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BREDDEUDVALGSMØDE 

Dato: mandag d. 17. februar 2020 

Sted: Skype 

Tid: kl. 18.00 – 20.00 

Deltagere: Lene van der Keur (LvdK) 

 Mogens Jensen (MJ) 

 Jannie Thomadsen (JT) 

 Charlotte Svarrer (CS) 

 Søren Jul Kristensen (SJK) 

 Anette Svejstrup (ASV) 

Afbud:  Merete Brink Speedtsberg (MBS) 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt. 

   

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 

Referatet er godkendt via ugemail 1. 

    

3. Idrætter 

a. IU Gymnastik (bilag 3a.1, 3a.2 og 3a.3)  

Baggrund: IU Gymnastik har afholdt Landsmøde torsdag d. 30. 

januar i Odense. Charlotte deltog. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 

CS refererer fra Landsmødet. Der var bla. en snak om at 

udvalgets medlemmer vil dele klubberne imellem sig og tage 

aktiv kontakt til dem. 

 

b. IU Fodbold (bilag 3b) 

Baggrund: IU Fodbold afholder Landsmøde lørdag d. 7 marts i 

Odense. 

Indstilling: Deltagelse fra Breddeudvalget drøftes. 

 

BESLUTNING: 

CS kan ikke deltage. MJ har mulighed for det og afklarer med 
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SJK. 

 

c. IU Boccia (bilag 3c) 

Baggrund: IU Boccia afholder Landsmøde lørdag d. 14. marts i 

Fredericia. 

Indstilling: Deltagelse fra Breddeudvalget drøftes. 

 

BESLUTNING: 

LvdK forventer at deltage. 

 

d. IU Badminton (bilag 3d) 

Baggrund: IU Badminton afholder Landsmøde lørdag d. 28. 

marts i København. 

Indstilling: Deltagelse fra Breddeudvalget drøftes. 

 

BESLUTNING: 

Konsulent Line Kruuse som er Idrætskontaktperson deltager. Det 

kan være at MBS kan repræsentere BrU. 

 

e. IU Svømning (bilag 3e) 

Baggrund: IU Svømning afholder Landsmøde søndag d. 26. april i 

Brøndby. 

Indstilling: Deltagelse fra Breddeudvalget drøftes. 

 

BESLUTNING: 

LvdK regner med at deltage. 

 

f. IU Fodbold (bilag 3f) 

Baggrund: IU Fodbold er tilsyneladende utilfredse med at være i 

Parasport Danmark og lufter muligheden for at søge mod DBU.  

Indstilling: Udvalget kontaktes for dialog og herunder vende 

mulighederne for at gå efter en partnerskabsaftale med DBU. 

 

BESLUTNING: 

SJK har været i dialog med udvalgsformand Allan Nielsen. 

Udvalget har en frustration over, at de mener at der i Parasport 

Danmark fokuseres for meget på eliten, og at bredden glemmes. 

SJK har opfordret fodboldudvalget at give udtryk for deres 

synspunkter udenfor fodboldkredse (repræsentantskabsmøde, 

læserbrev i Handicapidræt etc.). 

CS udtrykker forståelse for udvalgets undren og henviser til at 
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der i ’den nye struktur’ ikke er meget om breddeidrætten og 

udvalgenes arbejde. Flere udvalg som hun har været i dialog 

med, sidder med en følelse af at eliten løber med økonomien og 

opmærksomheden i forbundet. 

LvdK finder at dette er meget naturligt og at det i alle forbund er 

eliten der er flagskibene. Pointerer at det er vigtigt for 

Breddeudvalget, at IU føler sig set og anerkendt for deres store 

frivillige arbejde. 

SJK tager pkt. med videre til bestyrelsen og redaktionsmøde. 

Idrætskontakt-personerne informeres på et møde torsdag d. 20. 

feb. bla. om hvilke værktøjer, der er til feks. kommunikation/PR. 

CS kan ikke deltage i IU Fodbolds Landsmøde d. 7. marts, men 

muligvis deltager MJ og SJK i Landsmødet. 

 

g. Kørestolsdans 

Baggrund: Kørestolsdans ser ud til at være i fremgang. Der er nu 

6 medlemsklubber registreret med kørestolsdans, og Karina 

Frederiksen har opfordret til, at der indkaldes til et landsmøde, 

hvor der så kan blive valgt et idrætsudvalg. 

Indstilling: Idrætskontakt (Gitte Olesen) bedes udarbejde et 

notat med status om kørestolsdans herunder antal klubber, antal 

aktive klubber, evt. stævnevirksomhed etc., hvorefter BrU på 

næste møde kan tage stilling til, hvad der skal ske ift. 

kørestolsdans. 

 

BESLUTNING: 

Indstilling følges og notatet drøftes på kommende BrU-møde. 

 

4. Aktivitetspuljen 

a. Kørestolsdans – Dansetræf (bilag 4a) 

Baggrund: Kontaktpersonen for Kørestolsdans søger om kr. 

15.700,- til et dansetræf lørdag d. 25. januar. Der søges om 

tilskud til leje af lokaler, honorar til undervisere samt forplejning. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes ikke. Ansøgningen 

modtages knap 2 uger før arrangementet, og det vurderes dels 

at omkostningerne til lokaleleje er høje og at det kræver længere 

tids markedsføring og dialog, hvis et sådant arrangement skal 

støttes. 

 

BESLUTNING: 

Indstilling følges. 
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Opfølgning: ASV 

 

b. Kørestolstennis – World Team Cup (bilag 4b.1 og 4b.2) 

Baggrund: Der er søgt om kr. 9.700 til deltagelse i World Team 

Cup i Olbia, Italien i dagene d. 23 – 30. marts. Der stilles med 4 

atleter og der søges tilskud til to træneres deltagelse. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 

4.850,-. 

 

BESLUTNING: 

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

 

c. IU Fodbold – SO Futsal turnering (bilag 4c) 

Baggrund: IU Fodbold har søgt om kr. 9.450 til deltagelse i 

Special Olympics Unified Futsal turnering i Litauen i dagene 6.-9. 

april. Der stilles med 8 spillere og 2 trænere/ledere. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 

3.490,- til dækning af to trænere/lederes udgifter til transport. 

 

BESLUTNING: 

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

 

d. IU Skydning – World Shooting Para Sport (bilag 4d) 

Baggrund: Udvalget søger om kr. 12.560,- til deltagelse i World 

Shooting Para Sport stævnet i Al Ain i perioden 11.-18. marts. 

Tilskuddet er til dækning af udgifter til holdleder. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på 

kr. 5.000,-. 

 

BESLUTNING: 

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

  

5. Repræsentantskabsmøde 2020 (bilag 5) 

Baggrund: Udkast til beretning er udsendt. 

Indstilling: Beretning drøftes 

 

BESLUTNING: 

Beretningen godkendes. SJK gennemgår udvalgenes forbrug i korte træk. 
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Sammen med referatet udsendes en pivot over udvalgskonti mm. 

JT, CS og MJ modtager genvalg. LvdK kontakter MBS vedr. valg til BrU. 

Opfølgning: SJK 

 

6. Kontaktperson til idrætsudvalg (bilag 6) 

Baggrund: Den nye struktur i Parasport Danmark betyder at ansatte nu er 

tilknyttet idrætter/idrætsudvalg. 

Indstilling: BrU medlemmernes rolle som kontaktperson til idrætsudvalg og 

kontakten til de ansatte drøftes. 

 

BESLUTNING: 

BrU giver udtryk for at det vil være fint at have en dialog med 

Idrætskontaktpersonerne. Det vil f.eks. være hensigtsmæssigt at have en 

kontakt op til Landsmøde, eller hvis der opstår udfordringer/viden som bør 

deles. 

 

7. Ildsjæleprisen 2020 

Baggrund: Der er lavet opslag på Parasport Danmarks medier vedr. 

kandidater til Ildsjæleprisen 2020. 

Indstilling: Procedure drøftes. 

 

BESLUTNING: 

Der er deadline på indstillinger 15. marts og snarest derefter udsendes 

oversigt til BrU. Nyheden skal oprykkes igen d. 1. marts. 

 

8. Special Olympics Idrætsfestival 2020 

Baggrund: Special Olympics Idrætsfestival 2020 afholdes i Frederikshavn i 

dagene 15.-17. maj 2020. Tilmeldingen SOIF åbnede d. 15. januar, og det 

er indtil videre gået rigtig godt. Vi har været spændt på flere ting; især om 

det nye simplificerede tilmeldingssystem virkede, og om sjællænderne vil 

tage turen helt til Frederikshavn. Hertil kan vi kun sige, - tilmeldings-

systemet er blevet godt modtaget og sjællænderne bakker talstærkt op! 

Efter to dage måtte vi lukke for flere deltagere i bowling, idet vi havde nået 

maks. på 90. Nu, 3 uger efter tilmeldingen åbnede, har vi 600 tilmeldte 

atleter og trænere – til sammenligning så havde vi på samme tid i 2018 335 

tilmeldte. Island, Norge, Sverige og Tyskland er repræsenteret blandt de 

tilmeldte, og vi har hørt at Finland og Færøerne også er på vej med 

deltagere så der vil i flere idrætter være ren landskampstemning. Vi har et 

mål om 1.000 deltagere, og har stærk en tro på, at vi har nået det når 

tilmeldingen lukker d. 15. marts. Indtil da vil vi i tæt samarbejde med vores 

idrætsudvalg, lokale klubber og Frederikshavn kommune fortsætte 
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planlægningen. For første gang får SOIF kongeligt besøg idet Parasport 

Danmarks protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte besøger stævnet lørdag d. 

16. maj.  

Indstilling: Orientering tages til efterretning.  

 

BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. 

BrU-medlemmer, der deltager på SOIF skal tilmelde sig via udsendt link, 

der omfatter indkvartering mm. 

 

9. Special Olympics håndboldstævne 

Baggrund: Der er nu positivt tilsagn fra Dansk Håndbold Forbund og 

Herning kommune om, at vi afvikler en international Special Olympics 

stævne ifm. EM i kvindehåndbold i december 2020. Det bliver formentlig fra 

d. 10. – 14. december med deltagelse af ca. 6 ”landshold” – low level 

mixhold. En arbejdsgruppe er ved at blive sammensat med deltagelse fra 

håndboldudvalget, lokale SO-håndboldfolk og Anette Svejstrup. Desuden vil 

der være styregruppe, hvor Dansk Håndbold Forbund er repræsenteret. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. 

 

10. Nyt fra: 

 a. Bestyrelsen 

  LvdK orienterer om bestyrelsens strategiarbejde, hvor 

  interview-deltagere fra sommeren 2019 er inviteret til et 

  dialogmøde i Brøndby d. 26. februar. 

       

 b. Udviklingsudvalget 

  MJ udsender referat fra seneste møde snarest. Der er 

  endnu ikke fastsat nyt møde. 

        

c. Breddeudvalgets medlemmer 

  JT orienterer om et velfærdsprojekt ifm. hendes  

  uddannelse. Her vil de arbejde med etablering af et  

  håndboldtilbud i Them/Silkeborg. 

  MJ gør opmærksom på Handicapformidlingens gaming-

  event i Vildbjerg lørdag d. 22. februar. 

  MJ foreslår at Skolefodboldstævnet og lign. tilføjes på 

  kalenderen. 
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 d. Administrationen 

  Intet at referere. 

     

11. Evt. 

 Intet at referere. 

  

 

Kalenderen: 

2020 

29. februar Landsmøde K-Rugby 

14. marts  Landsmøde Bowling 

28. marts  Landsmøde Badminton 

14. april  BrU-møde, Skype 

18. april  Landsmøde Håndbold 

25. april  Repræsentantskabsmøde, Kolding 

15. maj  SO/HA konference, Frederikshavn 

15.-17. maj SOIF 2020, Frederikshavn 

19. maj  Skoelfodboldturnering, Silkeborg og Birkerød 

17. juni  BrU-møde, midt i landet 

25. aug.-6. sept. PL 2020, Tokyo 

9. september  BrU-møde, Skype 

12. september SO-temadag, midt i landet 

4. november  BrU-møde, midt i landet 

15. december  BrU-møde, Skype 


