idrætternes organisering med et nyt regulativ (bilag 10) 

Baggrund: Det nye regulativ for idrætsudvalg træder formelt i kraft 

pr. 1.1.2020. I bilaget er beskrevet tanker ift. de enkelte 

idrætsudvalgs status efter den 1.1.2020. 

Indstilling: Input til at kvalificere bilaget ønskes. 

 

BESLUTNING: 

Bilaget blev gennemgået og fik positive kommentarer med på vejen. 

Det bemærkes at ansatte tilknyttet udvalgene skal formå at holde 

helikopter-perspektivet i forhold til de enkelte idrætter/udvalg. 

Opfølgning: SJK 
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11. Nyt fra: 

 a. Bestyrelsen 

  Der er møde i bestyrelsen mandag d. 11. november. 

     

 b. Udviklingsudvalget 

  MEJ har udsendt referat fra seneste møde. 

        

c. Breddeudvalgets medlemmer 

  MEJ orienterer om at der skal være møde på Egmont  

  sidst i november vedr. Sommerhøjskolen 2020. Der skal 

  nytænkes og målet er at få revurderet aktiviteten. 

   

 d. Administrationen 

  SJK orienterer om, at den igangværende proces omkring 

  de ansattes funktioner i den nye struktur. Det drejer sig 

  dels om tilknytning til idrætsudvalg, samt etablering af 

  nye fagteams. 

   

12. Evt. 

 SJK udsender Doodle for møderækken i 2020. Der skal planlægges  

 et heldagsmøde efter Rep.mødet i april; et møde hvor der kan 

 arbejdes i  dybden med et par emner. Torsdag er som udgangspunkt 

 ikke en mulig mødedag for BrU. 

 

 

Kalenderen: 

9. december BrU-møde, Skype 

2020 

25. april  Repræsentantskabsmøde, Kolding 

15.-17. maj SOIF 2020, Frederikshavn 

25. aug-6. sept. PL, Tokyo 

 


