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BREDDEUDVALGSMØDE 

Dato:  onsdag d. 7. april 2021 

Sted:  Teams 

Tid:  kl. 16.00 – 18.00 

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 

Punkt  Opfølg. 

1.  Godkendelse af dagsorden 
 

BESLUTNING: 

Tilføjelser: 

- pkt. 3e IU Showdown – Udsættelse af landsmøde. 
 

 

2.  Godkendelse af referat fra seneste møde 

 

BESLUTNING: 
Referatet er godkendt via ugemail 2. 

 

 

3.  Idrætter  

a. IU Powerchair Football - udsættelse af landsmøde 

Baggrund: Pga. corona har IU Powerchair Football bedt 
om udsættelse af landsmøde til august/september 2021. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

BESLUTNING:  

Orientering taget til efterretning. 
 

 

b. IU Badminton - udsættelse af landsmøde 

Baggrund: Pga. corona har IU Badminton bedt om 

udsættelse af landsmøde. 
Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

BESLUTNING:  

Orientering taget til efterretning. 

 

 



 

 
 

c. IU El-Hockey – landsmøde (bilag 3c) 

Baggrund: IU El-Hockey har indkaldt til digitalt 

landsmøde søndag d. 25. april. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 
 

BESLUTNING:  

IU El-Hockey fremsætter et forslag om stiftelse af 

støtteforening for El-hockey. SJK kontakter 
idrætskontakt Lykke Guldbrandt herom. 

 

 

 

 

 
 

 

SJK 

d. IU Håndbold – landsmøde (bilag 3d) 

Baggrund: IU Håndbold har indkaldt til digitalt 

landsmøde søndag d. 25. april. 
Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

BESLUTNING:  

Orientering taget til efterretning. 
 

 

e. IU Showdown – landsmøde 

Baggrund: IU Showdown har udsat deres landsmøde til 

10. september. 
Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

BESLUTNING:  

Orientering taget til efterretning. 

 

 

4.  Økonomi  

a. IU Ridning - Budget 2021 (bilag 4a) 

Baggrund: Ved fordelingen af midler til Idrætsudvalgene 

fik IU Ridning tildelt kr. 80.000,- som udvalget 

efterfølgende skulle fordele på aktiviteter. 

Indstilling: IU Ridning har fordelt budget 2021 på 

aktiviteter. Orientering tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 
Orientering taget til efterretning. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
ASV 

5.  Aktivitetspuljen  

a. Pilotprojektet "Rekrutteringsindsats svært fysisk 

handicap" (bilag 5a) 
Baggrund: Breddeudvalget har fra aktivitetspuljen 

bevilliget 35.000 kr. til pilotprojektet 

"Rekrutteringsindsats svært fysisk handicap", der skulle 

gennemføres i tre forskellige idrætter (skydning, boccia 
og powerchair football) i hver deres geografi (Næstved, 

Aalborg og Aarhus) i sæsonen 2020/2021.  

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

Corona-situationen har haft afgørende betydning for 

projektet. Det har været meget begrænset med 

aktiviteter i de tre idrætter i en lang periode, samtidig 

med at det er en målgruppe, hvor de fleste er særligt 
udsatte. Det har derfor ikke været hverken muligt eller 

forsvarligt at gennemføre projektet som planlagt.  

Ambitionen og ønsket er, at projektet genoptages, når 

det bliver muligt, og at projektperioden derfor forlænges 
fra sæsonen 20/21 til også at indebære sæsonen 21/22 

(med udløb til sommerferien 2022). 

Der er indtil videre kun brugt få penge til tryk af flyers 

(se vedhæftede for eksempel) samt lidt 
kørselsgodtgørelse. Størstedelen af pengene vil således 

først blive brugt i efteråret 2021 og foråret 2022.   

Ildsjælene i boccia og powerchair football er allerede 

gået i gang med det forberedende arbejde, og udgifterne 
hertil bliver derfor med den ønskede forlængelse en 

smule højere end planlagt. 

Det medfører forventet yderligere udgifter på i alt 5.000 

kroner: 2.000 kroner til skattefri godtgørelse til ildsjæle i 

boccia, 1.000 kroner til kørsel i boccia og 2.000 kroner 
til skattefri godtgørelse i powerchair football. Det vil 

være værdifuldt for projektet, hvis bevillingen på de 

35.000 kr. derfor kan forhøjes til 40.000 kr. 

Indstilling: Projektet får en tillægsbevilling på kr. 5.000. 
 

BESLUTNING: 

Projektet får en tillægsbevilling på kr. 5.000. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

SJK 

6.  SOIF 2022 (bilag 6) 

Baggrund: Forberedelserne til SOIF 2022 i Kolding er i 

gang. Der er nedsat en styregruppe og faciliteterne er 

udpeget. Budget for SOIF 2022 er udarbejdet og dette 

foreligges for BrU. 

Indstilling: Budget gennemgås og godkendes. 

 

BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. 
 

 

7.  SOWWG 2022 (bilag 7) 

Baggrund: Forberedelserne til SOWWG 2022 er i gang 

og der er udarbejdet budget, incl. deltagerbetaling. 

Indstilling: Budget gennemgås og godkendes, hvorefter 
den fremsendes til bestyrelsen til godkendelse. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

BESLUTNING: 

Budget godkendt. Bestyrelsen ansøges om tilskud. 

 

 

SJK 

8.  SOWSG 2023 
Baggrund: Pr. 1. april har Parasport Danmark søgt om 

kvote til SOWSG 2023. Alle relevante idrætsudvalg er 

blevet kontaktet mhp. ønsker om deltagelse. Derudover 

er bordtennis og triathlon taget med i 
kvoteansøgningen, idet vi har en forventning om at 

mulige pladser i disse to idrætter kan bruges til fokus og 

rekruttering. 

Idet SOWSG afholdes i Berlin, må der forventes stor 

opbakning og dermed fokus på Family Program. ASV har 
været i dialog med Rikke Struve (medlem af National 

Board) om at varetage rollen som Family Koordinator. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 
BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. 

 

 

9.  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: 

BrU opfordrer arbejdsgruppen til også at tænke i 

markering via idrætsaktiviteter. 
 

 

10.  Ildsjæleprisen 2021 

Baggrund: Jf. beslutning på seneste møde er det nu 

muligt at indstille kandidater til Ildsjæleprisen 2021. Se 

opslag her. Der er deadline for indstillinger d. 18. april. 
Indstilling: Proceduren drøftes. 

 

BESLUTNING: 

Opslag vedr. Ildsjæleprisen boostes igen. Efter deadline 
sendes kandidatliste til BrU. 

 

 

 

 

 
 

 

 

ASV 

11.  Ansøgning om aktivitetstilskud: Sundhedsfremme 

og sygdomsforebyggelse 2021-2023 (3-årige 

projekter) (bilag 11) 
Baggrund: På BrU-møde d. 15. december blev der 

orienteret om ansøgning til puljen ’ Sundhedsfremme og 

 

https://parasport.dk/nyheder/oevrige-nyheder/landsdaekkende/hvem-skal-vaere-aarets-ildsjael-i-parasporten/


 

 
 

sygdomsforebyggelse 2021-2023’ om en 3-årig bevilling 

til et projekt med udvikling af en app, der skal motivere 

unge og voksne med udviklingshandicap til fysisk 

aktivitet og mental sundhed. Sundhedsstyrelsen har nu 
givet afslag på ansøgningen. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 
Orientering tages til efterretning. 

 

12.  Nyt fra:  

a. Bestyrelsen 

 
LvdK orienterer om: 

- ansættelse af ny direktør 

- dialogmøde mellem arbejdsgruppen, der skal 

beskrive strategispor ”Rekrutteringsstrategi” og 
bestyrelsen om væksthuse/Paraspots omtalt i 

bestyrelsens Mission/Vision. Lene efterspørger evt. 

input fra BrU 

 
SJK orienterer om: 

- at forbundet har modtaget en betydelig arv 

- at ansættelse af ny direktør suppleres med 

ansættelse af en økonomiansvarlig 

 

 

b. Udviklingsudvalget 

 

TIL ORIENTERING: 

Intet møde siden sidst. 
 

 

c. Uddannelsesudvalget 

 

TIL ORIENTERING: 

MEJ orienterer om at der har været afholdt møde, og 
SJK oplyser, at det har været et uformelt møde med 

fokus på sparring på økonomi og kursustilbud, herunder 

honorar til undervisere. 

 

 

d. Breddeudvalgets medlemmer 
 

TIL ORIENTERING: 

CS orienterer om deltagelsen i IU Bowling landsmøde. 

Referat følger på næste møde. 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

Under dette punkt blev der snakket kick-start af 

idrætterne. Bla. med økonomisk støtte til at nedsætte 

deltagergebyr og lave diverse tiltag ved 

stævner/turneringer. Breddestaben arbejder videre med 
en infomail til IU med inspiration. 

 

MEJ informerer om at tilmeldingen nu er åben til 

Sommerhøjskolen 
 

SJK/ASV 

e. Administrationen 

 

TIL ORIENTERING: 

SJK orienterer om ansættelse af ny konsulent, der 
primært skal arbejde med partnerskaber og 

uddannelsesområdet. 

 

 

13.  Evt. 
 

MEJ spørger ind til om ansøgningen om øget tilskud til 

pilotprojektet "Rekrutteringsindsats svært fysisk 

handicap" var nødvendig. Mener at det bør være en 
administrativ beslutning.  

 

 

14.  Næste møde 

 

Onsdag d. 9. juni via Teams. 
 

 

 

Kalenderen 

2021  

25. april IU Håndbold, landsmøde via Teams 

25. april IU El-Hockey, landsmøde via Teams 

9. juni BRU-møde, teams 

24. aug.–5. sept. De Paralympiske Lege, Tokyo 

10. september IU Showdown, landsmøde i Fredericia 

28. august IU Ridning, landsmøde i Højriis 

30. august BRU-møde, teams 

29. oktober Parasport Danmark 50 år – reception og fest 

10. november BRU-møde, teams 

15. december BRU-møde, teams 

  

2022  

22.-28. januar Special Olympics World Winter Games, Rusland 

25. april  Repræsentantskabsmøde, Brøndby 

20.-22. maj SOIF 2022, Kolding 



 

 
 

8.-17. oktober VM i kørestolsrugby, Vejle 

 

Kalender - parasport.dk 

https://parasport.dk/kalender/

