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BREDDEUDVALGSMØDE 

Dato:  Tirsdag d. 7. juni 2022 

Sted:  MS Teams 

Tid:  kl. 16.00-18.00 

Deltagere: Jeannette Dam (JD) 

Jannie Thomadsen (JT) 

Lene van der Keur (LvdK) 

Mogens Jensen (MJ) 

Søren Jul Kristensen (SJK) 

Anette Svejstrup (AS) 

 

Afbud:  Charlotte Svarrer (CS) 

 

  

 

REFERAT 

Punkt  Opfølgning 

1.  Godkendelse af dagsorden 
 

BESLUTNING: 
Dagsorden godkendt. 

 

 

2.  Godkendelse af referat fra seneste møde 
 

BESLUTNING: 
Referatet er godkendt via ugemail 4. 

 

 

3.  Idrætter  

a. IU Boccia (bilag 3a.1, 3a.2, 3a.3, 3a.4 og 3a.5) 

Baggrund: IU Boccia har afholdt landsmøde søndag d. 
20. marts. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 
Taget til efterretning. 

 

 

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

d. 2. april. 
Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 
BESLUTNING: 

 



 

 
 

Taget til efterretning. 

 

 

c. IU Bowling (bilag 3c.1 og 3c.2) 

Baggrund: IU Bowling har afholdt landsmøde lørdag d. 
9. april. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 
Taget til efterretning. 

 

 

e. IU Halhockey (bilag 3e.1 og 3e.2) 
Baggrund: IU Halhockey har afholdt landsmøde lørdag 

d. 19. marts. 
Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 
BESLUTNING: 

Taget til efterretning. 
 

 

f. IU Badminton (bilag 3f) 

Baggrund: IU Badminton har afholdt landsmøde 
onsdag d. 27. april. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 
Taget til efterretning. 

 

 

g. IU Golf (bilag 3g) 
Baggrund: IU Golf har afholdt landsmøde lørdag d. 30. 

april. 
Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 
BESLUTNING: 

Taget til efterretning. 
 

 

h. IU Svømning (bilag 3h.1 og 3h.2) 
Baggrund: IU Svømning har afholdt landsmøde lørdag 

d. 4. juni. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 
Taget til efterretning. 

 

 

i. IU Kørestolsbasket (bilag 3i.1, 3i.2, 3i.3, 3i.4 og 

3i.5) 
Baggrund: IU Kørestolsbasket har afholdt landsmøde 

 



 

 
 

lørdag d. 28. maj. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

BESLUTNING: 
Taget til efterretning. 

 

4.  Aktivitetspuljen  

a. IU Boccia – Poznan 2022 (bilag 4a.1 og 4a.2) 

Baggrund: IU Boccia søger om kr. 13.650 til dækning 
af udgifter til deltagelse i Poznan 2022 World Boccia 

Intercontinental Challenger i august 2022. Der 
deltages med 2 spillere, 2 hjælpere og 1 holdleder. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud 
på kr. 11.550 svarende til 1/5 af de samlede 

deltagerudgifter. 

 

BESLUTNING:  
Ansøgningen imødekommes med kr. 11.550,-. 

 

ASV 

b. IU Boccia (bilag 4b.1 og 4b.2) 
Baggrund: IU Boccia søger om kr. 12.350,- til dækning 

af udgifter til deltagelse i Veldhoven 2022 World Boccia 
Challenger i juli/august 2022. Der deltages med 2 

spillere, 2 hjælpere og 1 holdleder. 
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud 

på kr. 9.440 (svarende til 1/5 af de samlede 
deltagerudgifter) til dækning af en træners udgifter til 

transport og overnatning. 
 

BESLUTNING:  
Ansøgningen imødekommes med kr. 9.440,-. 

 

ASV 

c. IU Showdown – træningssamlinger (bilag 4c.1 og 
4c.2) 

Baggrund: IU Showdown søger om kr. 26.250 til 
dækning af trænere og spilleres transport, 

indkvartering og forplejning ifbm. træningssamlinger. 
Indstilling: Spillere skal dække egne udgifter til 

transport, indkvartering og forplejning. Trænernes 
udgifter til transport og honorar, skal dækkes af 

bevillingen til fællestræner. Ansøgningen 
imødekommes med kr. 2.000 til dækning af to 

træneres ophold og forplejning ved 5 samlinger. 

 
BESLUTNING:  

Ansøgningen imødekommes med kr. 2.000,-. 
 

ASV 



 

 
 

d. IU Goalball – fællestrænere (bilag 4d) 

Baggrund: IU Goalball har fået en bevilling i budget 

2022 på kr. 6.600 til fællestræner. Nu ønsker de at 
tilknytte endnu en træner til landsholdene og søger 

derfor om i alt kr. 28.000 til trænere i 2022. Med den 
bevilling de allerede har fået i budget 2022 på kr. 

6.600 til fællestræner drejer det sig om en ansøgning 
på kr. 21.400. Udover de to trænere har goalball 

tilknyttet en træner, der finansieres af Elitebudgettet. 
Indstilling: 

Ansøgningen imødekommes med kr. 20.000. 
 

BESLUTNING:  
Ansøgningen imødekommes med kr. 20.000,-. 

 

ASV 

e. IU Cykling – budget 2022 (bilag 4e) 
Baggrund: IU Cykling har fremsendt budgetønsker for i 

alt 27.316 kr. til 3 aktiviteter. Alt er indskrevet i en 
aktivitetspuljeansøgning. Derfor her en lidt detaljeret 

forklaring. 
Akt. 1: Cykelfestival i Fælledparken, hvor de ønsker at 

sprede kendskab til paracykling. Her er ansøgt om 
6.721 til ”easy up” telt, 8.095 til bannere og pjecer og 

2.000 til bespisning af frivillige i alt 16.816. 
Akt. 2: Cykelaktiviteter i Vejle kommune. Her ansøges 

om 4.500 til klargøring af juniortandemcykler, som vi 
har stående på lager. 

Akt. 3: DM, som afholdes den 27.–28.8., hvor der 

søges om 6.000.  
Indstilling:  

Akt. 1: 2.000 kr. 
Akt. 2: 4.500 kr. 

Akt. 3: 5.000 kr. Deltagerbetaling hæves til 250 kr. 
I alt imødekommes ansøgningen med 11.500 kr. 

Desuden indstilles der til, at der afsættes 12.000 kr. til 
indkøbt af ”easy up” telt(-e) inkl. bannere evt. teltsider 

med PD-logo. De vil kunne bruges i mange andre 
sammenhænge herunder skolefodboldturnering (hvor 

vi ofte lejer telte) og idrætsfestival. Desuden kan vi 
tilbyde udlån til idrætsudvalg mf. 

 
BESLUTNING: 

Ansøgningen imødekommes med kr. 11.500,-. 

Mht. telte/pavillioner undersøger SJK hvad der er 
muligt, og der afsættes kr. 12.000 til indkøb. 

 

SJK 



 

 
 

5.  Ildsjæleprisen 

Baggrund: BrU modtog i alt 5 indstillinger til 

Ildsjæleprisen 2022. Valget faldt på Mona Bober fra 
Bowlingklubben Trippel. Da BrU-medlemmerne var 

forhindret i at overrække prisen, blev dette varetaget 
af direktør Ivan Løvstrup. 

Indstilling: Tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 
Pkt. taget til efterretning. 

 

 

6.  Parasport Danmark’s Repræsentantskabsmøde 

2022 

Baggrund: Parasport Danmark afholdt 
repræsentantskabsmøde lørdag d. 23. april. 

Se nyhed her. 
Indstilling: Tages til efterretning. 

 
BESLUTNING: 

På mødet blev der nævnt at Parasport Danmark skal 
være et kompetenceforbund. MJ er interesseret i en 

drøftelse af hvilken betydning strukturen for fx 
Breddeudvalgets rolle. Bla. vil den nye struktur blive 

drøftet på efterårets dialogmøder. 
Der er et ønske om at få det med på kommende BrU-

møde, evt. med rep. fra bestyrelsen. 
 

 

7.  SOIF 2022 

Baggrund: SOIF 2022 i Kolding blev afviklet i 
weekenden 20.-22. maj.  

Indstilling: Løs drøftelse af arrangementet. 
 

BESLUTNING: 
Arrangementet og BrU’s deltagelse blev drøftet. 

 

 

8.  SOWWG 2022 (2023) 
Baggrund: SOWWG 2022 var planlagt til afvikling i 

januar 2022, men blev pga. corona udskudt til januar 
2023. I begyndelsen af marts meddelte Special 

Olympics International, at de som følge af den 
ulykkelige situation i Ukraine og Rusland aflyste 

Special Olympics World Winter Games. 
Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

 

https://parasport.dk/nyheder/oevrige-nyheder/landsdaekkende/fuld-opbakning-til-nye-strategispor-paa-aarets-repraesentantskabsmoede/


 

 
 

BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. 

 

9.  Special Olympics temadag 

Baggrund: Med henblik på at få lavet en ny 
strategi/politik for Special Olympics afholdes en 

Special Olympics Temadag. Den er planlagt til 
afholdelse d. 12. november i Middelfart. 

Indstilling: Inputs til dagsorden og emner drøftes. 
 

BESLUTNING: 
Der tages udgangspunkt i den nuværende ’KISS’, og 

arbejdes på at få fokus på hvor Special Olympics skal 

bevæge sig hen i de kommende år. 
 

 

10.  Nyt fra:  

a. Bestyrelsen 

Intet at referere. 

 

 

b. Udviklingsudvalget 

MJ: Der er møde d. 8. juni. 
 

 

c. Uddannelsesudvalget 

MJ: Der har ikke været afholdt møde. 
 

 

d. Breddeudvalgets medlemmer 
JD: IU Svømning har spurgt ind til at afholde 

landsmøde i juni 2023 ifb. deres FM/DM. JD meddeler 
udvalget at det er ok. 

MJ: Der er tilmeldt 110 til Sommerhøjskolen på 
Egmont, fra d. 4. til d. 10. juli. 

MJ: Gør opmærksom på at Danmark er vært for NM i 

Boccia i maj 2023 i Vejen Idrætscenter. 
 

 

e. Administrationen 
Intet at referere. 

 

 

11.  Evt. 
 

 

12.  Næste møde 
Det undersøges om mødet d. 2. november rykkes til 

fredag d. 11. november, således BrU møder ind fredag 
og overnatter til temadagen. 

 

 

 

Kalenderen 



 

 
 

2022  

4.-10. juli Idræt for alle, Odder 

7.-14. august  VM i Ridning, Herning 

31. august BrU-møde, MS Teams 

29. september Dialogmøde, Aalborg 

6. oktober Dialogmøde, Vejen 

8.-17. oktober VM i kørestolsrugby, Vejle 

27. oktober Dialogmøde, Brøndby 

11. november BrU-møde, Middelfart 

12. november Special Olympics Temadag, Middelfart 

17. november Dialogmøde, Aarhus 

24. november Dialogmøde, Korsør 

7. december BrU-møde, MS Teams 

2023  

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

 


