
 

 
Parasport Danmark – info@parasport.dk – www.parasport.dk 
 

 BREDDEUDVALGSMØDE 

Dato:  onsdag d. 9. juni 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) 

 Ivan Løvstrup (IL) 

 

Med gæstevisit af Ivan Løvstrup (ny direktør i Parasport Danmark) indledes 

mødet med en præsentationsrunde. 

 

DAGSORDEN 

Punkt  Opfølgning 

1.  Godkendelse af dagsorden 
 

BESLUTNING:  
SJK har kort tid inden mødestart udsendt oplæg til pkt. 

vedr. bevilling fra UEFA. Dette er tilføjet som pkt. 10. 
 

 

2.  Godkendelse af referat fra seneste møde 

 
BESLUTNING: 

Referatet er godkendt via ugemail 4. 
 

 

3.  Idrætter  

a. IU El-Hockey – landsmøde (bilag 3a) 
Baggrund: IU El-Hockey har afholdt landsmøde søndag 

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

 
BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. 
 

 

b. IU Håndbold – landsmøde (bilag 3b) 
Baggrund: IU Håndbold har afholdt landsmøde søndag 

d. 25. april. 

 



 

 
 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 
Orientering taget til efterretning. 

 

c. IU Bowling – landsmøde (bilag 3c) 

Baggrund: IU Bowling har afholdt landsmøde lørdag d. 
27. marts. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 
Orientering taget til efterretning 

 

 

d. IU Goalball – landsmøde (bilag 3d) 
Baggrund: IU Goalball har afholdt landsmøde. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 
Orientering taget til efterretning. Der rykkes for et 

endeligt referat 
 

ASV 

4.  Aktivitetspuljen  

a. IU Powerchair Floorball – samlinger 2021  
(bilag 4a.1, 4a.2 og 4a.3) 

Baggrund: Udvalget søger om kr. 19.500 til 2 
landholdssamlinger i foråret og kr. 34.060 til 5 

landsholdssamlinger i efteråret. Godt kr. 2.500 er til 

materiel, men resten (kr. 25.000) er lokaleleje og 
overnatning/forplejning/transport til trænere (knap kr. 

24.000). 

Indstilling: Ansøgningen drøftes. 

 
BESLUTNING: 

Lykke Guldbrandt og SJK tager et møde med udvalget. 
Som udgangspunkt er der opbakning fra BrU til 

ansøgningen. 

 

SJK 

b. IU Boccia – opstart af boccia via info-møder  

(bilag 4b) 
Baggrund: IU Boccia har søgt ’corona-puljen’ om kr. 

5.000 til afholdelse af 3 info-møder om nyt regelsæt 
samt nye spilleformer. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud 
på kr. 5.000. 

 

ASV 



 

 
 

BESLUTNING: 

Indstilling følges. 

 

c. IU Kørestolsbasket – turneringsstart (bilag 4c) 

Baggrund: IU Kørestolsbasket har søgt ’corona-puljen’ 
om kr. 2.070 til indkøb af værnemidler smat frokost 

ved første stævne efter nedlukningen. 
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud 

på kr. 2.070. 
 

BESLUTNING: 
Indstilling følges. 

 

ASV 

5.  DM-ugen 2022 
Baggrund: Parasport Danmark deltager i DM-ugen i 

Aalborg i uge 25 i 2022. I administrationen og i 
samarbejde med DM-ugens ansvarlige drøftes lige nu, 

hvordan vi udvælger idrætter, som vi skal deltage i. 
Der arbejdes på at Parasport Danmark vil være 

repræsenteret i ca. 5 idrætter. Primært i idrætter, hvor 
specialforbundene også deltager men evt. også 1-2 

andre idrætter. Eks. har elhockey allerede vist 

interesse. Alle relevante idrætter vil blive spurgt om 
deres interesse i at deltage, hvorefter der vil ske en 

udvælgelse.  
Indstilling: Info tages til efterretning. 

 
BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. 
Der gøres opmærksom på at der er mange aktiviteter 

til vores medlemmer i perioden maj/juni/juli 2022. CS 
oplyser at DGI’s Landsstævne også er i spil. 

 

 

6.  SOIF 2022 

Baggrund: Forberedelserne til SOIF 2022 i Kolding er i 

gang. Lige pt. er opgaverne koncentreret omkring 
fundraising og faciliteter. 

Indstilling: Info tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 
Orientering taget til efterretning. Der er opbakning til 

at ansøge om en evt. ekstrabevilling, såfremt det 
bliver nødvendigt. 

 

 

7.  SOWWG 2022 
Baggrund: Forberedelserne til SOWWG 2022 er i gang. 

 



 

 
 

Truppen er offentliggjort og der rejseplanerne er under 

udarbejdelse. 

Der er udfordringer ift. at få klare informationer fra 
arrangørerne om Coronarestriktioner, 

rejseanbefalinger, visa m.m. 
Indstilling: Info tages til efterretning. 

 
BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. 
 

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.  

Der er opmærksomhed på at få jubilæet til blive 
markeret i hele organisationen inkl. klubber og 

medlemmer. 
Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 
BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. 
 

 

9.  Ildsjæleprisen 2021 (bilag 9) 

Baggrund: Der har været deadline på indsendelse af 
forslag til Ildsjæleprisen. 

Indstilling: Gennemgang af de indkomne forslag samt 
mulig overrækkelse drøftes. 

 
BESLUTNING:  

Indstillingerne drøftes og der er enighed om årets 
modtager. ASV tager kontakt til vedkommendes klub 

for at aftale nærmere vedr. overrækkelse. 
De nominerede offentliggøres i et opslag på 

parasport.dk. 
 

ASV/LvdK 

10.  Bevilling fra UEFA Foundation for Children 2021 

(bilag 10) 
Baggrund: Parasport Danmark har, efter indstilling fra 

DBU, netop modtaget 52.630€ (ca. 397.000 kr.) i 
tilskud til aktiviteter for børn og unge. 

Indstilling: SJK orienterer om bevillingen. 
 

BESLUTNING: 
SJK orienterede om, at han har indstillet til 

bestyrelsen, at en del af tilskuddet (ca. kr. 300.000) 

SJK 



 

 
 

målrettes til fodboldaktiviteter administreret af 

partnerskabsaftalens koordinationsgruppe, hvor vi skal 

sikre os, at fodboldudvalget bliver taget i ed. Resten 
skal bruges i andre sammenhænge, men stadig til 

aktiviteter målrettet børn og unge. Denne del kommer 
under breddeudvalgets vinger. 

 

11.  Nyt fra:  

a. Bestyrelsen 

LvdK: 
- der har været arbejdet med strategisporene 

- dialog om valg af af ny formand for DIF  

 

b. Udviklingsudvalget 

Ingen møder afholdt siden sidst. 

 

c. Uddannelsesudvalget 
Ingen møder afholdt siden sidst. 

 

d. Breddeudvalgets medlemmer 
CSV: 

Mangler tidspunkt for BrU-mødet d. 30. august. 
JD: 

Har deltaget i møde i IU Svømning. Det er et driftigt 
udvalg, og der var en livlig dialog. 

MJ: 

Der er tilmeldt 120 personer til Idræt for Alle 
(Sommerhøjskolen i uge 27), hvilket tyder på 

deltagerrekord. 4 fag er aflyst, men til gengæld stor 
søgning på de øvrige fag. Ønsker I at besøge kurset, 

skal MJ kontaktes. 
 

 

e. Administrationen 
SJK: 

Zenta Johansen er fratrådt sin stilling pr. 31. maj. 

Teis Gröflin Corneliussen er tiltrådt en ny stilling som 
uddannelseskonsulent. 

Sarah Pedersen er blevet koblet på opgaverne med 
uddannelse. 

 

 

12.  Evt. 

Intet at referere. 
 

 

13.  Næste møde 

Mandag d. 30. august kl. 17.30-19.30 via MS Teams. 
 

 

 

Kalenderen 



 

 
 

2021  

5.-11. juli Idræt for alle, Hou 

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

30. august BRU-møde, MS Teams 

29. oktober Parasport Danmark 50 år – reception og fest 

10. november BRU-møde, MS Teams 

15. december BRU-møde, MS 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 

 


