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REFERAT AF DHIF’s  
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
 
Lørdag den 25. april 2015 
kl. 13.00-17.00 på Hotel Scandic  
i Kolding 
 
 
 
 

Ad 0. Velkomst 
Karl Vilhelm Nielsen bød velkommen. En særlig velkomst blev rettet til 
næstformand for Danmarks Idræts Forbund, Preben Staun.  
 
Karl Vilhelm Nielsen oplæste en hilsen fra forbundets protektor Prinsesse 
Benedikte: ”Jeg sender mine varmeste hilsener til alle deltagere i Dansk 
Handicap Idræts-Forbunds Repræsentantskabsmøde og håber, at De igen i 
år får et godt møde både fagligt og socialt”. 

 
 
Ad 1. Valg af dirigent 

Steen Bech blev valgt. 

Dirigenten indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var 
lovligt indkaldt. 
 

Ad 2. Valg af 2 referenter og 2 stemmetællere 
Til referenter blev valgt: Søren Jul Kristensen og Michael Møllgaard Niel-
sen. 

Til stemmetællere blev valgt: Niels Christiansen og Gitte Olesen. 
 

Ad 3. Registrering af stemmeberettigede deltagere 
Ved mødets start var der 43 stemmeberettigede til stede. 

 

Ad 4. Bestyrelsens beretning til godkendelse 
(herunder beretning fra Udviklingsudvalget) 

 
Bestyrelsens beretning var udgivet i elektronisk form – følg linket til beret-
ningen: 

 
http://ipaper.ipapercms.dk/DHIF/vrigemagasiner/DHIFBeretning/DHIFBeretning2014/ 
 

http://ipaper.ipapercms.dk/DHIF/vrigemagasiner/DHIFBeretning/DHIFBeretning2014/
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Karl Vilhelm Nielsen havde følgende bemærkninger til bestyrelsens skrift-
lige beretning: 
 
Hvor er forbundet på vej hen? – et spørgsmål, som jeg for nylig blev stil-
let. 

Når man er ude på en større sejlads, så er det svært at sætte kursen, hvis 
man ikke lige ved, hvor man aktuelt er. 

Det er lidt den situation, jeg synes at vi befinder os i, fordi nok ved vi, 
hvor vi er, men der er en del bevægelse omkring os på den korte bane, så 
der er forskellige kurser at vælge. 

Er det selvforskyldt – svaret er ja, til dels! 

Vi har spillet op til dans med de store idrætsorganisationer i forløbet om 
revision af udlodningsloven, fordi vi ressourcemæssigt ikke kan følge med 
på følgende punkter: 

• de øvrige lande på den internationale arena,  
• i forhold til de forventninger, der nationalt stilles fra specialforbund 

(eks. Badminton Danmark),  
• synspunkter, som kommer fra enkelte forskere,  
• og heller ikke i forhold til forventninger fra vore medlemsforeninger 

og idrætsudvalg. 

Handicapidrætten blev skrevet ind i den politiske stemmeaftale mellem 
Folketingets idrætspolitiske ordførere, hvilket bl.a. har resulteret i en ar-
bejdsgruppe, som skal analysere handicapidrætten i Danmark med delta-
gelse af DGI, DIF og DHIF. Der forventes et udkast til en rapport først i 
den kommende uge. Det bliver spændende!  

DHIF har indgået en række aftaler med andre specialforbund. Aftaler som 
løber over 2 x 2 år, og kan udløse et tilskud fra DIF’s fælleskasse på kr. 
50.000 pr. år til specialforbundet. 

Efter en sådan 4 års periode – hvad så? 

Vor forventning er, at der så er opbygget et så godt miljø og interesse for 
fortsat samarbejde om handicapidrætten – især på eliteområdet – at det 
kan fortsættes længere ud i fremtiden. 

Dog ser vi også, at specialforbund trækker sig lidt på grund af økonomiske 
udfordringer i eget regi – et eksempel herpå er DBU (overraskende nok – 
da det er det økonomisk stærkeste specialforbund). 

Det illustrerer, at handicapidræt ikke bare lige bliver en del af et special-
forbunds kerneområde. 

Hvis vi (DHIF) kan skaffe økonomien, så vil de fleste gerne være med og 
bidrage med frivillige. 
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På sigt kan det tænkes, at handicapidrættens elite glider over i nogle spe-
cialforbund – og måske udvikles i et tæt samarbejde med DHIF.   

Udviklingsarbejdet, breddeidrætten, børn og unge og rekrutteringen vil 
fortsætte som et kerneområde for DHIF. 

Vi har brug for yderligere ressourcer – økonomi – og jeg tror mest på, at 
det skal ske via Folketingets forståelse og indgriben, fordi DGI burde bi-
drage mere end de gør – deres indsats er nærmest ikke-synlig - og fordi 
DIF bør bidrage (ikke mindst til det Paralympiske arbejde. DIF er tøvende, 
nærmest afvisende). 

Det næste år kan blive skelsættende for hvilken vej vi bør vælge. DHIF er 
fortsat en organisation med særlige holdninger, kompetencer og ressour-
cer. 

På spørgsmålet ”Hvor er DHIF på vej hen? ” er svaret: Det er svært at 
sige, men vi lægger os ikke ned! Vi har fortsat en opgave at løse. 

Findes der en person med et handicap, som vil i gang med idræt – uanset 
niveauet – så skal DHIF kunne støtte og vise vej og levere den nødvendige 
kompetence og faglighed. 

Selvom dele af eliteidrætten glider et andet sted hen, så skal DHIF fortsat 
være et fyrtårn med kompetencer, faglighed og fantasi til fordel for perso-
ner, som vil eliteidræt (med handicap). 

Der vil i den samlede danske idrætsverden til stadighed være behov for en 
selvstændig organisation, som presser på og følger op på emnet ”idræt for 
personer med handicap”.  

Nogle har måske bemærket, at jeg ikke har brugt ordet funktionsnedsæt-
telse, som jo ellers næsten er blevet synonymt med handicap. Det er det 
ikke længere hos mig. Det har vist sig, at funktionsnedsættelse er noget 
en meget stor del af befolkningen kæmper med, mens handicap er noget 
langt færre kæmper med. Under begrebet funktionsnedsættelse benytter 
man nu også en opdeling mellem mindre og større funktionsnedsættelser.  

Det sidste jeg er blevet præsenteret for er, at i idrættens foreninger er 4,5 
ud af 10 medlemmer uden funktionsnedsættelse, de 3,5 har en mindre 
funktionsnedsættelse og de 2 har en større funktionsnedsættelse i gen-
nemsnit. 

Dvs. flertallet af voksne medlemmer af en idrætsforening har en funkti-
onsnedsættelse. Man kan blive meget bekymret for ”idrættens sundheds-
værdi”! 

I samfundet taler man om, at omkring 30 % har en funktionsnedsættelse 
og ca. 15 % har et handicap – men i idrætsforeningerne udgør personer 
med funktionsnedsættelse et flertal, siger nogle forskere. 

Det holder vist ikke – men statistiske oversigter viser det. Hvem skal man 
næsten tro på? Jeg vil tro på det, jeg kan se og oplever i virkeligheden. 
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Nogle taler i disse år om, at begrebet handicapidræt skal erstattes af et 
mere moderne begreb: parasport. Måske skal vi kalde forbundet DHIF for 
”Parasport-Danmark” – hvem ved? 

Det siges, at det er den vej, man vil gå i Sverige.  

 

Til bestyrelsens beretning fremkom følgende bemærkninger. 

Jens Boe Nielsen: 

Handicapidrættens Videnscenter fylder 20 år i år. Halvdelen af bestyrelsen 
er udpeget af DHIF’s bestyrelse. Videnscentret har lavet mange gode ting i 
løbet af de 20 år. Centrets fremtid er usikker grundet usikkerhed om be-
villinger fra bl.a. satspuljen. 
 
Herefter overlod Jens Boe ordet til lederen for Handicapidrættens Videns-
center, Kristian Jensen.  
 
Kristian Jensen: 
Omverdenen har ofte store forventninger til handicapidrætten. Det er der 
gode grunde til. Men for at løfte de store forventninger kræves ressourcer. 
 
For 20 år siden besluttede DHIF’s Forretningsudvalg at oprette Handicap-
idrættens Videnscenter efter års grundige forberedelser. Siden da har det 
ligget i Roskilde og flytter til sommer til Danske Handicaporganisationers 
hus i Høje Taastrup. 

Videnscentret har gennem årene skullet løfte opgaver, som ligger på kan-
ten af DHIF’s arbejdsområder eks. jobs, uddannelse af personer som ar-
bejder med handicappede, tilgængelighed, rehabilitering etc. Altså områ-
der, hvor samfundet kan bruge og drage fordel af handicapidrætten. 

Der er nok et par stykker til stede her i salen, som har fået job via Videns-
centret. 

Dette arbejde risikerer at måtte stoppe. De manglende bevillinger frem-
over skyldes ikke en kritik af Videnscentrets indsats, men derimod en om-
lægning af administrationen af satspuljemidler fra politikere til embeds-
mænd. Centrets arbejde går på tværs af mange ministerier, og det gør at 
embedsmænd fra ét ministerium, i stedet for at prioritere Videnscentret, 
vælger aktiviteter der er rettet konkret mod deres eget ministerium. 

Der ligger et stort arbejde foran os for at sikre Videnscentrets fremtid. 

 

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 

 

  



  s. 5/20 

Ad 5. Beretning fra stående udvalg 
 
a. Breddeudvalget 
Breddeudvalgets beretning var udgivet i elektronisk form – følg linket til 
beretningen: 
 
http://ipaper.ipapercms.dk/DHIF/vrigemagasiner/DHIFBeretning/DHIFBeretning2014/ 
 
Lene van der Keur havde følgende supplerende bemærkninger til Bredde-
udvalgets skriftlige beretning: 

 
Breddeudvalget står bag en lang række aktiviteter i handicapidrætten og 
DHIF har efterhånden udviklet en række kompetencer:  
 

− Vores sommerhøjskole udvikler sig ligesom vores sportsskoler. 
− I år skal vi deltage i Nordisk Idrætslejr for Unge (NIFU) på Færø-

erne med et lille hold svømmere. Det er desværre ikke lykkedes at 
rekruttere til bordtennis, atletik og gymnastik. 

− Unge Atleter i Front – vores projekt rettet mod børn og unge – går 
rigtigt godt med en pæn tilgang af atleter. 

− Vi skal til Special Olympics World Summer Games i Los Angeles til 
sommer med 69 atleter og 24 trænere og ledere. De følges af et 
filmhold fra Nordisk Film. Det bliver til 6 udsendelser på TV2 til ef-
teråret. 

 
Som bekendt for de fleste, tilfalder halvdelen af licensindtægterne vores 
idrætsudvalg. Ikke alle udvalg får disse midler brugt. Vi vil derfor i år op-
fordre, inspirere og minde vores idrætsudvalg om, at de kan anvende 
disse midler til fordel for deres idræt. 
 
Vi har igen i 2015 et overskud ift. budgettet. Det er ikke fordi vi sparer og 
holder tilbage med bevillinger, men mange bevillinger til idrætsudvalg en-
der med ikke at blive anvendt. Vi vil meget gerne have tilbagemeldinger 
om bevilligede midler, som idrætsudvalg ikke får brugt, så de i stedet kan 
komme andre idrætsudvalg til gode. 
 
”Håndbog for Idrætsudvalg” ligger nu i en opdateret version på hjemmesi-
den efter input fra bl.a. idrætsudvalg og medarbejdere. Men den skal lø-
bende opdateres, så meld gerne tilbage, hvis I mener, at der er mangler. 
Omtalt i håndbogen er blandt andet nye medaljer. Der er blevet fremstillet 
nye officielle FM og Special Olympics medaljer, som koster 26 kr. inkl. ind-
graveringer og bånd. Procedurer for bestilling heraf udsendes i løbet af 
maj måned. 
 
 
Herefter fremkom følgende bemærkninger: 
 
Henning Nielsen: 
Hvad menes der med, at licensmidler går tilbage til IU? 

http://ipaper.ipapercms.dk/DHIF/vrigemagasiner/DHIFBeretning/DHIFBeretning2014/
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Hvor mange deltagere skal der være til et forbundsmesterskab for, at der 
kan uddeleles medaljer? 
  
Lene van der Keur: 
Man betaler 100 kr. for en personligt licens, og 50 kr. heraf tilfalder id-
rætsudvalget. Sådan har det været de sidste ca. 5 år. 
Retningslinjer for uddeling af medaljer fremgår af ”Håndbog for Idrætsud-
valg”. 
 
Ingrid Lauridsen: 
Ærgerligt, at midler til breddeidrætten ikke bliver anvendt. Hvordan sker 
der opfølgning? 
 
Lene van der Keur 
Udvalgene skal afregne flere gange om året, men vi vil gerne orienteres, 
hvis et udvalg ved, at der er bevilligede midler, som ikke bliver anvendt.
  
 
Herefter blev beretningen godkendt. 
 
 
b) Eliteudvalget 
 
Eliteudvalgets beretning var udgivet i elektronisk form – følg linket til be-
retningen: 
 
http://ipaper.ipapercms.dk/DHIF/vrigemagasiner/DHIFBeretning/DHIFBeretning2014/ 
 
 
Even Falk Magnussen havde følgende supplerende bemærkninger til Elite-
udvalgets skriftlige beretning: 
 
Vi er kommet ud af 2014 med et fantastisk flot resultat: 
17 medaljer ved internationale mesterskaber fordelt på 7 idrætter, heraf 4 
paralympiske idrætter (atletik, bordtennis, ridning samt svømning), og 2 
kommende paralympiske idrætter (badminton og taekwondo i Tokyo 
2020).  
Endelig i golf, som ikke er kommet med i den Paralympiske familie endnu, 
hvor vi stadig markerer os helt i toppen i kraft af Stefan Mørkholts flotte 
præstationer. 

 
Badminton og taekwondo er jo to stærke sportsgrene i det danske idræts-
billede. Så trods det, at de er relativt nye handicapidrætter, har vi allerede 
nu kunnet markere os med topresultater. Det tyder godt for fremtiden. 

 
2014 var jo et Vinter PL år, hvor vi var repræsenteret ved Line Damgaard 
og Ulrik Nyvold i alpine discipliner. Vi må konstatere, at der er langt op til 
de bedste nationer. Vi matchede nok de danske rask vintersportsudøvere 

http://ipaper.ipapercms.dk/DHIF/vrigemagasiner/DHIFBeretning/DHIFBeretning2014/
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fint, som deltog ved det forudgående Vinter-OL 2 uger tidligere, Danmark 
er endnu ikke en vintersportsnation.  
 
Vi nød dog godt af "Five nations one Team"-samarbejdet med Sverige, 
Norge, Finland og Island i Sochi. Uden det havde det været svært at skabe 
en holdånd for vores to udøvere, ikke mindst set i lyset af, at idrætterne 
var spredt ud over så stort et område som de var i Sochi. 

 
Selvom Danmark er et lille land, og selvom DHIF har færre penge at gøre 
med (vi betaler i modsætning til mange nabolande selv PL-omkostninger) 
til elitearbejdet sammenlignet med vores konkurrenter i Norden, og ikke 
mindst de Østeuropæiske lande, så klarer vi os faktisk overraskende godt.  

 
Vi udnytter vores støttekroner godt, fordi vi har en meget erfaren organi-
sation, der med stor sikkerhed håndterer de ufatteligt mange sider, der 
skal være styr på, for at vores eliteudøvere kan træne og konkurrere 
bedst muligt. 

 
Som formand for Eliteudvalget føler jeg mig tryg ved at have to ekstremt 
erfarne folk som Michael Møllgaard Nielsen og Gregers Lehrmann Bruun i 
ryggen til at klare de daglige fortsat mere komplekse og foranderlige op-
gaver der følger med at være Sportschef og elitekonsulent i DHIF. Tak for 
hjælpen. 
 
Og det samme til Medicinsk Udvalg, hvor frivillige, i samarbejde med rele-
vante ansatte, støtter op om elitearbejdet og vore udøvere på vigtige om-
råder som klassifikation og dopingarbejdet. 

 
 
 Herefter fremkom følgende bemærkninger: 
  

Preben Staun: 
Jeg er glad for som DIF’s kontaktperson at være til stede, og jeg vil gerne 
overbringe en hilsen fra DIF’s bestyrelse.   
 
Arbejdet i udvalget med repræsentanter fra DGI, DHIF og DIF er en stor 
udfordring og en god oplevelse. Jeg ser frem til, at vi i udvalget får lavet 
nogle gode anbefalinger, som de tre bestyrelser kan forholde sig til og til 
glæde for handicapidrætten i Danmark. Måske selvom der ingen sikkerhed 
er for, at det vil føre til noget. 
 
Projekt ”Bevæg dig for livet” (tidligere omtalt som Projekt 25-50-75) har 
som målsætning at i 2025 skal 50% dyrke idræt i foreninger og 75% 
dyrke idræt i det hele taget. Det betyder, at 600.000 flere skal dyrke 
idræt og 325.000 flere skal med i vores foreninger. Det skal ske i samar-
bejde med bl.a. kommunerne. 
 
Handicapidrætten vil også blive en del af dette allerede i år. Det er ikke 
gratis. Projektet har for de første 3 år et budget på 100 mio. kr.  
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Kan vi få 600.000 flere til at dyrke idræt, vil det have positiv effekt på of-
fentlige sundhedsbudgetter m.m. 
 
Vi har også et skoleprojekt ”Krop og kompetencer”, hvor vi skal lave kom-
petenceudvikling i 5 kommuner (Aalborg, Ringkøbing-Skjern, Herning, 
Slagelse og Frederikssund), som skal resultere i, at alle elever bliver fysisk 
aktive. 
 
DIF’s vision for de kommende 5 år har som overskrifter: Kvalitet, Det 
gode idrætsliv, Eliteidræt og Faciliteter. En vision, som i høj grad involve-
rer specialforbund. Også her er handicapidrætten tiltænkt en rolle. 

 
 Jens Boe Nielsen: 

Vi er glade for at være tæt på DIF. DIF står for OL-deltagelsen. DHIF står 
for PL-deltagelsen, herunder betaling. Hvorfor står DIF ikke også for PL-
deltagelse? 

 
 Preben Staun: 

DIF forestår OL efter indstilling fra specialforbund og Team Danmark. PL 
er et andet arrangement. Men vi vil være åbne for en dialog.  
 
Hvis DIF skal overtage PL-deltagelse, kan det betyde, at DHIF mister ind-
flydelse. Med hensyn til udtagelse af atleter, så har DIF kun i meget få til-
fælde ikke fulgt indstillinger fra specialforbundene. Det samme vil for-
mentlig blive tilfældet, hvis DIF overtager PL. 

 
 Ingrid Lauridsen 

En værtsby kan ikke få OL uden også at sige ja til PL. DIF bør have 
samme princip. 

 
 Herefter blev beretningen godkendt. 
 
 

Ad 6. Regnskab for 2014 til godkendelse 
Bestyrelsen fremlagde årsregnskabet med tilhørende noter og specifikatio-
ner til godkendelse – v. René Budde Gade 
 
René Budde Gade havde følgende kommentarer til regnskab 2014: 
Resultatet for 2014 blev et underskud på 524 t.kr. mod et budgetteret 
overskud på 585 t.kr. 
Bestyrelsen mener ikke, at resultatet er tilfredsstillende, men dog accepta-
belt. 
Egenkapitalen er således faldet til 668 t.kr. hvilket også skyldes, at vores 
værdipapirbeholdning er faldet med 144 t.kr. 

  
Der har været følgende væsentlige afvigelser på indtægterne i forhold til 
budgettet:   
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 Tilskud er 790 t.kr. mindre end budgetteret, hvilket primært skyl-
des en manglende 3. hovedsponsor. 

 Overskud ved indsamling er 357 t.kr. mindre end budgetteret. 
 Til gengæld udviser de finansielle indtægter et plus på 265 t.kr. 
 Indtægter i alt er 891 t.kr. mindre end budgetteret. 

 
På udgiftssiden har der været følgende væsentlige afvigelser:  

 Kursus- og stævnevirksomhed har et forbrug på 560 t.kr. mere en 
budgetteret. 

 Efter budget 2014 var fremlagt på repræsentantskabsmødet i april 
2013 blev der givet en ekstra bevilling til Eliteudvalget for at opti-
mere forberedelserne for eliteidrætsudøverne frem mod PL 2016. 
Dette modsvares i nogen grad af, at Kursus- og breddeområdet 
ikke har forbrugt hele deres bevilling. 

 Repræsentantskab og overordnede udvalg har brugt 86 t.kr. min-
dre end budgetteret. 

 Tilskud til klubber har været 180 t.kr større en budgetteret, hvilket 
dog modsvares af øremærkede tilskud. 

 Sponsoromkostninger har været 281 t.kr. mindre end budgetteret 
ligesom der er anvendt 470 t.kr. mindre på konsulentområdet end 
budgetteret. 

 Lønninger på sekretariatet har været 142 t.kr. over det budgette-
rede. 

 Den samlede afvigelse på udgiftssiden har været på +218 t.kr. 
 
 Dermed et samlet resultat ca. 1 mio. kr. dårligere end budgetteret. 
 
  

Herefter fremkom følgende bemærkninger: 
 
 Bent Rasmussen: 

Af regnskabet fremgår en bankgæld på over en mio. kr. pr. 1/1.  Det un-
drer mig. 

 
 Niels Christiansen: 

Det handler om likviditet. Altså hvornår regninger bliver betalt og indtæg-
ter indgår. Få dage efter den 1/1. var der et indestående i banken på over 
1 mio. kr. 

 
 Henning Nielsen: 
 Hvad anvendes tilskuddet fra JYSK til? 
 
 Niels Christiansen: 

Midlerne er ikke øremærket til PL, så de anvendes ikke til ”noget be-
stemt”. 

 
 Regnskabet blev herefter godkendt. 
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Ad 7. Budgetoplæg for 2016 til drøftelse - incl. Handlingsplan (sats-
ningsområder) for kommende år: 
Budget v. Rene Budde Gade: 
 
Rene Budde Gade 
Vi opererer med sikre, delvis sikre og usikre indtægter. I det oprindelige 
budget for 2015 havde vi usikre indtægter på 3,4 mio. kr. Vi er godt til-
fredse med, at 1,8 mio. kr. af disse allerede nu er sikre indtægter. Også 
en del af de budgetterede usikre indtægter for 2016 er allerede nu sikre. 
 
I budgettet for 2016 øges indtægterne med 1.635 t.kr. i forhold til budget 
for 2015. 
Tilskud fra Team Danmark øges med 400 t.kr.  
Indsamling og arv med 1.135 t.kr. og Virksomhedsklub med 100 t.kr. 
Beløbet afsat til konsulentordningen er uændret 10.500 t.kr. Der er bud-
getteret med en nedgang på 825 t.kr. på de øvrige udgifter. 
Nedgangen begrundes i en formindskelse af lønudgifterne samt en ned-
gang i de øvrige udgifter. 
Udgifterne til bredde- og elitevalget, herunder PL, stiger med 1.985 t.kr. i 
forhold til 2015. Breddeudvalget falder med 305 t.kr., mens Eliteudvalget 
forøges med 900 t.kr. og PL øges med 2.790 t.kr. 
Budgettet for medlemsbladet udviser et overskud på 400 t.kr. i 2016, hvil-
ket er uændret i forhold til 2015. 

 
Herefter kom følgende bemærkninger. 
 
Per Kristensen: 
Breddeudvalget er skåret med 300.000 kr. ift. 2015. Vil det ramme klub-
berne? 
 
Rene Budde Gade: 
Den reelle besparelse er på 95.000 kr., idet der i 2015 er bevilliget 
205.000 til World Games i 2016. 
 
Lene van der Keur: 
Det er ikke med begejstring, at vi er blevet beskåret, men det har været 
nødvendigt ud fra en helhedsbetragtning. 
 
Ordwin Meckler: 
Pas på med for store besparelser på breddeidrætten. Det skal ikke kun 
handle om PL og eliteidræt. 
Vil de usikre indtægter i budgettet for 2016 føre til et underskud? 
 
Rene Budde Gade: 
Hvis vi ikke får realiseret de usikre indtægter, vil det betyde et underskud. 
 
Ingrid Lauridsen: 
Vi har i flere år hørt om en 3. hovedsponsor, som er svær at finde. Færre 
konsulenter beskæftiger sig med klubber og flere får centrale opgaver.  
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Så er det det rigtige DHIF gør? 
 
Karl Vilhelm Nielsen: 
Det er svært at sige om vi altid gør det rigtige. Vi vil gerne have 3 hoved-
sponsorer. Vi er blevet kontaktet af flere, som vil finde en hovedsponsor 
for os. Men de har forlangt 250.000 kr. blot for at starte på at arbejde 
med det. Vi har derfor takket nej til disse tilbud. Men vi arbejder fortsat 
selv med at finde en 3. hovedsponsor. 
Vi har ikke ønsket at lave et budget, som kun indeholder sikre indtægter.  

 
Ingrid Lauridsen: 
Hvad skal pengene afsat til PL anvendes til? Kun til deltagelse eller også 
træningsforberedelser? 
 
John Petersson: 
PL-budgettet skal alene anvendes til PL-deltagelse, herunder transport 
inkl. heste, beklædning, sponsorer m.m. 
Træningsforberedelser dækkes af Eliteudvalget. 
 
Henning Nielsen: 
Jeg kan ikke se et regnskab for snookerudvalget. 
 
Rene Budde Gade: 
Man kan ikke se regnskab for de enkelte idrætsudvalg, men snookerudval-
get har, som alle andre udvalg, afleveret et regnskab. Snookerudvalgets 
regnskab er en del af Breddeudvalgets regnskab. 

 
 

---oo0oo--- 
 

Nyt satsningsområde: ”Handicapidræt i relation til den nye skolereform”. 
Præsentation v. Jan Sau Johansen og Jørn Erik Simonsen. 
 
Handicapidræt set i lyset af den nye skolereform. 
Idræt og bevægelse får en central rolle med min. 30 minutters daglig motion og fysisk 
aktivitet tænkt ind i andre fag. 
 
Med satsningsområdet ”Handicapidræt set i lyset af den nye skolereform” skal DHIF 
arbejde for, at den centrale rolle også kommer til at gælde børn og unge med handi-
cap. Vi ser to målgrupper for satsningen: 

1. Den første er enkeltintegrerede elever med handicap, hvor vi skal arbejde for 
øget deltagelse/inklusion i skoleidrætten, centralt og lokalt samarbejde mellem 
skole/institution og foreninger, og understøtte rekruttering af børn og unge til 
handicapidrætten. 

2. Den anden målgruppe er børn og unge i specialskoler og specialklasser, hvor vi 
skal arbejde med inspiration til idræts- og bevægelsesaktiviteter, udvikling af 
inkluderende aktiviteter, og for samarbejde mellem skoler/institutioner og lo-
kale foreninger. 
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Følgende proces for arbejdet foreslås: 
• April 2015: Satsningsområdet godkendes 
• Sommer 2015: Bestyrelsen etablerer en arbejdsgruppe med frivillige og an-

satte, der udarbejder forslag til vision, aktiviteter, indsatser og organisation. 
Forslaget godkendes efterfølgende af bestyrelsen. 

• Efterår 2015: Arbejdsgruppen igangsætter arbejdet og interne og eksterne 
samarbejdspartnere afklares.  

• Status for satsningen vil præsenteres på repræsentantskabsmøderne i 2016, 
2017 og 2018. 

• I 2019 fremlægges en evaluering af satsningen til repræsentantskabsmødet. 
 
 
Herefter fremkom følgende kommentarer: 
 
Jan Sørensen: 
Dejligt at se, at dette skal være et satsningsområde. Det er meget vigtigt for rekrutte-
ringen til vores foreninger. Hvis idræt bliver sjovt i skolen, vil de også komme i vores 
foreninger. 
 
Stig Persson: 
En del raskidrætsklubber er i gang på området. Godt at handicapidrætten nu også vil 
blande sig. 
 
Ingrid Lauridsen: 
Jeg kan også støtte dette som en satsning. Der er ikke overfyldt med raskidrætsklub-
ber på skolerne, så der er også plads til os. 
 
Herefter blev det nye satsningsområde vedtaget. 
 
 

---oo0oo--- 
 
 

Ad 8. Fastsættelse af kontingent og indskud. 
Bestyrelsen foreslår at satserne for kontingent og indskud fortsætter uæn-
dret: 400 kr./år for klubber med 1-10 medlemmer og 1.000 kr./år for 
klubber med mere end 10 medlemmer. 
 
Dog med en ændring, så alle nyindmeldte klubber har gratis medlemskab 
det første kalenderår. 

 
 Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger. 
 
 

Ad 9. Behandling af indkomne forslag 
Godkendelse af DHIF’s Frivillighedspolitik 
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Baggrund: 
DIF-beslutning: Alle specialforbund udarbejder en Frivillighedsstrategi in-
den udgangen af 2014. Frivillighedsstrategien skal være gældende for 
både forbunds- og klubniveau. 
Dette arbejde blev koordineret ind i vores satsningsområde ”Frivillighed og 
engagement i DHIF”. 
 
Hvad er en Frivillighedsstrategi? 
En plan for rekruttering og fastholdelse af frivillige: 
Hvordan får vi fat i nye frivillige? (i en stigende konkurrence med andre 
gode frivilligbaserede organisationer, samt ændringer i folks prioriterings-
mønstre m.h.t. deres fritid) 
 
Hvordan fastholder vi energien og engagementet hos de frivillige, der alle-
rede er involverede? (Hvad kan vi ændre i klubben/forbundet, der forbed-
rer vilkårene for de frivilliges indsats?). 
 
Fra strategi til politik: 
I DHIF har vi udarbejdet et holdnings- og værdisæt (en politik), der byg-
ger på, at frivilliges motivation er den afgørende faktor for deres indsats. 
 
Vi kalder DHIF’s frivillighedspolitik for ”Frivillighed IFORM”. 
 
Moderne frivilliges motivation er drevet af: 
I, Indflydelse - Man skal have mulighed for Indflydelse 
F, Fællesskab - Der skal være et godt Fællesskab 
O, Overskuelig - Det skal være Overskueligt 
R, Respekt - Der skal være Respekt om den frivillige indsats 
M, Meningsfuld - Involveringen skal være Meningsfuld 
 
I alle relationer er der en gensidighed. Eksempelvis skal man såvel møde 
respekt, som vise respekt. 
 
Alt dette skal selvfølgelig udmøntes i handling. Eksempler på handling kan 
være: 
Procedurer for referater kan sikre indflydelse. 
Møder skal være effektive og hyggelige for at skabe fællesskab. 
 
Uddybning af disse og eksempler på andre handlinger blev uddelt til re-
præsentantskabet samt et skema til, hvordan man kan arbejde med dette 
i hele DHIF. 
 
Herefter fremkom følgende kommentarer: 
 
Ingrid Lauridsen: 
Det er et godt materiale og en god idé. Skal dette have afsmitning helt 
ned på klubniveau? 
Også i klubber og udvalg, hvor frivilligheden trives, kan det være godt at 
få sat ord på dette. 
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Jan Sau Johansen: 
DIF har krævet, at alle specialforbund udarbejder en frivillighedspolitik. På 
vores dialogmøder med klubber mødte vi kun én klub, som har en frivillig-
hedspolitik. Arbejdsgruppen opfordrer til, at DHIF skal tilbyde klubber og 
udvalg hjælp til at implementere IFORM. 
 
Mette Taxholm: 
Hvordan har udviklingen været ift. frivillighed generelt? 
 
Jørn Erik Simonsen: 
Det er ikke et entydigt billede. Antallet af personer, som i DK arbejder fri-
villigt, har aldrig været større. Jeg er ikke specielt bekymret på DHIF’s 
vegne, hvis vi gør en indsats for frivilligheden. 
 
Tine Rindum Teilmann: 
De frivillige bliver ældre og ældre. Så det er vigtigt at arbejde med at få 
flere yngre med som frivillige. 
 
Jan Sørensen: 
Vi oplever faktisk, at de frivillige bliver yngre. Til gengæld har vi dem i 
kortere tid og i færre timer. Det er ofte studerende. 
 
Henning Nielsen 
I snooker er fællesskabet vigtigt. Desværre bliver vi færre og færre. Hvor 
er alle de frivillige?  
Jeg har oplevet mange møder, hvor man fik meget godt at spise og 
drikke, men ikke har nået, det man skulle. 
 
Jan Sau Johansen 
Opfordrer til, at man tager IFORM med i klubber og udvalg, og at politik-
ken bliver vedtaget. 
 
Frivillighedspolitikken blev herefter vedtaget. 
 

 
Ad 10. Beretning for andre stående udvalg 

Medicinsk Udvalg: 
Forud for mødet havde Medicinsk Udvalg udsendt følgende skriftlige beret-
ning: 
 
”Medicinsk Udvalg 
Medicinsk Udvalg er et rådgivende udvalg under DHIF. Udvalgets medlem-
mer har alle en interesse i og kendskab til klassifikation, forebyggelse af, 
behandling af og genoptræning efter idrætsrelaterede skader, antidoping 
m.v. Medlemmerne har således en faglig baggrund, som er relevant for de 
nævnte emner – typisk som fysioterapeut eller læge. 
Endvidere har Medicinsk Udvalg en række tilknyttede, såsom idrætsspeci-
fikke klassifikatører, fysioterapeuter, ledere fra idrætterne m.fl. 
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Medicinsk Udvalg har bl.a. ansvaret for at  
- sikre en løbende udvikling af klassifikationsområdet i DHIF  
- klassificere eliteidrætsudøvere og rådgive vedrørende klassificering af 

idrætsudøvere, på nationalt såvel som internationalt plan samt at teste 
udøvere for opfyldelse af mindstehandicap 

- informere om og undervise i principperne for klassifikation og mindste-
handicap, herunder også idrætsspecifik klassifikation  

- prioritere og finansiere uddannelse af klassifikatører med afsæt i an-
søgninger fra idrætsudvalgene  

- fungere som konsulenter vedrørende udvikling/revurdering af idræts-
specifikke klassifikationssystemer  

- informere og rådgive udøvere samt elitestaben omkring antidoping  
- bistå ved førstehjælpsfunktioner ved idrætsstævner samt udviklingsar-

bejde inden for Special Olympics 
  
Arbejdet i løbet af det forgangne år har bl.a. været omkring: 
- Klassifikation 
Medicinsk Udvalgs medlemmer og dets tilknyttede har  

o gennemført eller bistået klassifikationer af danske udøvere  
o bidraget med skriftlige input samt deltaget i møder vedrørende 

det internationale klassifikationsarbejde, herunder 
 deltagelse i IPC telefon-konference med udvalgte lande 

omkring udvikling og organisering af klassifikationsområ-
det i de respektive nationale forbund, ved Dorthe Bjerre 
Krogh 

 deltagelse i IPC-møde, Bonn, ved konsulent Lykke Guld-
brandt på vegne af Medicinsk Udvalg 

 udarbejdelse af specifik feedback på IPC’s 2. konsultati-
onsrunde af revisionen af ’the Classification Code 2017’, 
ved Lykke Guldbrandt og Dorthe Bjerre Krogh 

- Med afsæt i bl.a. DHIF’s Klassifikationsstrategi arbejder Medicinsk ud-
valg med følgende målsætninger: 

 uddannelse af klassifikatører i relevante idrætter  
 tilgængelige klassifikationsmuligheder for udøverne på et 

højt niveau i relevante idrætter  
 øget synlighed og samarbejde med Idrætsudvalgene inden 

for klassifikation  
 opdatering af og bedre tilgængelighed af information om 

idrætsspecifikke klassifikationssystemer 
- Klassifikationsstrategien står aktuelt foran en revision – en proces, som 

iværksættes, når arbejdet med IPC’s ’Classification Code 2017’ ligger 
færdigt. 

o Nordisk netværkssamarbejde – bl.a. med løbende opdatering af 
masterliste over uddannede klassifikatører i de nordiske lande. 
Overordnet set mhp. at styrke området både i DHIF samt på 
tværs af landene i Norden. I samarbejdet indgår Sverige, Norge, 
Finland, Island, Færøerne og Danmark. 

o Bistået med oversættelsesopgaver omkring klassifikationsmanu-
aler 
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- Sportsmedicin 
Medicinsk Udvalgs medlemmer og dets tilknyttede har: 

o deltaget som fysioterapeuter for flere af vores landshold både på 
hjemmebane ifm. afholdelse af konkurrencer i Danmark og ved 
konkurrence/træning i udlandet, herunder bl.a. ved:  
 De Paralympiske Lege i Sochi for de danske og øvrige nor-

diske atleter 
 VM i kørestolsrugby på hjemmebane i Odense 
 Internationale turneringer for goalball 
 VM i ridning 
 EM i svømning 
 EM i atletik 

o fungeret som eskorter ved dopingkontroller under VM i køre-
stolsrugby for Antidoping Danmark 

o fungeret i Førstehjælpsfunktioner ved afholdelse af stævner/kon-
kurrencer i Danmark 

 
Udvalgets sammensætning i det forgangne år har været: 
- Morten Blomgren, læge 
- Ditte Andersen, fysioterapeut 
- Rikke Blomgren, fysioterapeut - sekretær 
- Mette Mehlsen Taxholm, fysioterapeut - økonomiansvarlig 
- Dorthe Bjerre Krogh, fysioterapeut - formand 
 
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle, som vi har samarbej-
det med i det forløbne år.” 
 
Der var ingen yderligere kommentarer til den skriftlige beretning. 

 
  

Ordens- og amatørudvalget: 
Steen Bech oplyste, at Ordens- og amatørudvalget ikke havde haft sager 
til behandling i 2014. 
 
 
De to beretninger blev taget til efterretning. 
 

 
Ad 11. Valg til bestyrelsen med 9 medlemmer      

a. Næstformand         På valg: John Petersson (modtager genvalg) 
 John Petersson blev genvalgt som næstformand. 
 

b. Økonomiansvarlig På valg: René Budde Gade (modtager ikke gen-
valg) 

 
Stig Persson 
Jeg har været med i mange år - begyndte i kursusudvalget, og indtil for få 
år siden i bestyrelsen som økonomiansvarlig. 
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Stig Person blev valgt som økonomiansvarlig. 
 

c. Bestyrelsesmedlem På valg: Jens Boe Nielsen (modtager genvalg) 
 Jens Boe Nielsen genvalgt som bestyrelsesmedlem. 
 

d. Bestyrelsesmedlem På valg: Tine Rindum Teilmann (modtager gen-
valg) 

 Tine Rindum Teilmann genvalgt som bestyrelsesmedlem. 
 

 
Ad 12. Valg af stående udvalg  

a. Breddeudvalget 
2 medlemmer På valg: Bjørn Georgsen (modtager genvalg) 

       På valg: Anne Marie Malling Eriksen  
       (modtager genvalg) 

     Bjørn Georgsen og Anne Marie Malling Eriksen blev genvalgt. 
 

b. Eliteudvalget 
2 medlemmer På valg: Lis Lihme (modtager genvalg) 

                      På valg: Svenn Folkmann (modtager genvalg) 

       Lis Lihme og Svenn Folkmann blev genvalgt. 

             

Ad 13. Valg af øvrige udvalg  
a. Medicinsk udvalg 
Formand   På valg: Dorthe B. Krogh  
    (modtager ikke genvalg) 
1 udvalgsmedlem  På valg: Ditte V. Andersen (modtager genvalg) 

    Nyopstillet: Zenta Kirstejn Frerks. 

     Ditte V. Andersen og Zenta Kirstejn Frerks blev valgt. 

 

b. Ordens- og amatørudvalg 
1 udvalgsmedlem       På valg: Torben Lyster Sørensen 
 
    Nyopstillet: Christian Bundgaard. 
 

              Christian Bundgaard blev valgt. 
 

 
 
Ad 14. Valg af kritiske revisorer  
   1 kritisk revisor  På valg: Stig Person (modtager ikke genvalg) 

      Nyopstillet: Rene Budde Gade. 

        Rene Budde Gade blev valgt. 
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Ad 15. Eventuelt. 

Lene van der Keur uddelte Breddeudvalgets Ildsjælepris på DHIF’s vegne 
til Jesper Overgaard for hans kompetente, vedholdende og engagerede 
indsats i håndcykling og kørestolsrugby på såvel udvalgs- som klubniveau. 
 
Ingrid Lauridsen 
Karl Vilhelm Nielsen startede med at tale om, hvor vi er på vej hen. Jeg 
håber, at vi bruger tid på at finde ud af, hvor vi er nu og hvor vi gerne vil 
hen. 
 
Karl Vilhelm Nielsen 
Vi skal bruge energi på at afklare, hvor vi står nu og hvor vi vil bevæge os 
hen. Målet skal være, at vi bedst muligt kan sikre, at mennesker med 
handicap får adgang til idræt. 
 
Tak til dirigenten. Vi har klaret det vi skulle med repræsentantskabets 
gode hjælp og en god forberedelse. 
 
Tak for indsatsen til Rene Budde Gade. 
Tillykke til alle ny- og genvalgte. Godt at se, at der er mange, som vil gøre 
en indsats. 
 
Endelig en tak til administrationen for det forberedende arbejde. 
 
Næste repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 30. april 2016 i 
Idrættens Hus i Brøndby. 
 
 

---oo0oo--- 
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