
 

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

BREDDEUDVALGSMØDE 

Dato:  mandag d. 22. november 2021 

Sted:  Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense 

Tid:  kl. 13.30-20.00 

Deltagere: Charlotte Svarrer (CS) 

Jeannette Dam (JD) 

Jannie Thomadsen (JT) 

Mogens Jensen (MJ) 

Søren Jul Kristensen (SJK) 

Anette Svejstrup (AS) 

 

Afbud:  Lene van der Keur (LvdK) – afbud 

  

 

UDKAST TIL REFERAT 

Punkt  Opfølgning 

1.  Godkendelse af dagsorden 
 

 

2.  Godkendelse af referat fra seneste møde 
 

BESLUTNING: 
Referatet er godkendt via ugemail 8. 

 

 

3.  Idrætter  

a. IU Boccia (bilag 3a.1, 3a.2, 3a.3 og 3a.4) 

Baggrund: IU Boccia har afholdt landsmøde søndag d. 
15. august. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 
BESLUTNING:  

Orientering taget til efterretning. 
 

 

b. IU Hal-Hockey (bilag 3a) 
Baggrund: IU Hal-Hockey har afholdt landsmøde 

lørdag d. 21. august. 
Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

BESLUTNING:  
Orientering taget til efterretning. 

 

 



 

 
 

c. IU Powerchair Football (bilag 3c.1 og 3c.2) 

Baggrund: IU Powerchair Football har afholdt 

landsmøde lørdag d. 4. september. 
Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 
BESLUTNING:  

Orientering taget til efterretning. 
 

 

d. IU Showdown (bilag 3d) 
Baggrund: IU Showdown har afholdt landsmøde fredag 

d. 10. september. 
Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

BESLUTNING:  
Orientering taget til efterretning. 

 

 

e. IU Kørestolsbasket (bilag 3e) 

Baggrund: IU Kørestolsbasket har afholdt landsmøde 
lørdag d. 25. september. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 
 

BESLUTNING:  

Orientering taget til efterretning. 
 

 

f. IU Badminton (bilag 3f.1 og 3f.2) 
Baggrund: IU Badminton har afholdt landsmøde lørdag 

d. 13. november. 
Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 
BESLUTNING:  

Orientering taget til efterretning. 
 

 

4.  Aktivitetspuljen  

a. IU Badminton – stævne i Norge (bilag 4a) 

Baggrund: Special Olympics Danmark er inviteret til 

stævne og træningssamling i Moss. Stævnet finder 
sted fra d. 8. til d. 10. oktober. Der deltages med 10 

spillere og tre trænere. Ansøgningen dækker 

omkostninger forbundet med forplejning, transport og 
overnatning til trænere. I alt kr. 15.010,-. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 
15.010,-. 

 
BESLUTNING:  

Ansøgningen imødekommes med kr. 15.010,-. 
 

ASV 



 

 
 

b. IU Showdown – SD Top12 (bilag 4b) 

Baggrund: IU Showdown har søgt om tilskud til en 

spiller og en træners deltagelse i SD Top12 i Frankrig i 
dagene 28.-31. oktober. Ansøgningen lyder på kr. 

4.207,- til dækning af en træners transport og ophold. 
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 

4.207,-. 
 

BESLUTNING:  
Ansøgningen imødekommes med kr. 4.207,-. 

 

ASV 

c. IU El-Hockey – el-hockey-weekend (bilag 4c) 

Baggrund: IU El-Hockey har søgt om tilskud til 

afholdelse af el-hockey-weekend d. 22.-24. oktober på 
Musholm. Ansøgningen lyder på kr. 7.920,- til dækning 

af trænernes transport og ophold. 
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 

7.920,-. 
 

BESLUTNING:  
Ansøgningen imødekommes med kr. 7.920,-. 

 

ASV 

d. IU Powerchair Floorball – VM (bilag 4d) 
Baggrund: Powerchair Floorball forventes at deltage i 

VM i Schweitz i 2022 – udsat fra 2020. Deltagelsen er 
fuldt finansieret med tilskud fra fonde og 

deltagerbetaling. Bemærk at de dog har et ambitiøst 
budget for 2022, hvor de fleste udgifter handler om 

forberedelser til VM. Budgetønsket behandles under 
budget 2022. 

Indstilling: BrU tager deltagelsen til efterretning. 
 

BESLUTNING:  
Indstilling følges. 

 

 

e. IU Powerchair Football – VM (bilag 4e.1 og 4e.2) 
Baggrund: Powerchair Football planlægger deltagelse i 

VM i Sydney i 2022. Af det fremsendte budget fremgår 
indtægter på 250.000 kr. i deltagerbetaling og 

624.000 kr. fra fonde og legater. Endelig ansøges BrU 
om 50.000 kr. Administrationen har bedt om en 

udspecificering af tilskud fra fonde og legater. 
Indstilling: Når IU Powerchair Football fremsender en 

udspecificering af tilskud fra fonde og legater, som kan 
godkendes, tages deres deltagelse i VM til efterretning. 

 



 

 
 

Og efterfølgende forholder BrU sig konkret til 

ansøgningen om 50.000 kr.  

 
BESLUTNING:  

Indstilling følges. 
 

5.  Beklædning til fællestrænere og idrætsudvalg  
Baggrund: Fællestrænere og idrætsudvalgsmedlemmer 

m.fl. er blevet tilbudt en pakke med profiltøj. 
90 personer har taget imod tilbuddet. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 
 

BESLUTNING:  

Orientering taget til efterretning. 
. 

 

6.  Frivillighedsforsamling 
Baggrund: Flere idrætsudvalgsmedlemmer har givet 

udtryk for at de gerne vil have genindført 
Frivillighedsforsamling, eller noget lign. 

Indstilling: Pkt. drøftes. 
 

BESLUTNING:  

Med Repræsentantskabsmøde og Special Olympics-
temadag på tapetet i 2022 vurderes det, at der ikke er 

plads til mere i de frivilliges kalender. Der kigges i 
stedet frem mod 2023 med henblik på at afvikle en 

form for Frivillighedsforsamling. CS kontakter IU 
Håndbold for at få uddybet deres forslag om studietur i 

2023. 
 

CS 

7.  SOIF 2022 

Baggrund: Forberedelserne til SOIF 2022 i Kolding er i 

gang.  

• Der har været afholdt møde mellem de 
involverede IU samt de lokale foreninger i 

september.  
• Der afventes svar på de sidste pulje- og 

sponsoransøgninger. 
• Der er indgået aftale med en lokal klub om 

ansvar for en række delopgaver. 
• De nordiske lande har vist stor interesse for at 

deltage og har fået tildelt pladser i næsten alle 
idrætter. 

Indstilling: Info tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 

ASV 



 

 
 

Orientering taget til efterretning. 

 

8.  SOWWG 2022 
Baggrund: SOWWG 2022 var planlagt til afvikling i 

januar 2022. Imidlertid har SOI pga. corona valgt at 
udskyde stævnet til januar 2023. De danske deltagere 

har fået besked om udsættelsen, og at de fortsat har 
en plads på holdet. Der afventes fortsat mere info fra 

arrangørerne. 
Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 
BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. 

 

 

9.  SOWSG 2023 

Baggrund: I den danske kvote til SOWSG 2023, er der 
denne gang pladser i bordtennis og triatlon. Idrætter 

som er nye for det danske hold, men som er på 
programmet i flere klubber i DK. Der arbejdes nu på 

rekruttering til disse to idrætter og eks. så vil 
bordtennis blive tilbudt på SOIF 2022. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 
BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. 
 

 

10.  Europæisk Special Olympics håndboldstævne 
Baggrund: SOE har opfordret Danmark til at tage 

værtsrollen for et europæisk Special Olympics 
håndboldstævne. 

Indstilling: Orientering tages til orientering. 
 

BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. 
 

 

11.  Breddeudvalget og Microsoft Teams 
Baggrund: Der er åbnet for mulighed for at BrU-

medlemmerne får tildelt parasport-mails. Ligeledes vil 
BrU-medlemmerne få adgang til BrU-mappe på MS 

Teams. 
Indstilling: Formål, administrering og tidsplan drøftes. 

 

BESLUTNING: 
BrU-medlemmerne introduceres til MS Teams via et 

webinar. Når alle er oprettet vil dokumenter fremover 
være at finde i BrU-mappen.  

ASV 



 

 
 

 

12.  Parasport Danmark 50 år 

Baggrund: Parasport Danmark har fejret sit 50 års 
jubilæum. Dette er bla. sket ved: 

• Historieopslag på FB 
• Podcast 

• Jubilæumsmagasin 
• Jubilæumspulje 

• Reception 
• Fest 

Indstilling: Markeringen af jubilæet ’evalueres’. 
 

BESLUTNING: 

BrU finder overordnet at det har været en flot 
jubilæumsmarkering med mange initiativer gennem 

hele året. 
Godt arrangement med reception og fest. Kunne godt 

ønske at flere idrætsudvalg var repræsenterede. 
 

ASV 

13.  Nyt fra:  

a. Bestyrelsen 
 

SJK:  
På bestyrelsesmøde onsdag d. 24. er der bla. flg. pkt. 

på dagsordenen:  
- de nye partnerskabsaftaler med Dansk Rideforbund 

samt Dansk Blindesamfund 
- processen om Parasport Danmarks strukturændring 

(jf. strategispor) igangsættes med inspirationssnak 
med Gym Danmark’s direktør. 

 

 

b. Udviklingsudvalget 
MEJ: 

Jan Johansen (bestyrelsen) har taget initiativ til at 
genstarte Udviklingsudvalget. 

MEJ fortsætter som rep. fra BrU. 
 

 

c. Uddannelsesudvalget 

Intet at referere. 
 

 

d. Breddeudvalgets medlemmer 
Intet at referere. 

 

 

e. Administrationen 
SJK:  

Ansættelsessamtaler tirsdag d. 23.vedr. besættelse af 

 



 

 
 

stilling som idrætskonsulent med fokus på 

vidensformidling 

14.  Evt. 
Intet at referere. 

 

 

15.  Næste møde 

Afholdes som Teams-møde d. 15. december kl. 16.00-

18.00. 
SJK udsender inden udgangen af 2021 Doodle til 

registrering af mødedatoer i 2022. Alle bedes maile til 
SJK såfremt der er ugedage, der skal undgås. 

 
 

SJK 

 

Kalenderen 

2021  

15. december BRU-møde, teams 

  

2022  

4.-13. marts Vinter PL, Beijing 

23. april  Repræsentantskabsmøde, Brøndby 

20. maj Sundhedskonference 

20.-22. maj SOIF 2022, Kolding 

8.-17. oktober VM i kørestolsrugby, Vejle 

  

2023  

Januar Special Olympics World Winter Games, Kazan 

11.-24. juni Special Olympics World Summer Games, Berlin 

 


