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BREDDEUDVALGSMØDE 

Dato: mandag d. 9. december 2019 

Sted: Skype 

Tid: kl. 19.00 – 21.00 

Deltagere: Lene van der Keur (LvdK) 

 Merete Brink Speedtsberg (MBS) 

 Mogens Jensen (MJ) 

 Jannie Thomadsen (JT) 

 Charlotte Svarrer (CS) 

 Søren Jul Kristensen (SJK) 

 Anette Svejstrup (ASV) 

 

REFERAT 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 Dagsorden godkendt. 

  

2.  Godkendelse af referat fra seneste møde 

 Referatet er godkendt via ugemail 14. 

    

3.  Økonomi  

a. Budget 2020 (bilag 3a)  

Baggrund: Der er udsendt bevillingsbreve til alle de IU, hvis 

ansøgninger er færdigbehandlede. 

IU Håndbold har undret sig over manglende bevilling til 

divisionering. 

Indstilling: Budget 2020 gennemgås og henvendelsen fra IU 

Håndbold, IU Ridning og IU Boccia drøftes. 

 

BESLUTNING: 

Der er enighed om at afvente 2019-resultatet, inden der tages 

stilling til at søge om en evt. ekstrabevilling for 2020. 

IU Håndbold og bevilling til divisionering drøftes. CS kontakter  

udvalget og forklarer principperne for bevillinger og FM-budget. 

IU Ridning har stillet spørgsmål til deres bevilling, og synes det 

begrænser deres muligheder for aktiviteter. De har fået næsten 

samme bevilling som i 2019. De kontaktes mhp. evt. selv at 

fordele midlerne på aktiviteterne efter deres skøn/prioritet, evt. i 

dialog med den tilknyttede konsulent. BrU’s økonomi i 2020 er 
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ikke til en ekstrabevilling. SJK svarer udvalget. 

IU Boccia ønsker at få overført licensmidler, samt indestående på 

regionskonti til 2020 til brug for dommer til NM samt opbygning 

af ny regionsstruktur. Forespørgslen vendes med Niels 

Christiansen. SJK/ASV følger op. 

Flere udvalg har takket for deres bevillinger. 

Der mangler stadig svar til El-Hockey, CP Fodbold og Cykling. 

Opfølgning: 

CS/SJK/ASV 

 

b. Budgetopfølgning pr. 1. december (bilag 3b)  

Baggrund: Balance pr. 31. oktober er modtaget 

Indstilling: Balance tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 

Balancen tages til efterretning. Det forventes at balancere 

nogenlunde, måske med en lille overskud. 

 

4.  Aktivitetspuljen 

a. Kørestolsdans – Workshop (bilag 4a1, 4a2 og 4a3) 

Baggrund: Just Dance on Wheels (en klub i Århus) har søgt om 

tilskud til en workshop d. 14. december. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 

1.000. Der er ikke et idrætsudvalg for Kørestolsdans, men det 

anerkendes at der tages initiativer til at udbrede og udvikle 

idrætten.  

 

BESLUTNING: 

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

  

5.  Sommerhøjskolen 

 Baggrund: Der har været afholdt møde i arbejdsgruppen 

 vedr. Sommerhøjskolen. MEJ/SJK refererer fra mødet. 

 Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 Der er enighed om at fortsætte Sommerhøjskolen i 2020 og der 

 tages netop nu kontakt til flere idrætter for at sikre deres 

 opbakning/deltagelse. 
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 Intention om at lave en decideret friluftslinie, med sejlads, 

 svømning mm. 

Dartunionen vil også forsøge at på en Paradartlinje op og stå. 

 Der tænkes i nye baner vedr. rekruttering, således ansøgere til 

 sportslejr på La Santa der ikke optages, i stedet kan tilbydes tilskud 

 (via pulje som Egmont-højskolen har) til ophold på 

 Sommerhøjskolen. 

  

6.  Special Olympics Idrætsfestival 2020 

 Baggrund: Special Olympics Idrætsfestival 2020 afholdes i 

 Frederikshavn i dagene 15.-17. maj 2020. Tilmelding åbner d. 15. 

 januar, og der har været arbejdet intenst med at få materialet og 

 tilmeldingsmodulet klar. Interessen fra udlandet er fin, og der 

 ventes mere end 100 deltagere fra de nordiske lande. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning.  

 

 BESLUTNING: 

 Arrangementet fik en bevilling på kr. 200.000 fra Spar Nord Fonden, 

 der blev overrakt ved håndboldstævne i Frederikshavn. Noget af 

 bevillingen er øremærket til transporttilskud til nordjyske deltagere. 

 

7.  Licensordningen  

Baggrund: Alle IU og klubber er blevet orienteret om, at 

licensordningen nedlægges pr. 1.1.2020. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. 

 

8.  Frivilligheds Forsamling 

 Baggrund: Frivilligheds Forsamling 2020 har været på dagsordenen 

 på møde i Udviklingsudvalget. 

 Indstilling: MEJ refererer fra mødet. 

 

 BESLUTNING: 

 Udvalget foreslår, at FF starter lørdag middag med et fælles 

 ’indspark’ og så en efterfølgende fest om aftenen. Det er foreslået at 

 FF skal være et arrangement for alle medlemsklubber. BrU får 

 tilsendt referatet fra mødet når det foreligger. Pkt. skal tages op på 

 et BrU-møde i foråret, hvorefter der skal laves en indstilling til 

 Bestyrelsen. 
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 Opfølgning: MEJ 

 

9.  Idrætternes organisering med et nyt regulativ 

Baggrund: Det nye regulativ for idrætsudvalg træder formelt i kraft 

pr. 1.1.2020. SJK orienterer om status. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 

Den nye organisering får for mange udvalg ikke den store 

betydning. Dog vil der skulle ændres en del for de Idrætsudvalg, der 

har i dag arbejder med regionsudvalg. 

Inden jul skal Idrætsudvalgene have besked om den nye struktur og 

BrU vil også få en oversigt over hvilke ansatte, der er tilknyttet 

hvilke idrætter, samt hvilke fagteams, der er dannet på tværs af 

geografiske teams. 

Opfølgning: SJK 

 

10. DM-ugen (bilag 10) 

Baggrund: DIF arbejder på, at uge 25 i 2021 bliver DM-uge, hvor 

 mange idrætter afvikler DM i Aalborg. Vi er blevet bedt om at 

 komme med input om vores eventuelle deltagelse. Vi har lavet et 

 udkast, som lige skal kvalificeres med input breddeudvalget og 

 udvalgte medarbejdere. 

 Indstilling: Breddeudvalget kommer med input til oplægget. 

 

 BESLUTNING: 

 SJK orienterer og BrU kontakter SJK såfremt der er yderligere input 

 til notatet. 

 

11. Nyt fra: 

 a. Bestyrelsen 

  Lvdk:  

  Bestyrelsen har godkendt BrU’s forslag om  

  anvendelse af overskuddet fra SOWSG 2019. 

  På et møde med DIF skal der senere på ugen fremlægges 

  status for strategisporene. Umiddelbart er det fint. 

  SJK:  

  Bestyrelsen arbejder med en langtrækkende  

  strategiplan for Parasport Danmark. 
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 b. Udviklingsudvalget 

  MEJ:  

  Deltog ikke i seneste møde. Udsender referatet til BrU 

  når det foreligger. 

        

c. Breddeudvalgets medlemmer 

  MEJ: 

  Gør opmærksom på at Handicapformidlingen står bag 

  et E-Sport event d. 22. februar i Vildbjerg. Interessen er 

  stor og der er allerede over 100 tilmeldte. 

  LvdK: 

  Har deltaget i et strategiseminar i Handicapidrættens 

  Videncenter. 

   

 d. Administrationen 

  ASV:  

  Anne Tøttrup Andersen stopper pr. 31. december i  

  Parasport Danmark. I stedet ansættes Stine Sloth Jensen 

  som projektleder for Superleder. 

   

12. Evt. 

 MEJ spørger ind til hvornår der skal tages fat på udarbejdelse af 

 beretning 2020. Hertil svarer LvdK at der formodentlig kommer en 

 plan for beretningen efter Bestyrelsesmødet d. 19. december. 

 Herefter laves en plan for BrU’s  bidrag fordelt på medlemmer. 

 SJK udsender en Doodle for møderækken i 2020. Det forsøges at 

 ligge møder tirsdag/onsdag, et alternativ kan være aften-

 skypemøder mandag/torsdag. 

 

 

Kalenderen: 

2020 

25. april  Repræsentantskabsmøde, Kolding 

15.-17. maj SOIF 2020, Frederikshavn 


