BREDDEUDVALGSMØDE
Dato:

onsdag d. 9. september 2020

Sted:

MS TEams

Tid:

kl. 16.00 – 18.30

Deltagere: Charlotte Svarrer (CS)
Jeanette Dam (JD)
Jannie Thomadsen (JT)
Lene van der Keur (LvdK)
Mogens Jensen (MJ)
Søren Jul Kristensen (SJK)
Anette Svejstrup (AS)

REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden
SJK valgt som ordstyrer og byder velkommen til Jeanette.
Opgaverne og arbejdsgange i Breddeudvalget blev gennemgået i store
træk.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde
Referatet er godkendt via ugemail 10.
3. Idrætter
a) IU Powerchair Football (bilag 3a.1 og 3a.2)
Baggrund: IU Powerchair Football har afholdt Landsmøde d. 27. juni.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
MEJ deltog i Landsmødet.
b) IU Boccia (bilag 3b.1, 3b.2 og 3b.3)
Baggrund: IU Boccia har afholdt Landsmøde d. 28. juni.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
LvdK deltog i Landsmødet.
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c) IU Hockey (bilag 3c)
Baggrund: IU Hockey har afholdt Landsmøde d. 15. august.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
d) IU Hockey (bilag 3d)
Baggrund: På Landsmødet d. 15. august blev der vedtaget ændringer
i spillereglerne.
Indstilling: Regelændringerne gennemgås og godkendes.
BESLUTNING:
Regelændringerne er vedtaget.
Opfølgning: ASV
e) IU Skydning (bilag 3e.1, 3e.2)
Baggrund: IU Skydning har afholdt Landsmøde d. 27. august.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
JT deltog og har efterfølgende besvaret udvalgets om spørgsmål
omkring licensordningen. Der var lidt støj omkring manglende
sammenhæng mellem bredde og elite. Der er taget initiativ til et
møde med idrætskontakt og udvalg samt JT.
f) IU Håndbold
Baggrund: IU Håndbold har afholdt Landsmøde d. 30. august online.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
CS og ASV deltog. Online-formen fungerede, og det var godt styret og
arrangeret.
g) IU Ridning (bilag 3g.1 og 3g.2)
Baggrund: IU Ridning har afholdt Landsmøde lørdag d. 29. august.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
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h) IU Svømning (bilag 3h)
Baggrund: IU Svømning afholder Landsmøde søndag d. 20.
september i Brøndby el. online.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Bliver et rent online-møde pga. corona-situationen i Brøndby.
Der vil ske et formandsskifte, idet Catrine Rosted ikke modtager
genvalg.
i) IU Håndbold - opfølgningsmøde
Baggrund: Den 26. maj havde John Peterson, CS og SJK et møde med
repræsentanter fra de 3 udvalg (håndbold, fodbold og svømning).
Efterfølgende har der været drøftelser i bestyrelsen, breddeudvalget
og ledelsen.
Som opfølgning havde CS, ASV og SJK møde med IU Håndbold d. 28.
august. Her var der enighed om at bl.a. arbejde videre med:
• Webinar for kommunikationsansvarlige i idrætter (og klubber)
• Opfordre kommunikation til at besøge et stævne
• Styrke kalender og resultatformidling på hjemmesiden
• Se på mulighederne for fortsat brug af turneringsappen Track my
league.
• Tøjpakke til trænere (og udvalg)
Desuden blev Coronasituationen vendt. I håndbold aflyses FM stævner
i efteråret. I stedet opfordres klubber til at lave mindre lokale stævner
og træningssamlinger.
Endelig blev det kommende møde med DHF om en partnerskabsaftale
drøftet.
IU Fodbold er blevet rykket for en dato for et møde flere gange, men
der er endnu ikke fastsat et mødetidspunkt.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning. Administrationen laver et oplæg til
tøjpakke til fællestrænere og udvalgsmedlemmer / koordinatorer, som
skal udbydes i år.
Opfølgning: SJK og ASV.
4. Aktivitetspuljen
a) IU Cykling (bilag 4a)
Baggrund: På vegne af cykelsporten har Idrætskontakt Peter Kock
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Hansen sendt en ansøgning om støtte til afholdelse af DM i Paracykling i
Haderslev søndag d. 20. september. Det der blandt koster er en mulig
udgift på trafikofficials. Der sendes en ansøgning til Haderslev kommune
om politihjemmeværn (gratis) men kender ikke svaret hertil endnu.
Peter bemærker, at det er første og eneste gang vores cykling mødes i
2020, så håbet er at få flest mulig med og afvikle et arrangement som
folk ser frem til. Ansøgningen er på kr. 22.000,-.
Indstilling: Aktiviteten støttes med det fulde beløb ikke mindst fordi det
er den eneste gang, at man mødes i 2020. Det skal bemærkes i svaret,
at man fremover ikke nødvendigvis kan forvente en støtte til DM på
tilsvarende niveau.
BESLUTNING:
Aktiviteten støttes med kr. 22.000,-.
Opfølgning: ASV
b) Rekruttering (bilag 4b.1 og 4b.2)
Baggrund: Fagteam Rekruttering planlægger en rekrutteringsindsats for
svært fysisk handicappede. Formålet med projektet er at gøre en
målrettet rekrutteringsindsats for de målgrupper, som har behov for en
særlig støtte i deres idrætsdeltagelse. Dette søges gjort gennem en aktiv
lokal rekrutteringsindsats i tre udvalgte idrætter, der har et miljø og en
klub, der er klar til at tage imod nye udøvere. Metoden har hentet
inspiration i Rising Stars-konceptet (læs om Rising Star her), hvor
rekrutteringen sker gennem fagprofessionelle, der til daglig har kontakt
til målgruppen. Der søges om kr. 35.000,-.
Indstilling: Aktiviteten støttes med det fulde beløb. Rekruttering af
mennesker med svært fysisk handicap er et prioriteret område i flere
sammenhænge.
BESLUTNING:
Aktiviteten støttes med kr. 35.000,-.
Opfølgning: ASV
5. Økonomi
a) Budgetopfølgning pr. 31. august (bilag 5a)
Baggrund: Balance pr. 31. august er modtaget.
Indstilling: Balance, herunder Idrætsudvalgene, tages til efterretning.
BESLUTNING:
En del udvalg har penge på FM-konto, Fondsmidler og Licensmidler. Da
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Corona har bremset udvalgenes aktiviteter og planer er der
forventninger om overførsel til 2021. SJK og ASV drøfter dette med Niels
Christiansen og udvalgene får besked i løbet af efteråret.
Opfølgning: SJK og ASV.
6. Coronasituationen
Baggrund: Der er stor usikkerhed i idrætterne omkring stævneafvikling i
efteråret. Derfor har ledelsen skrevet til alle idrætter og opfordret til at se
konstruktivt på stævner evt. alternative og mindre stævner, så vores
klubber og idrætsudøvere får mulighed for at mødes på tværs af klubber i
løbet af efteråret. Idrætterne er blevet stillet i udsigt, at udgifter til
coronarelaterede udgifter vil blive dækket.
Samtidigt har der været afholdt et møde med alle idrætskontakter, som er
blevet klædt på til at hjælpe udvalgene med at sikre stævneaktiviteter i
efteråret.
Indstilling: At der afsættes en pulje til dækning af coronarelaterede udgifter
til idrætternes stævneafvikling i efteråret.
BESLUTNING:
Enighed om at afsætte en pulje til coronarelaterede udgifter.
7. Repræsentantskabsmøde d. 29. august
Baggrund: Parasport Danmarks Repræsentantskabsmøde blev afholdt d. 29.
august.
Indstilling: Mødet drøftes.
BESLUTNING:
MEJ udtrykker undren over fremlæggelsen af den økonomiske fordeling
mellem elite og bredde.
CS spørger ind til oprettelsen af et Sportsudvalg – en sammenlægning af EU
og BrU. CS nævner at det skal sikres at der er en balance mellem bredde og
elite. LvdK oplyser, at det ikke har været drøftet på et bestyrelsesmøde,
men opfordrer til, at BrU indleder en dialog med John Petersson om hvilke
tanker han har.
MEJ er en smule bekymret over valget til bestyrelsen, idet det betyder at
der er en overvejende repræsentation af elite frem for bredde. Måske skal
der være opmærksomhed på dette fremover, således mulige kandidater kan
kontaktes.
MEJ spørger ind til selve fremmødet – SJK oplyser at det var nogenlunde
det samme som de seneste møder.
Opfølgning: LvdK kontakter John Petersson for at få aftalt et møde, - evt.
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deltagelse på mødet fredag d. 6. november.
8. Sommerhøjskole 2020
Baggrund: Parasport Danmark har i samarbejde med Egmont Højskolen
afholdt sommerhøjskole ’ Idræt for alle...Også for dig!’ i uge 27.
Indstilling: MEJ giver opsummering, og på et senere møde fremlægges
evaluering.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
9. Special Olympics strategi 2021-2024
Baggrund: Strategien for Special Olympics 2016-2020 (KISS) udløber med
årets udgang. Det betyder at en ny strategi skal udarbejdes. Som et led i
forarbejdet afholdes en temadag. Den var oprindeligt planlagt til afholdelse
d. 12. september, men udskydes til 7. november.
Indstilling: Tidsplan og proces for udarbejdelse af strategien, samt
dagsorden for temadagen drøftes.
BESLUTNING:
SJK, JT og ASV arbejder videre med planlægning af programmet for
temadagen. Udover selve strategien, skal der også afsættes tid til
erfaringsudveksling og evt. pkt. fra udvalgene.
10.

Special Olympics World Winter Games
Baggrund: Som bekendt blev SOWWG 2021 i Sverige aflyst. Der er
aldrig kommet en egentlig forklaring, men blot en officiel info om at
der blev arbejdet på at finde en ny vært. Lige op til sommerferien
blev det offentliggjort at Rusland (Kazan) skal være vært for
stævnet i januar 2022. Da Rusland i øjeblikket ikke er helt ’comme il
faut’ i idrætssammenhænge pga. en bunke dopingsager, skal
bestyrelsen på møde d. 17. august tage stilling til deltagelsen inden
der arbejdes videre med forberedelserne.
Indstilling: Bestyrelsens beslutning drøftes.
BESLUTNING:
BrU bakker op om dansk deltagelse.
SJK og ASV kigger på kvoten og vurderer de enkelte idrætter.
Der rykkes for en tidsplan fra SOI.
Opfølgning: SJK og ASV.
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11.

Sportsskoler
Baggrund: Pga. covid-10 blev det besluttet at aflyse sommerens
Sportsskoler. Sportsskoleværtsklubberne er blevet kontaktet med
henblik på at gennemføre sportsskole i efterårsferien. Dette har
medført at der i uge 42 afvikles sportsskole i Odense over 2 dage.
Den seneste udvikling omkring Corona og Odense gør
gennemførelsen usikker.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.

12.

13.

Nyt fra:
a.

Bestyrelsen
LvdK nævner at der nu skal iværksættes en proces om
ansættelse af ny direktør. Ligeledes skal der arbejdes
med en plan for at iværksætte den vedtagne Vision og
Strategi 2025 for forbundet, samt strategispor for de
kommende år. Der er møde igen d. 6. oktober.
CS bemærker, at hun håber at der i arbejdet med
strategien også snakkes geografi og sikres synlighed i
hele landet således der ikke bliver ’sorte’ pletter på
kortet.

b.

Udviklingsudvalget
Intet at referere.

c.

Breddeudvalgets medlemmer
CS nævner at opgaverne/mødet med idrætsudvalg har
været meget givende, og at det netop er der at rollen
som BrU-medlem giver rigtig god mening.
JD nævner at den opdaterede coronasituation giver
udfordringer for idrætter og institutioner.

d.

Administrationen
ASV orienterer om at JT har indledet sit praktikophold
ved Parasport Danmark.

Evt.
Mødet d. 6. indledes omkring frokost med pkt. Budget 2021, og så
støder Jeanette til.
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Kalenderen:
2020
6. november
7. november
15. december

BrU-møde, midt i landet
Special Olympics temadag, Middelfart
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

2022
25. april
20.-22. maj
8.-17. oktober

Repræsentantskabsmøde, Brøndby
SOIF 2022, Kolding
VM i kørestolsrugby, Vejle
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