BREDDEUDVALGSMØDE
Dato:

10. februar 2021

Sted:

Teams

Tid:

kl. 15.30 – 17.30

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)
DAGSORDEN
Punkt
1.
Godkendelse af dagsorden

Opfølg.

BESLUTNING:
Tilføjelser:
- pkt. 3f IU Hockey – Udsættelse af landsmøde
- til pkt. 7 SOWSG 2023
2.

Godkendelse af referat fra seneste møde
BESLUTNING:
Referatet er godkendt via mail 4. januar 2021.

3.
a.

Idrætter
IU Ridning - udsættelse af landsmøde
Baggrund: Pga. corona har IU Ridning bedt om
udsættelse af landsmøde til august 2021.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.

ASV

BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
Udvalget bedes informere alle klubber om udsættelsen.
b.

IU Svømning - udsættelse af landsmøde
– bilag 3b.1 og 3b.2
Baggrund: Pga. corona har IU Svømning bedt om
udsættelse af landsmøde til foråret 2022. Udvalget har
senest afholdt landsmøde i september 2021 og da de
knap er kommet i gang med aktiviteter, vil de gerne
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SJK

udsætte til næste år.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
Udvalget bedes informere alle klubber om udsættelsen.
BrU roser det medsendte bilag, der giver et godt
overblik over de forskellige områder i parasportsvømning. Bilaget giver anledning til spørgsmål omkring
svømmernes mulighed for at have personlige hjælpere
med og IU Svømning kontaktes herom.
c.

IU Bowling – suspendering af turneringen og
aflysning af FM
Baggrund: Udvalget fik i efteråret, trods corona,
gennemført nogle runder af turneringen. Det har nu vist
sig at det ikke er muligt at fortsætte turneringen og
udvalget har besluttet at suspendere turneringen
2020/21 og aflyse det efterfølgende FM.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.

ASV

BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning. Udvalget bedes
informere alle klubber om udsættelsen.
d.

IU Golf – landsmøde
Baggrund: IU Golf har indkaldt til virtuelt landsmøde
søndag d. 28. februar.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning. LvdK og ASV deltager.

e.

IU Gymnastik – landsmøde
– bilag 3e.1 og 3e.2
Baggrund: IU Gymnastik har afholdt landsmøde.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.

f.

IU Hockey – udsættelse af landsmøde
Baggrund: Pga. corona har IU Hockey bedt om
udsættelse af landsmøde til efteråret 2021.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.

ASV

BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
Udvalget bedes informere alle klubber om udsættelsen.
4.
a.

Økonomi
Årsregnskab
Baggrund: Årsregnskab for 2020 er under udarbejdelse.
IU har fået overført saldo på FM-konto og evt.
Fonds/sponsormidler.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning. Det endelige regnskab
er under revision pt., men umiddelbart ser det ud til at
forbruget på BrU-konti er ca. 50%, og det samlede
forbunds-regnskab ser ud til at resultere i et betydeligt
overskud. Alt sammen primært grundet nedsat aktivitet
grundet Corona.

b.

IU Svømning
– bilag 4b
Baggrund: Ved behandling af budget 2021 forelå der
ikke en ansøgning fra IU Svømning. Det nye udvalg har
haft møde og udarbejdet en ansøgning vedr. Special
Olympics-svømning 2021.
Indstilling: Ansøgningen drøftes.
BESLUTNING:
Ansøgningen imødekommet.

5.

E-Sport
Baggrund: Handicapformidlingen, et firma der er
arbejdsgivere for hjælpere, afholdt et esports
dagsarrangement sidste år med stor succes. Her var
bl.a. formanden for eSport Danmark tilstede.
Handicapformidlingen ser gerne, at der kommer mere
gang i esport for handicappede i Danmark. De har derfor
spurgt om Parasport Danmark vil tage førertrøjen på og
invitere eSport Danmark og Handicapformidlingen til et
møde, for at drøfte muligheder for fremtiden.
Det har været/er Parasport Danmark’s politik, at der
først arbejdes med en ny idræt, når der er nogen, der
har noget i gang (lad det gro fra bunden). Skal der
brydes med den hidtidige politik og indkaldes til et møde
eller afvente og følge udviklingen? MJ kan se et vist
rekrutteringspotentiale, idet forbundet vil kunne få

ASV

kontakt til de mange børn og unge, der sidder
derhjemme og spiller.
Indstilling: Pkt. drøftes.
BESLUTNING:
Pkt. drøftet. Lige pt. er der ikke opbakning til at gå
forrest indenfor esport for Parasport Danmarks
målgruppe. Der vil løbende blive taget stilling til evt.
implementering i allerede eksisterende events.
6.

SOIF 2022 og 2024
Baggrund: Forberedelserne til SOIF 2022 i Kolding er så
småt gået i gang. Der er ved at blive nedsat en
styregruppe og Kolding kommune har desuden nedsat
en følgegruppe. Mht. 2024 arbejdes der på at indgå en
aftale med Frederikshavn kommune.
Indstilling: På baggrund af debat på seneste BrU-møde
og indstilling fra JT drøftes BrU’s involvering.
BESLUTNING:
Det blev besluttet at BrU ikke har en rep. i styregruppen
for SOIF 2022. SOIF vil indgå som et fast pkt. på
kommende BrU-møder, og BrU-medlemmer vil kunne
blive inddraget i konkrete opgaver i forberedelsesperioden og under selve afviklingen af stævnet.

7.

SOWWG 2022 og SOWSG 2023
ASV
Baggrund: Forberedelserne til SOWWG 2022 er i gang.
Der er lagt op til deltagelse af et herre floorball-hold,
samt 4 skøjteløbere.
Invitation til SOWSG 2023 er modtaget og der skal tages
stilling til deltagelse.
Indstilling: Udtagelse og deltagelse drøftes.
BESLUTNING:
Pga. corona vil den planlagte udtagelsesprocedure til
SOWWG 2022 ikke kunne gennemføres. Der er enighed
om at den tildelte kvote skal bruges og at den særlige
situation vil betyde at udtagelsen vil være ’det muliges
kunst’.
Vedr. SOWSG 2023 er der fra SOI’s side fortsat fokus på
kvinder og unified-sport. Idrætsudvalgene vil blive
kontaktet mhp. på dialog om deres ønsker og
muligheder for at stille med danske deltagere. Der skal i
de idrætter hvor der er lagt op til unified-deltagelse
drøftes hvorledes den enkelte idræt kan og vil arbejde

med dette, - her kan bla. overvejes muligheder ved
SOIF. Berlin er geografisk lige rundt om hjørnet og der
vil blive arbejdet på at få en stor dansk delegation.
Selvfølgelig med udgangspunkt i de sædvanlige
udtagelseskriterier.
8.

Parasport Danmark 50 år
Baggrund: 31. oktober har Parasport Danmark 50 års
jubilæum. I den forbindelse er der nedsat en
arbejdsgruppe, som arbejder med forskellige tiltag vedr.
markering/fejring.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.

9.

Rapport om Klubkontakt
– bilag 9a og 9b
Baggrund: I løbet af de sidste måneder af 2020 har vi
være i telefonisk kontakt med ca. 70 af Parasport
Danmarks medlemsklubber. Klubberne er alle
medlemsklubber, som ikke har medlemskab i andre
specialforbund under DIF – altså rene
parasportsklubber. De telefoniske interviews tog afsæt i
klubbernes positive fortælleringer, men rundede også
corona-situationen samt de udfordringer, klubberne
oplever. På baggrund af klubsamtalerne er udarbejdet
en rapport, som kan læses HER, og på baggrund af
samtaler og rapport, vil Fagteam Klubber og kommuner
nu drøfte, hvordan der følges op på samtalerne.
Klubberne gav udtryk for, at de er utroligt glade for at
blive kontaktet. At samtalerne tog afsæt i de positive
fortællinger gjorde, at der var plads til selvrefleksion, og
at klubberne kom på bane fra begyndelsen. Der er ikke
tvivl om, at det sociale element og rummeligheden er
helt centralt i vores klubber. Frafald blandt medlemmer
og frivillige på baggrund af corona-situationen er ikke et
stort problem i klubberne. Der er en forventning om, at
størstedelen vender tilbage, når der igen er mulighed for
at dyrke idræt. Spurgt ind til, hvilke udfordringer
klubberne møder, var der tre gennemgående områder:
Medlemsrekruttering, rekrutteringer af frivillige samt
samarbejdet med bostederne og den til tider manglende
prioritering hos personale i forhold til at få beboerne
hjulpet til idræt.

Det er en positiv opgave at tale med Parasport
Danmarks medlemsklubber, og klubsamtalerne er god
metode til at være en aktiv og opsøgende sparringspart
for medlemsklubber. Det er opløftende at høre
klubbernes gode fortællinger, og det er håbet, at
samtalen om det, klubberne er gode til, kan være en af
vejene til at fastholde de frivilliges engagement og give
dem fornyet energi.
Indstilling: Breddeudvalget kommer med input til
opfølgning.
BESLUTNING:
CS nævner at der tilsyneladende er en negativ udvikling
i kommunerne omkring støtte til borgernes
idrætsdeltagelse; - manglende hænder!
SJK gør opmærksom på at der er stigende interesse fra
kommunerne til at opnå idrætscertificering af
institutioner. Herunder at der er interesse for viden
omkring hvordan de ansatte kan støtte op om borgerens
idrætsdeltagelse.
10.

Beretning for 2020
SJK/ASV
– bilag 10
Baggrund: Breddeudvalgets beretning for 2020 skal
laves i løbet af den næste uger. Se forslag til overskrifter
og ansvarlige i bilaget.
Indstilling: Breddeudvalget supplerer evt. med flere
overskrifter.
BESLUTNING:
SJK tilretter bilaget og sender ud til de forskellige
ansvarlige med en konkret deadline.
Enig om at der også i 2021 skal uddeles en Ildsjælepris.
ASV sørger for opslag på hjemmeside mm.

11.
a.

Nyt fra:
Bestyrelsen
TIL ORIENTERING:
- Der er indgået en partnerskabsaftale med DGU
(Dansk Golf Union) og DBU (Dansk Boldspil
Union), og der er også en aftale på vej med DHF
(Dansk Håndbold Forbund).
- Der er fokus på ansættelse af ny direktør, i
skrivende stund er der indkommet mere end 60

ansøgninger. Første samtalerunde afholdes 1.-2.
marts.
b.

Udviklingsudvalget
TIL ORIENTERING:
Intet møde siden sidst.

c.

Breddeudvalgets medlemmer
TIL ORIENTERING:
- CS gør opmærksom på at der indkaldt til
Landsmøde i IU Håndbold d. 25. april.
- MJ har gang i forberedelserne til
Sommerhøjskolen, bla. med idéer om at udbyde
siddende volleyball og bueskydning. Der er også
mulighed for at oprette et konkret tilbud for
seniorer.

d.

Administrationen
TIL ORIENTERING:
- SJK henviser til Nyhedsbrevet.
- Der er ved at blive indgået en aftale med FC
Storebælt om varetagelse af CPfodboldlandsholdet.

12.

Evt.
Intet at referere.

13.

Næste møde
D. 7. april på Teams.

Kalenderen
2021
28. februar
7. april
9. april
9. juni
25. april
24. aug.–5. sept.
30. august
29. oktober

IU Golf, landsmøde via Teams
BRU-møde, teams
IU Showdown, landsmøde i Fredericia
BRU-møde, teams
IU Håndbold, landsmøde via Teams
De Paralympiske Lege, Tokyo
BRU-møde, teams
Parasport Danmark 50 år

10. november
15. december

BRU-møde, teams
BRU-møde, teams

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

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

