BREDDEUDVALGSMØDE
Dato:

tirsdag d. 14. april 2020

Sted:

MS Teams

Tid:

kl. 18.00 – 20.00

Deltagere: Charlotte Svarrer (CS)
Jannie Thomadsen (JT)
Lene van der Keur (LvdK)
Merete Brink Speedtsberg (MBS)
Mogens Jensen (MJ)
Søren Jul Kristensen (SJK)
Anette Svejstrup (ASV)

UDKAST TIL REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden
Intet at tilføje til dagsorden.
Pkt. 3e udsættes til næste møde.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde
Referatet er godkendt via ugemail 4.
3. Idrætter
a. Minianalyse af idrætterne
Baggrund: Idrætskontakterne i Parasport Danmark har lavet en
minianalyse af alle idrætterne i Parasport Danmark. Analyserne
er netop færdiggjort og skal nu analyseres. Analyserne skal bl.a.
være med til at give svar på:
- Organisering af de enkelte idrætter (udvalg, idrætskoordinator
eller?)
- Idrættens præsentation på hjemmesiden
- Idrættens udbredelse
På det næste møde vil Breddeudvalget blive præsenteret for
analyserne og forslag til konklusioner.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
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Orientering taget til efterretning.
b. IU Showdown (bilag 3b)
Baggrund: IU Showdown har afholdt Landsmøde fredag den 7.
februar og fremsendt referat.
Indstilling: Referat tages til efterretning.
BESLUTNING:
Der er undren over deres licensordning. Hvad er formålet med
licenssystemet; - er det for at have en oversigt over spillere eller
for at få dækket udgifter?
Såfremt det er for at få dækket udgifterne ved turnering/stævneafholdelse bør det være en del af deltagergebyret.
Idrætskontaktpersonen (Jens Winther) opfordres til at tage en
dialog med udvalget om formålet med licenssystemet og evt.
tilpasse den, så den matcher formålet.
Opfølgning: ASV
c. IU Fodbold
Baggrund: IU Fodbold har afholdt Landsmøde lørdag d. 7. marts i
Odense. Der er endnu ikke kommet et referat.
SJK deltog i mødet. Et væsentligt debatpunkt var
fodboldudvalgets forslag om, man beder PD’s ledelse om en
møde prioriteringen af SO-fodbolden i PD og ser på mulighederne
for et samarbejde med DBU eller DGI.
Efterfølgende har SJK pva. Charlotte Svarrer og John Petersson
indkaldt repræsentanter fra IU Fodbold til et møde d. 26. maj. IU
Fodbold har siden bedt om, at formanden for IU Håndbold
Andreas Kronborg og den afgående formand for IU Svømning
Cathrine Rosted også kan deltage. Dette er accepteret mod at de
fremsender en dagsorden.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
SJK orienterer om dialogen med IU Fodbold, og både han og CS
ser frem til mødet d. 26. maj.
d. Landsmøder
Baggrund: En lang række idrætsudvalg havde planlagt at afholde
landsmøder i marts og april. Pga. Covid-19 er disse imidlertid
aflyst eller udsat.
Det drejer sig bla. om:
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IU Boccia - lørdag d. 14. marts.
IU Bowling – lørdag d. 14. marts
IU Badminton – lørdag d. 28. marts
IU Powerchairfootball – søndag d. 29. marts
IU Ridning – lørdag d. 4. april
IU Golf – søndag d. 5. april
IU Håndbold – lørdag d. 18. april
IU Svømning – søndag d. 26. april
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
e. Kørestolsdans (bilag 3e)
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: Idrætskontaktpersonen (Gitte Olesen) har udarbejdet
et notat med status om kørestolsdans herunder antal klubber,
antal aktive klubber, evt. stævnevirksomhed etc.
BrU skal tage stilling til, hvad der skal ske ift. kørestolsdans.
BESLUTNING:
Pkt. udsat til næste møde.
4. Aktivitetspuljen
a. IU Kørestolsrugby – Rekrutteringstiltag (bilag 4a1 og 4a2)
Baggrund: Udvalget vil iværksætte en konkurrence for at
rekruttere nye spillere. De har et budget til aktiviteten på kr.
24.250,- og søger om ½-delen (=kr. 12.125,-) i Aktivitetspuljen,
den anden ½-del søges dækket af elitebudgettet.
Ansøgningen har været behandlet via en ugemail, men der har
været forskellige holdninger og der er ikke truffet en beslutning.
Indstilling: Ansøgning drøftes.
BESLUTNING:
Med udsættelse af PL bedes udvalget gentænke
rekrutteringskampagnen. Der bør bla. kigges på præmisserne for
at kunne deltage i konkurrencen herunder et minimum antal
deltagelse i træning og/eller tegning af medlemskab i en klub.
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Idrætskontaktpersonen (Torben Nygaard) kontaktes med henblik
på at gentænke.
Opfølgning: SJK/ASV
b. IU Golf – rekruttering på Made in Denmark (bilag 4b)
Baggrund: Udvalget søger om kr. 10.900,- til dækning af kørsel
og overnatning ifbm. udvalgets deltagelse på en stand ved
golfturneringen Made in Denmark, der finder sted i Himmerlands
Golfklub i dagene 19.-24. maj. Udvalget var til stede på
feriemessen Ferie for alle i Herning i februar måned og fik gode
erfaringer og kontakter. Derfor er de interesserede i at prøve
med endnu en rekrutteringssatsning.
Til info var der i budgetansøgningen for 2020 ikke angivet noget
vedr. rekruttering eller deltagelse i nogle af de ovennævnte
arrangementer, og lige nu går hele udvalgets
administrationsbudget (kr. 8.500) til deltagelsen i Herning.
Indstilling: Udvalget bedes udarbejde en handlingsplan for tiltag
og satsninger i 2020. Der gives en bevilling på kr. 4.000,- til
rekrutteringstiltag ved Made in Denmark.
BESLUTNING:
Der gives en bevilling på kr. 4.000,- til rekrutteringstiltag ved
Made in Denmark. Made in Denmark er efterfølgende blevet
aflyst så bevillingen aktiveres ikke.
Opfølgning: ASV
c. IU Boccia – Fællestræner (bilag 4c)
Baggrund: Udvalget ansøgte i Budgetansøgning 2020 om tilskud
til fællestrænere. På daværende tidspunkt blev det ikke
bevilliget, da udvalget ikke havde fundet trænere. Man har valgt
at fortsætte samarbejdet med en af trænerne fra 2019 og søger
om kr. 10.800.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 10.800,-.
BESLUTNING:
Ansøgningen imødekommes med kr. 10.800,-.
Opfølgning: ASV
d. IU Boccia - Malmø Open (bilag 4d)
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Baggrund: Den udpegede fællestræner har deltaget i Malmø
Open i begyndelsen af februar. Udvalget søger om kr. 2.695,- til
dækning af transport og overnatning.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 2.695,-.
Udvalget og træneren gøres opmærksom på at Aktivitetspuljen
skal søges i god tid før en aktivitet og ikke som her på bagkant.
BESLUTNING:
Ansøgningen imødekommes med kr. 2.695,-.
Opfølgning: ASV
e. IU Boccia – NM (bilag 4e)
Baggrund: Udvalget søger om kr. 21.350,- til deltagelse i NM.
Beløbet skal dække deltagelse fra to trænere og en klassifikatør.
Udvalget har indarbejdet udgifter til den medbragte dommer i
deltagerbetalingen, så der er blevet lyttet til tidligere
anbefalinger fra BrU.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 14.250,- til
dækning af de to træneres transport, indkvartering og
forplejning. Klassifikatøren har ingen opgaver ved NM.
BESLUTNING:
Der gives en bevilling på kr. 14.250,- til dækning af to træneres
transport, indkvartering og forplejning. NM er efterfølgende
blevet aflyst så bevillingen aktiveres ikke.
Opfølgning: ASV
5. Økonomi
a. Regnskab 2019
Baggrund: Regnskabet for 2019 er afsluttet.
Indstilling: Der henvises til Breddeudvalgets beretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
b. Budgetopfølgning pr. 31 marts (bilag 5b)
Baggrund: Balance pr. 31. marts er modtaget.
Indstilling: Balance tages til efterretning.
BESLUTNING:
Balance taget til efterretning.
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6. Repræsentantskabsmøde 2020
Baggrund: Mødet er pga. covid-19 udsat.
Indstilling: Valg til BrU drøftes.
BESLUTNING:
Pt. arbejdes der med at finde en dato i sensommeren/efteråret.
MBS har valgt at træde tilbage og der skal findes nyt medlem til BrU. Der er
lavet opslag til hjemmesiden, og dette sendes også rundt til ansatte.
Kommunikation poster opslaget når det er relevant.
Opfølgning:
ASV
7. Ildsjæleprisen 2020 (bilag 7)
Baggrund: Fristen for indstilling af kandidater til Ildsjæleprisen 2020 er
udløbet. Der er kommet rigtig mange bud – hele 10 kandidater.
Indstilling: Indstillinger til Ildsjæleprisen drøftes og modtageren udpeges.
Ligeledes drøftes, hvornår og hvordan overrækkelse af foregå, da
repræsentantskabsmødet er udsat.
BESLUTNING:
Der er mange gode bud og efter en del snak lykkedes det at finde
modtageren af Ildsjæleprisen 2020. Selve overrækkelsen af prisen
overvejes. Der er enighed om at det skal ske ifbm. et arrangement og da
dette pga. covid-19 indtil videre er dato og begivenhed ikke fastsat.
Der udsendes mail til alle kandidater om at de er indstillet og at
overrækkelsen vil finde sted i løbet af 2020.
Opfølgning: ASV
8. Special Olympics Idrætsfestival 2020/2021
Baggrund: Tilmeldingen til Special Olympics Idrætsfestival 2020 lukkede d.
15. marts og her var der tilmeldt knap 1.100. Pga. covid-19 meddelte
Finland og Tyskland at de ikke deltog. Da de ikke var registreret må det
formodes at deltagerantallet ville være endt på knap 1.200. Så målet om
1.000 deltagere var til fulde indfriet.
SOIF var planlagt til afholdelse i Frederikshavn i dagene 15.-17. maj 2020.
Pga. covid-19 er det blevet besluttet at udsætte stævnet et år – til
afholdelse i weekenden 28.-30. maj 2021.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
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LvdK beder styregruppen overveje hvilke sundhedsfremmende
foranstaltninger der er nødvendige ved SOIF 2021. Her tænkes bla. på antal
indkvarteringer på den enkelte skole, servering af mad mm. Dette kan
betyde flere udgifter og måske højere deltagerbetaling. ASV gør
opmærksom på at der Men der er også tid til at søge flere fonde/sponsorer.
9. Special Olympics Skolefodboldturnering
Baggrund: Special Olympics Skolefodboldturneringen, der skulle være
afholdt d. 19. maj. er aflyst pga. covid-10.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
10.

DM i rekruttering – finalen
Baggrund: Online-afstemningen om hvem der skal vinde DM i
rekruttering er i gang på Parasport Danmarks Facebook-side, og
løber frem til den 16. april kl. 23.59. Blandt de tre foreninger, der
har fået flest stemmer, skal BrU kåre vinderen. Når feltet d. 17.
april er indsnævret til tre foreninger, får BrU tilsendt beskrivelser af
foreningerne og deres arbejde med rekrutteringsindsatserne.
Herefter sendes det enkelte BrU-medlems indstilling til LvdK, som
samler sammen og sender vindernavnet videre til Idrætskonsulent
Line Kruse mandag formiddag.
Indstilling: Pkt. tages til efterretning.
BESLUTNING:
SJK orienterer om at vinderprojektet m.fl. vil få noget omtale,
således det kan inspirere andre foreninger til rekruttering.
Opfølgning: LvdK/SJK

11.

Nyt fra:
a.

b.

Bestyrelsen
LvdK orienterer om bestyrelsesmøde d. 1. april.
Hovedpunkterne på mødet var rep.møde, regnskab og
corona-situationen.
Udviklingsudvalget
Intet at referere.
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12.

c.

Breddeudvalgets medlemmer
- MEJ oplyste at Egmont Højskolen d.d. har oplyst at
Sommerhøjskolen gennemføres. LvdK og SJK efterlyser
en Parasport Danmark holdning jf. retningslinierne fra
DIF. MEJ bør gøre Egmont Højskolen opmærksom herpå.
- MEJ deltog landsmøde i IU Kørestolsrugby. Afventer
referat.

d.

Administrationen
Intet at referere.

Evt.
Intet at referere.

Kalenderen:
2020
17. juni
9. september
12. september
4. november
15. december

BrU-møde, midt i landet
BrU-møde, Skype
SO-temadag, midt i landet
BrU-møde, midt i landet
BrU-møde, Skype

2021
28. maj
28.-30. maj
24. aug. – 5. sept.
31. oktober

SO/HA konference, Frederikshavn
SOIF 2021, Frederikshavn
De Paralympiske Lege, Tokyo
Parasport Danmark 50 år
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