REFERAT AF DHIF’s
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Lørdag den 29. april 2017
på Scandic Hotel, Kolding

Ad 0.

Velkomst
Karl Vilhelm Nielsen bød velkommen til alle og særlig velkommen til DIF’s
repræsentant, næstformand Hans Natorp.
Karl Vilhelm Nielsen oplyste, at der var modtaget en hilsen fra forbundets
protektor HKH Prinsesse Benedikte, som sendte sine varmeste hilsner til
alle deltagerne i Dansk Handicap Idræts-Forbunds Repræsentantskabsmøde, og at Prinsessen ønskede alle et vellykket møde både fagligt og socialt.

Ad 1.

Valg af dirigent
Steen Bech blev valgt.
Dirigenten indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var
lovligt indvarslet.

Ad 2.

Valg af 2 referenter og 2 stemmetællere
Til referenter blev valgt: Søren Jul Kristensen og Michael Møllgaard Nielsen.
Til stemmetællere blev valgt: Niels Christiansen og Gitte Noël Olesen.

Ad 3.

Registrering af stemmeberettigede deltagere
Dirigenten konstaterede, at der ved mødets start var 39 stemmeberettigede til stede.
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Ad 4.

Bestyrelsens beretning til godkendelse
(herunder beretning fra Udviklingsudvalget)
Bestyrelsens beretning var udgivet i elektronisk form – følg linket til beretningen:
http://ipaper.ipapercms.dk/DHIF/vrigemagasiner/DHIFBeretning/parasport-danmark-beretning-2016/
Karl Vilhelm Nielsen havde følgende supplerende bemærkninger til bestyrelsens skriftlige beretning:
Dialogmøderne med klubber og udvalg.
I marts/april havde vi traditionen tro 2 dialogmøder – henholdsvis i Aalborg og Brøndby. Begge møder var velbesøgte – dvs. med 25-30 deltagere. Emnerne som blev sat på dagsordenen var meget forskellige og vi
kom vidt omkring.
Følgende emner blev drøftet i Aalborg den 28. marts:
-

Forslag om nyt navn til forbundet
Konsulenthjælp til idrætter
Hjælp til nybyggeri
Rekruttering af børn og unge med fysiske handicap
Frafald på grund af manglende pædagogtimer
Kommunekonsulenter
Resultater (manglende) fra FM’er på forbundets hjemmeside

Følgende emner blev drøftet i Brøndby den 5. april:
-

Forslag til nyt navn til forbundet
Ny hovedsponsor – Elsassfonden
Partnerskabsmodeller – brobygger-funktionen
Kommunale støtteordninger
Medlemstilbagegang
Rekruttering og fastholdelse af frivillige
Tilbud til personer med sværere handicap
Unge atleter i front
PL-beklædning

Alle disse emner vil blive drøftet i bestyrelsen – og blive fulgt op, hvor det
er muligt.
Medaljemæssigt har 2016 været et godt år – både til PL og til VM og
EM. I alt blev der vundet 27 medaljer – og det omtales i DIF’s årsberetning – og dermed er DHIF det specialforbund, som har vundet flest medaljer i 2016.
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Det er i sig selv flot, men det er også en ”idrætspolitisk sejr” at det bliver
omtalt i DIF’s årsberetning. Vi skal ikke mange år tilbage før, det var
utænkeligt.
DIF omtaler i sin årsberetning alle de priser, som uddeles på Sports Show
2016 i Herning – bortset fra Kulturministerens Handicapidrætspris.
Samarbejdet med DIF og DGI.
Samarbejdet har især koncentreret sig om 2 arbejdsgrupper:
Den ene (hvori deltager DIF, DGI, DAI og DHIF) har vi haft fokus på at
styrke samarbejdet på konsulentplan og derved opfordre kommunerne til
at etablere en ”kommunekonsulent”, som skal bygge bro mellem borgere
med handicap, hvor mange kendes i forvaltningen, og idrætsforeninger i
kommunen.
Vi håber på, at den kommunale konsulent/koordinator også har øje for de
eksisterende idrætstilbud, som ligger udenfor kommunens grænser –
f.eks. specielle holdidrætter.
Det er et meget ambitiøst projekt, som kræver en del finansieringsmæssigt – og det er spændende om det får den nødvendige opbakning og økonomi via DIF og DGI.
Den anden, som indtil videre er administrativt sammensat fra DIF og
DHIF, arbejder man med at finde en samarbejdsmodel for fremtidig deltagelse i Paralympiske Lege.
Det er umiddelbart vores vurdering, at DIF vil lægge vægt på udtagelsesretten, profileringen og muligheder for fundraising, hvis PL-deltagelse
kommer til at ligge i vores fælles organisation, DIF.
Vi sigter klart mod en model, som skaber samme rammer og forhold, som
gælder for andre specialforbund for deltagelse i OL og dermed bedre forhold for vore atleter.
Den administrative arbejdsgruppe vil snart levere et oplæg til politisk behandling.
Økonomisk støtte via DIF
Som nævnt i den skriftlige beretning så vil den fremtidige økonomiske
støtte til alle specialforbund blive baseret på strategi-aftaler, som godkendes i DIF’s bestyrelse.
Vort oplæg til strategi-spor er netop blevet godkendt – og det er nu opgaven at beskrive en plan for udførelsen med målbare målsætninger.
Det er og har været en proces, som kræver en del ressourcer – både administrativt og politisk. Et forløb, som oprindeligt blev beskrevet, som en
lettelse i forhold til den hidtidige model baseret på nøgletal.
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DIF’s bestyrelse har også opfordret DHIF til at fokusere på at udvikle organisationen. Hvad der specifikt tænkes på er lidt usikkert, men vi kan se, at
vi har et konkret behov for at se på vore idrætsudvalg, som hidtil har haft
en meget selvstændig beslutningskompetence – en kompetence, som kan
komme på kollisionskurs med de partnerskabs-udvalg, som bliver etableret med Specialforbundene.
Det skal vi have set nærmere på – evt. gennem et udvalgsarbejde.
Folketingets bevågenhed.
Som nævnt på tidligere repræsentantskabsmøder, så er der politisk bevågenhed omkring handicapidrætten. De idrætspolitiske ordførere på Christiansborg indgik i efteråret 2014 en stemmeaftale, hvori de opfordrer de
store idrætsorganisationer til at sætte større fokus på dette område.
Der er nu gået 2½ år – en del energi er brugt på udvalgsarbejde, men
konkrete tiltag lader vente på sig.
Senest har den nye kulturminister, Mette Bock indbudt DHIF til en samtale, hvor vi skal orientere hende om, hvordan vi ser på fremdriften over
de år, som er gået.
DIF omtaler udviklingen og sin indsats indtil nu via kommentarer til sit
årsregnskab. Hvad DGI gør/har gjort, ved vi ikke.
Forbundets økonomi.
Man kan i regnskabsmaterialet se, at egenkapitalen er på kr. 22.000 – og
det er ikke tilstrækkeligt, når omsætningen årligt ligger på ca. 30 mio.kr.
Men mere herom, når vi kommer til økonomi og regnskab.

Herefter fremkom følgende kommentarer:
Rene Gade:
Hvordan kommer det til udtryk at handicapidrætten er mere ombejlet?
Hvad er konsekvensen af, at det kun er almenklubber, som melder sig
ind?
John Petersson:
Efter vores gode resultater og den store omtale af PL, er DIF er blevet
mere samarbejdsvillige, og vi har et meget flot samarbejde med Team
Danmark. Vores sponsorers deltagelse til PL gør, at de omtaler os meget
positivt efterfølgende. Vi har oplevet en øget tilslutning til Team Handicapidræt, og alle ”gamle” medlemmer er fortsat trods prisstigning.
Karl Vilhelm Nielsen:
Flere specialforbund bliver mere interesserede i vores område, bl.a. som
følge af profileringen ved PL.
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Virkeligheden er, at flere almenidrætsforeninger melder sig ind i DHIF. I
2016 var alle nye klubber almenklubber. Det er et udtryk for, at der efterhånden ikke kommer mange nye rene handicapidrætsforeninger til. Almenidrætsforeningerne har nye ressourcer, og der sker mange gode ting.
Jannie Hammershøi:
Vi er opmærksomme på, at vi skal sikre tilbud for mennesker med større
handicap, udviklingshæmning og synshandicap m.m.
Morten Blomgren:
I Medicinsk Udvalg påskønner vi, at vi lægger os tæt op ad almenidrætten,
sådan at vi tænker os som en del af idrætten generelt.
Henning Nielsen:
Dialogmøder bør ligge mere centralt og ikke i Aalborg, så alle har en
chance for at deltage.
Nogle udvalg arbejder måske nok selvstændigt, men andre fungerer ikke.
I snooker vil jeg arbejde for et øget samarbejde med Billardunionen.
Karl Vilhelm Nielsen:
Jeg kan sagtens forstå, at nogle synes, at man har langt til dialogmøderne, og af samme årsag har vi hidtil flyttet dialogmøderne rundt mellem
landsdelene. Bestyrelsen finder dialogmøderne frugtbare, og vi vil nok udvikle dem, så der fremover afholdes flere møder.
Det er helt oplagt med et øget samarbejde med de øvrige specialforbund,
f.eks. Billardunionen.
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

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/parasport-danmark-beretning-2016/
Lene van der Keur havde følgende supplerende bemærkninger til Breddeudvalgets skriftlige beretning:
Som vi har skrevet i årsberetningen, har vi afholdt 5 møder i breddeudvalget i 2016. Det lyder måske ikke af så meget, men ud over det behandler
vi via mail næsten hver uge indkomne ansøgninger eller henvendelser fra
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idrætsudvalgene. Det synes vi selv, giver en god og hurtig sagsbehandling. Hvis nogen mener noget andet, hører vi meget gerne fra Jer. Så vi
evt. kan justere på vores fremgangsmåde.
En del af de sager vi løbende behandler er ansøgninger til udenlandske
turneringer. I år har vi af økonomiske årsager været nødt til kun at give
støtte til trænere og ledere. Vi håber ikke, at dette vil give anledning til
nedgang i deltagelse i udenlandske stævner.
Til oktober håber vi at kunne sende deltagere fra Unge Atleter i Front til
EPYG (European Paralympic Youth Games), her bliver det også med deltagerbetaling, men der arbejdes på at skaffe midler til stævnet via fonde og
legater.
Til efteråret afholder vi for anden gang ”Frivillighedsforsamling”. I år vil vi
opfordre så mange udvalg som muligt til at komme fredag aften og afholde udvalgsmøde. Breddeudvalget vil sørge for også at være til stede,
hvis man ønsker at drøfte noget med en af os.
På vores næste breddeudvalgsmøde har vi bl.a. en kommende børnepolitik/handlingsplan på dagsordenen. Vi har i flere år med succes arbejdet
med sådan en handlingsplan i forbindelse med Special Olympics.
Og nu vi er ved Special Olympics; i marts sendte vi en trup på 14 atleter
til Winter World Games i Østrig. Vi var med i både alpin, langrend og floorball, som i denne sammenhæng er en vinteridræt. Og så havde vi for første gang også to deltagere i kunstskøjteløb med. Det var en trup bestående af velforberedte atleter og trænere, som alle levede op til de forventninger, de var taget afsted med.
Afslutningsvis skal vi kraftigt opfordre til at huske, at man kan melde sig
til sommerhøjskolen på Egmont Højskolen i Hou. I år er der to nye idrætter med på programmet kørestolsbasket og paratri.
Jeg vil slutte af med at sige en stor tak til alle, der yder en indsats både i
klubberne, i udvalgene og som medarbejdere. Uden den indsats ville der
nemlig ikke være megen aktivitet.

Herefter fremkom følgende bemærkninger:
Henning Nielsen:
Jeg har i årets løbet været i kontakt med breddeudvalget flere gange. Når
man ser på DHIF’s hjemmeside, så er der ikke sket noget på snookerfronten. Retningslinjer for idrætten følges ikke, og der mangler konsekvenser.
Hvorfor gør breddeudvalget ikke noget?
Jan Rasmussen:
Hvorfor er NM ikke med i medaljeoversigten?
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I samarbejde Lions er der lavet paradedragter som primært er til Special
Olympics. Der bør også laves noget til den anden del.
Pernille Sørensen:
UAF er for PL-idrætter. Kan kørestolsfodbold komme med i stedet for CPfodbold nu da den er faldet ud af PL?
Lene van der Keur:
Vi har ikke aktuelle planer om at ændre idrætterne i UAF.
Vi vil overveje at tage NM med i medaljeoversigten til næste år.
Beklædning må vi se på, men det kræver økonomi.
Vi er opmærksomme på dine (Henning Nielsen) henvendelser vedr. snooker, og det er vores indstilling, at evt. rettelser skal komme fra snookermiljøet.
Pernille Sørensen:
For nogle år siden nævnte Peter Koch Hansen, at kørestolsfodbold ikke var
med i UAF, fordi det ikke var en PL-idræt.
Søren Jul Kristensen:
Vi har to tøjudlånspakker, dels med Parasport logo, og dels med Special
Olympics logo. Begge sæt består af en paradedragt og to T-shirts.
Lotte Jensen:
Som boccia-spiller skal man betale 3.000 for en tøjpakke. Det synes jeg er
dyrt.
Henning Nielsen:
Jeg fik det forventede svar. Jeg mener, at man som idrætsudvalg skal aflevere regnskab, resultater m.m. Det er ikke sket de sidste år. Når det ingen konsekvenser får, så tror man jo det er ok.
Lene van der Keur:
UAF skal måske gentænke sammensætningen af idrætterne. Vi vil efterfølgende tage det op.
Vi skal til at se på idrætsudvalgenes status, hvor vi så også vil se på rammerne for bl.a. snooker.

Herefter blev beretningen godkendt.
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b. Eliteudvalget
Eliteudvalgets beretning var udgivet i elektronisk form – følg linket til beretningen:
http://ipaper.ipapercms.dk/DHIF/vrigemagasiner/DHIFBeretning/parasport-danmark-beretning-2016/
Lis Lihme havde følgende supplerende bemærkninger til Breddeudvalgets
skriftlige beretning:
2017 er det første år i en ny 4-årig paralympisk periode – et år hvor
mange kigger tilbage på den seneste 4-årige periode 2013 – 2016. Hvad
gik godt og hvad gik skidt – og hvad kan vi tage med frem mod næste PL
2020?
Vi fik vendt medaljenedgangen for første gang i nyere tid med 5 i London
til 7 i Rio.
Vi tog 26 medaljer i 2016 og var det mest vindende forbund af alle DIF
forbund og tilsvarende af de forbund, som fik støtte af Team Danmark.
Alle vores verdensklasseatleter, der tog medaljer i 2016 er fortsat med
frem mod Tokyo 2020.
Efter Rio er flere nye atleter blevet rekrutteret, hvoraf vi vil opleve flere
være med allerede i Tokyo. Det gælder bordtennis, atletik og ridning.
I paradressur har vi netop været til stævne i Belgien med 11 startende
ryttere. Det har vi aldrig prøvet i nyere tid.
Og nye idrætter er på programmet. Badminton og taekwondo, hvor vi har
både EM- og VM- medaljevindere.
Så fundamentet er der til at gå efter flere end 7 medaljer i Tokyo, som det
ser ud lige nu.
I januar 2018 skydes kvalifikationen til PL 2020 i gang – og 2017 er et år,
som på mange måder bruges til at gøre sig klar til, at kvalifikationen til PL
starter.
Det drejer sig om økonomien i 2018 – 2020, hvor forbundet gør et stort
arbejde for at skabe de bedst mulige økonomiske rammer for vore atleter,
trænere og ledere. I 2018 er omkostningstunge idrætter som ridning og
rugby afsted til VM i USA og Australien.
Vi går set-up-organisationen omkring vores landshold grundigt igennem.
Nye landstrænere, holdledere, fysioterapeuter kommer til og målet er, at
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fastholde dem til og med Tokyo – og derfor er det dejligt at kunne konstatere, at der er mange ansøgere til de forskellig jobs, hvor aflønningen ofte
er af symbolsk karakter.
Sammen med vor hovedsponsor Pressalit og Team Danmark er vi ved at
gøre Pressalit Sport Academy - som er omdrejningspunkt for vore landsholdsatleter, trænere og ledere - færdigt med moduler på tværs af idrætterne, samtidig med at akademiet er med til at ruste vore atleter bedst
muligt, når de skal præstere internationalt.
Viden er et af de afgørende parametre i eliteidræt. I en international sammenhæng viste erfaringer fra PL 2016 i Rio, at der er et stort udviklingspotentiale i at styrke bedre brug af teknologi (eks. sportsproteser, kastestole i atletik etc.) og ekspertise indenfor træning og konkurrence til at
understøtte atleternes toppræstationer. Det vil vi have fokus på sammen
med vore elitemiljøer, Syddansk Universitet og andre samarbejdspartnere.
Vigtigheden af det nordiske samarbejde skal heller ikke underkendes. Under paraplyen: ”6 Nations – 1 Team” vil vi forfølge et nordisk samarbejde i
udvalgte idrætter for at skabe et fælles attraktivt trænings- og konkurrencemiljø. Lige nu gælder det cykling og alpint skiløb, medens vi er ved at
udvikle det i atletik og skydning.
Herefter fremkom følgende kommentarer:
Jan Rasmussen:
Hvornår kommer et samarbejde med DIF om PL-deltagelse til at gælde
fra?
Karl Vilhelm Nielsen:
Vi går efter et samarbejde om PL 2020. Vi tror ikke, at det vil betyde de
store ændringer.
Jens Bo Nielsen:
Det er vigtigt, at det kan betale sig med et samarbejde med DIF. Vi vil formentlig få samme vilkår som andre specialforbund, der også har indstillingsret, og hvor DIF så efterfølgende blåstempler indstillingen.

Herefter blev beretningen godkendt.

Hans Natorp – DIF:
Det går godt i idrætten. Vi er ved at få skaffet tabte støttemidler tilbage.
Vi arbejder for at få sammenhæng i idrætten – ”dem” (DIF) og ”os” (specialforbund) opfattelsen er på retur.
Parasporten får fortjent mere opmærksomhed og tillykke med det.
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De 56 specialforbund er DIF, ét af dem er DHIF, og I bidrager meget positivt. I modsætning til andre specialforbund beskæftiger I jer med mange
idrætter, og I har en unik specialviden.
Det interessant, at der er kommet gang i en dialog om, at parasporten
skal fungere selvstændigt eller i samarbejde med specialforbundene. Ud
fra DHIF’s strategispor ser det ud til, at I vil tage initiativ til et øget samarbejde. Det ser vi i DIF meget positivt på, og bl.a. på den måde håber vi,
at vi kan få mere idræt for pengene.

Ad 6.

Regnskab for 2016 til godkendelse
Bestyrelsen fremlagde årsregnskabet med tilhørende noter og specifikationer til godkendelse – v. Stig Person
Regnskabets indtægter og udgifter blev gennemgået.
Indtægter var i 2016 budgetteret med en 3. hovedsponsor på 1.000 t.kr.
Det lykkedes ikke at få realiseret dette, men pr. 1.1.2017 er Elsass Fonden indtrådt som ny 3. hovedsponsor sammen med JYSK og Pressalit A/S.
Tilskud fra fordelingsnøglen i DIF faldt med 222 t.kr. i forhold til budgettet.
Indtægter fra fonde og legater var budgetteret med 2.250 t.kr. og realiseret med 1.631 t.kr. – et fald på 619 t.kr.
Indtægter fra lotterier var budgetteret med 1.500 t.kr. på grund af PL-året
– realiseret med 749 t.kr. – altså et fald på 751 t.kr.
I forhold til budgettet er der en positiv afvigelse mellem regnskab og budget på 2.867 t.kr. på arv. I lighed med tidligere indtægtsføres arv med
50% af åbningsstatus, når denne foreligger. Boet er afsluttet 20.2.2017,
hvorfor den anden halvdel af boet vil blive indtægtsført i 2017-regnskabet.
Der er realiseret 577 t.kr. mindre i indtægter i tilskud til transport m.m.
via folkeoplysningslovens §44 stk. 2. Indtægten fra §44 udgør 1.923 kr.,
hvoraf 1.421 t.kr. er gået til klubber i forbundet – et fald til klubber på
380 t.kr., som skyldes fald i klubbernes omkostninger til transport og
hjælpemidler.
På udgiftssiden er der realiseret et merforbrug til eliteudvalget og PL
deltagelsen på hhv. 156 t.kr. og 465 t.kr.
Afvigelsen på PL-omkostninger skyldes primært forøgelse af antal deltagere i truppen på baggrund af udelukkelsen af de russiske atleter.
På konsulentområdet er der et mindre forbrug i forhold til budgettet på
296 t.kr., som modsvares af et større forbrug på løn på sekretariatet på
248 tkr. og et merforbrug i sekretariatsomkostninger på 103 t.kr.
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Omkostninger til bestyrelsens møder og honorarer var budgetteret med
400 t.kr. og realiseret med et forbrug på 562 t.kr. – en afvigelse på 162
t.kr. bl.a. grundet IT-udgifter og en dopingsag for en dansk skytte, som vi
i øvrigt vandt via CAS.

Herefter fremkom følgende bemærkninger:
Rene Gade:
Hvorfor har vi en stor gæld og samtidigt børsnoterede værdipapirer?
John Petersson:
Vi fik et lån fra DIF tidligt på året, fordi vi forudså likviditetsproblemer hen
over året. Arven har reddet meget.
Erik Hansen:
Hvor mange ekstra danske atleter udløste Ruslands udelukkelse?
John Petersson:
6 atleter og et antal trænere og ledere, men ikke kun de ekstra atleter er
årsag til overskridelsen af PL-budgettet. Også andre udgifter blev større
end forventet.
Pernille Sørensen:
I kørestolsfodbold har vi fået inddraget midler. Hvor fremgår de af regnskabet?
Niels Christiansen:
De fremgår af mellemregninger, som ikke kan ses i det fremlagte årsregnskab.
Vi har en omsætning på 45.000 t.kr. og med så stor en omsætning vil likviditetsbehovet have en stor variation. Vi har vurderet, at det er bedre
med et lån fra DIF fremfor at sælge værdipapirer.
Pernille Sørensen:
Hvorfor flyttes regnskabsåret ikke fra sommer til sommer, så det følger de
fleste idrætters årshjul?
Det er et problem, at vi hvert år skal bede om at få overført FM-midler fra
år til år.
Niels Christiansen:
FM-midler overføres automatisk fra år til år, da de dækker udgifter over
flere regnskabsår - så de bliver periodiserede. Alle andre midler overføres
ikke fra år til år, men indtægtsføres det år de vedrører.
Jan Rasmussen:
At man kan budgettere med en arveindtægt kan jeg ikke forstå.
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Niels Christiansen:
Tidligere budgetterede vi generelt med en forventning om arv. Nu budgetterer vi kun med arv, hvor vi har en åbningsstatus.
Karl Vilhelm Nielsen:
I 2016 fik vi en stor arv. I sådanne tilfælde indtægtsfører vi beløbet over
flere år.
Rene Gade:
Hvordan påvirker de store arvebeløb budgettet for 2017?
Niels Christiansen:
Bestyrelsen laver budgetjusteringer løbende. I budgettet for 2017 havde
vi tidligere usikre indtægter på 1,9 mio. kr., men med den sikre arv er vores budget for 2017 nu på sikker grund. Derfor udviser vores reviderede
budget et overskud på 3.760 t.kr. og formuen er på 3.782 t.kr.
Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad 7.

Budgetoplæg for 2018 til drøftelse - incl. Handlingsplan (satsningsområder) for kommende år:
Det udsendte budget blev gennemgået af Stig Person:
Der budgetteres med indtægter på 26.820 t.kr. Disse er opdelt i sikre, delvis sikre, og usikre indtægter, som nu kun er indsamling og lotteri. På udgiftssiden budgetteres med 26.590 t.kr. og dermed et overskud på 230
t.kr.
Herefter kom følgende bemærkninger:
Mogens Windeleff:
Jeg foreslår, at der tildeles flere midler til breddeidrætten. Når vi søger om
midler, så får vi ca. halvdelen af det ansøgte beløb.
Henning Nielsen:
Hvad er §44 midler?
Niels Christiansen:
§44 er støtte til folkeoplysende virksomhed til bl.a. transport, handicapkompenserende hjælpemidler og tolkebistand, som vi modtager fra Staten.
John Petersson:
Vi har noteret bemærkningen om flere penge til breddeidrætten. Formelt
bør ønsket komme fra breddeudvalget.
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Susanne Have:
Jeg er enig i, at bredden bør have flere midler, ikke mindst de små idrætter og idrætter uden parallelidrætter i almenidrætten.
Kim Frank:
Hvem modtager vi arv fra?
Karl Vilhelm Nielsen:
Det er gode venner af forbundet. I nogle tilfælde er der mennesker med et
handicappet medlem i familien. I det konkrete tilfælde er det en familie
uden arvinger, som kontaktede os for flere år siden. De havde besluttet
sig for, at vi skulle arve dem. Vi har siden haft en løbende kontakt. I andre
sammenhænge har vi ikke præcis kunnet finde frem til, hvorfor vi er blevet tildelt en arv.
Erik Hansen:
Modtager i nogle gange øremærkede arvemidler og respekteres dette?
Karl Vilhelm Nielsen:
Ja, og ja vi respekterer altid dette - det kontrolleres tillige af revisionen.
Jan Rasmussen:
Nogle bocciaspillere er blevet ramt af, at DHIF har lavet en aftale med Elsassfonden, idet nogle af vores spillere ikke mere kan få et personligt tilskud fra fonden.
Rene Gade:
Jeg kender til en lokal klub, som har modtaget støtte fra Elsassfonden i
2016.
Niels Christiansen:
Hvis man søger støtte til PL-forberedelse, så støtter de det ikke, men alt
andet støtter de som hidtil.
Lotte Jensen:
Vi i boccia har spillere, som har fået afslag i 2017.
Pernille Sørensen:
Det er vores indtryk, at de i højere grad fokuserer støtten på personer
med CP.
Karl Vilhelm Nielsen:
Som jeg forstår det, så får man afslag fra Elsass, hvis målet begrundes
med deltagelse i PL. Så det er vigtigt at formulere sig rigtigt i ansøgningen.
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Handlingsplan 2018 – 2021 v. Niels Christiansen:
I modsætning til tidligere modtager vi fra 2018 og frem tilskud fra DIF ud
fra strategiske planer, som vi arbejder på lige p.t.
Vi har udarbejdet 5 strategiske spor, som er godkendt af DIF:
− Spor 1: Rekruttering med særlig fokus på gruppen 4 – 24 år.
− Spor 2: Partnerskaber med specialforbund, der højner kvaliteten til
Parasportens målgrupper.
− Spor 3: Partnerskaber med kommuner og DGI
− Spor 4: Internationalt arbejde
− Spor 5: Dansk Døve Idrætsforbund
Vi er nu i gang med at udarbejde målsætnings- og handleplaner for de 5
spor.
Herefter fremkom følgende bemærkninger:
Rene Gade:
Det er spændende med rekrutteringssporene. Vi har tidligere arbejdet
med rekruttering. Er der nye ting på bordet?
Niels Christiansen
Det nye er måden at arbejde på med meget konkrete målsætninger.
Pernille Sørensen:
Ift. partnerskaber håber jeg, at kørestolsfodbold bliver inkluderet i samarbejdet med DBU.
Morten Blomgren:
Hvad er strategien ift. samarbejdet med DGI?
Niels Christiansen:
Vi er kommet tættere på DGI og de kan være en god samarbejdspartner
ift. samarbejdet med kommunerne. Vi har ca. 250 klubber, som også er
medlem af DGI.
Herefter blev handlingsplanen godkendt.
---oo0oo--Ildsjæleprisen v. Lene van der Keur.
Årets ildsjæleprise går til en her i salen, som har været med til at udvikle sin idræt
både i Danmark og udenlands.
Årets modtager er en kvinde, som har været og er aktiv i gymnastikudvalget, træner i
en lokal klub og medlem af det kommunale handicapidrætssamvirke.
Årets ildsjæl er:
Trine Lyngsø
---oo0oo--s. 14/23

Ad 8.

Fastsættelse af kontingent og indskud.
Bestyrelsen foreslog at satserne for kontingent og indskud fortsætter
uændret:
400 kr./år for klubber med 1-10 medlemmer og 1.000 kr./år for klubber
med mere end 10 medlemmer. Ny-indmeldte klubber har gratis medlemskab det første kalenderår.
Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger.

Ad 9.

Behandling af indkomne forslag
1) Forslag om ændring af DHIF’s love (navneændring mv.) – indsendt af: Bestyrelsen
Karl Vilhelm Nielsen:
Som udmeldt foreslår bestyrelsen navneændring til ”Parasport Danmark”.
”Para” betyder ved siden af eller parallelt med. Parasport begrebet kommer fra Paralympiske Lege.
Vores inspiration hertil kommer fra PL i London, hvor begrebet parasport
blev kendt og udbredt ligesom begrebet paraatleter siden blev brugt. Efterfølgende er parasport blevet implementeret i bl.a. Sverige. Dertil kommer, at begrebet handicapidræt efterhånden er blev noget slidt.
I 2016 vedtog vi at anvende ordet ”parasport” i stedet for begrebet ”handicapidræt”. Nu mener vi, at vi er klar til en navneændring. Vores atleter
vil hellere være paraatleter end handicapatleter.
Det nye navn er ikke et udtryk for en ændret prioritering. Parasport dækker alle handicapområder.
2) Forslag om fastholdelse af primærnavn og vedtagelse af to underafdelinger, hhv. ”Parasport Danmark” og ”Special Olympics
Danmark” – indsendt af: Fodboldudvalget.
Allan Nielsen:
Vi synes, at koblingen til de paralympiske lege er meget klar, og at parasport ikke dækkende for alle aktiviteter i forbundet. Derfor foreslår vi, at vi
bibeholder navnet Dansk Handicap Idræts-Forbund.
Herefter fremkom følgende bemærkninger:
Trine Lyngsø:
Forsvinder linjen med ”Dansk Handicap Idræts-Forbund” i logoet, hvis bestyrelsens forslag vedtages?
Preben Granhøj:
Forsvinder navnet DHIF helt fra vedtægterne?
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Karl Vilhelm Nielsen:
Ja, til begge spørgsmål.
Jannie Hammershøi:
Som et kuriosum kan jeg fortælle, at tegnet for parasport indenfor tegnsprog meget mere positivt end tegnet for handicapidræt. Parasport vises
med hænderne parallelt med hinanden, mens handicapidræt er symboliseret ved en afhugget hånd!
Mogens Windeleff:
Hvis bestyrelsens forslag vedtages udgår fodboldudvalgets forslag så?
Karl Vilhelm Nielsen:
Hvis man bedre kan lide forslaget fra fodboldudvalget, så skal man
stemme imod bestyrelsens forslag, idet fodboldudvalgets så kommer til afstemning.
Steen Bech:
Det mest vidtgående forslag, som er bestyrelsens forslag, skal sættes til
afstemning først. Det er gældende foreningspraksis.
Mogens Windeleff:
I hockey/floorball synes vi godt om DHIF. Vi er DHIF-Hockey/Floorball.
Lene van der Keur:
Vi bliver alle parasport og er fortsat under samme hat – Parasport Danmark. Men det kommer nok til at tage lidt tid, inden vi vænner os helt til
det.
Peter Kock Hansen:
Som ansat handler det om deltagelse. Det er vores oplevelse, at parasport
sætter fokus på det man kan, mens handicapidræt sætter fokus på det,
man ikke kan.
Niels Christiansen:
I det nye logo kan man indskrive idrættens navn under logoet.
Preben Granhøj:
Vi havde for år tilbage en navnesag med Dansk Handicap Forbund. Med et
nyt navn kommer vi ud over dette problem.
Herefter blev bestyrelsens forslag om navneændring fra Dansk
Handicap Idræts-Forbund til Parasport Danmark sat til afstemning.
For forslaget stemte: 33.
Imod forslaget stemte: 3.
Dermed blev forslaget vedtaget.
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Øvrige vedtægtsændringer.
Karl Vilhelm Nielsen:
Bestyrelsen trækker sit forslag om 4-årige valgperioder, så 2-årige valgperioder bibeholdes.
Vi foreslår, at vi fremover afvikler repræsentantskabsmøde hvert
andet år, fordi vi generelt ikke synes, at vi har meget dialog på disse møder. Den gode dialog kommer i stedet på dialogmøderne og frivillighedsforsamlingen. Derfor mener vi, at repræsentantskabsmøde hvert andet år
er passende. En konsekvens bliver, at alle, som bliver valgt på repræsentantskabsmødet, kommer på valg hvert andet år. Det mener vi ikke er et
problem, da det er sjældent, at medlemmer, der opstilles til genvalg, ikke
bliver genvalgt.
Steen Bech:
Hvis ovenstående vedtages, vil det betyde, at næste repræsentantskabsmøde bliver i 2018 og herefter hvert andet år.
Jan Rasmussen:
Det vil betyde, at repræsentantskabsmøder falder sammen med PL. Er det
et problem?
Karl Vilhelm Nielsen:
Det mener vi ikke er et problem.
Mogens Windeleff:
Vil der så ikke ske valg til bestyrelsen i år?
Steen Bech:
Jo, men man vælges kun for et år.
Rene Graff:
Vil der så kun blive afholdt dialogmøder hvert andet år?
Karl Vilhelm Nielsen:
Vi vil fortsat afholde dialogmøder hvert år.
Morten Blomgreen:
Skal dialogmøder indskrives i vedtægterne?
Hvordan kan man indkalde til ekstraordinære repræsentantskabsmøder?
Karl Vilhelm Nielsen:
Vi vurderer ikke, at dialogmøder skal være en del af vedtægterne.
Mulighederne for at indkalde til ekstraordinære repræsentantskabsmøder
ændres ikke. Det fremgår i øvrigt af vedtægterne.
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Forslaget om repræsentantskabsmøder i lige år blev herefter vedtaget.

Forslag om at Medicinsk Udvalg fremover udpeges.
Karl Vilhelm Nielsen:
Bestyrelsen foreslår, at medlemmer af Medicinsk Udvalg fremover udpeges af bestyrelsen, fordi medlemmerne skal være fagspecialister.
Morten Blomgren:
Medicinsk Udvalg er et fagudvalg og kræver en faglig indsigt. Det kan give
god mening, at udpege personer med de kompetencer, der er behov for.
Herefter blev forslaget vedtaget.

Forslag om at kritiske revisorer udgår.
Karl Vilhelm Nielsen:
Bestyrelsen foreslår, at vi ikke fremover vælger kritiske revisorer. Regnskabet revideres af statsautoriserede revisorer og er dermed i gode hænder.
Herefter blev forslaget vedtaget.

Forslag om at ærespræsidiet nedlægges.
Karl Vilhelm Nielsen:
Bestyrelsen foreslår, at ærespræsidiet nedlægges. Der sidder pt ingen i
præsidiet.
Herefter blev forslaget vedtaget.

Øvrige redaktionelle ændringer blev også vedtaget.

Ad 10.

Beretning for andre stående udvalg
Medicinsk Udvalg:
Forud for mødet havde Medicinsk Udvalg udsendt følgende skriftlige beretning:
”Årsberetning Medicinsk udvalg 2016
Medicinsk Udvalg er et rådgivende udvalg under Parasport Danmark, hvis
medlemmer vælges af repræsentantskabet. Medicinsk Udvalg og tilknyttede fagpersoner består af fysio- og ergoterapeuter, læger, sygeplejersker
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og andre med faglig interesse og kendskab til klassificering, behandling,
genoptræning, forebyggelse af skader m.v.
Mette Mehlsen Taxholm fratræder udvalget efter at have været en solid
del af udvalget gennem flere år.
Zenta Kirstejn Frerks fratræder udvalget, da hun er blevet ansat som uddannelseskonsulent ved Parasport Danmark - Team Syd i Vejle.
Tak til begge for at have været en engageret og solid del af udvalget og
Parasport Danmark.
Udvalget arbejder på at finde afløsere for Zenta og Mette. De vil blive
præsenteret ved repræsentantskabsmødet den 29. april.
Ditte Vejrum Andersen har de sidste to år været formand for udvalget,
men ønsker at overtage ansvaret for økonomien i udvalget.
Tak til Ditte for en indsigtsfuld og engageret periode som formand.
Morten Blomgren overtager formandsposten og efter repræsentantskabsmødet vil udvalget konstituere sig endeligt med de nye medlemmer.
Nye medlemmer vil vi foreslå: Tine Aagaard og Rene Fejer.
I 2016 har udvalgets medlemmer været beskæftiget med deltagelse ved
diverse stævner, specielt Special Olympics i Holstebro, PL i Rio, VM klassifikationstævne i CP fodbold i Vejen, deltagelse i frivillig weekend i Vejen
og Nordisk klassifikationsseminar i Hvidovre. Ud over dette har udvalget
behandlet forespørgsler vedr. mindste handicap, klassifikation, medicin,
doping, attester, TUE etc.
Udvalget vil i 2017 fokusere på klassifikation og de problemer, der opleves
i det daglige med dette område.
I IPC er det et område, der med den nye klassifikationsstrategi, får megen
bevågenhed. Derfor vil udvalget også søge tættere kontakt til de klassifikatører, der er tilknyttet Parasport Danmark for at få feedback på de problemstillinger, der i det daglige arbejde opleves med klassifikationen. Ligeledes vil det nordiske samarbejde på klassifikationsområdet blive udbygget.
Medlemmerne i medicinsk udvalg får tildelt ansvarsidrætter, hvor det enkelte medlem er kontaktperson til én eller flere idrætter. Udvalgets medlemmer vil fremover søge at få tættere kontakt til idrætternes trænere og
klassifikatører, for at bedre samarbejdet og kontakten til medicinsk udvalg. Ex. ved at deltage i idrætternes generalforsamlinger og årsmøder.
Medicinsk udvalg vil søge et tættere formelt og uformelt samarbejde med
Team Danmark staben med henblik på at bedre samarbejdet ikke mindst i
forberedelserne op til vinter- og sommer-PL. Dette dels som samarbejde i
forbindelse med forberedelse omkring den idrætsmedicinske indsats, men
også helt lav praktisk ved et samarbejde om det udstyr mm., der medbringes til disse events. Ligeledes vil der blive arbejdet på at udbygge det
nordiske samarbejde ved PL (6 nations 1 team), hvor de medicinske stabe
fra de 6 nordiske lande arbejder tættere sammen.
I forbindelse med Pressalit Academy i efteråret afholder Medicinsk Udvalg
årsmøde. Også her vil der være fokus på tættere samarbejde med trænere og klassifikatører.
I øvrigt skal det understreges at alle er velkomne til at kontakte medlemmerne i medicinsk udvalg med spørgsmål, input, ønsker eller forslag til
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fælles projekter. I Medicinsk udvalgsmappe er e-mails og telefonnumre
angivet (e-mails er lettest at håndtere i en almindelig hverdag).
Mappen findes på Parasport Danmarks hjemmeside.”

Morten Blomgren havde følgende supplerende bemærkninger til
den skriftlige beretning:
Mette Mehlsen Taxholm og Zenta Kirstejn Frerks fratræder udvalget og
Ditte Vejrum Andersen, der de sidste to år været formand for udvalget,
ønsker at overtage ansvaret for økonomien i udvalget.
Morten Blomgren overtager formandsposten. Som nye medlemmer foreslår udvalget: Tine Aagaard og Rene Fejer. Begge er kiropraktorer.
I 2016 har udvalgets medlemmer været beskæftiget med deltagelse ved
diverse stævner, specielt Special Olympics i Holstebro, PL i Rio, VM klassifikationsstævne i CP fodbold i Vejen, Ud over dette har udvalget behandlet
forespørgsler vedr. mindste handicap, klassifikation, medicin, doping, attester, TUE etc.
Udvalgets medlemmer er sundhedsfagligt uddannede og deltager ofte som
førstehjælpere ved diverse stævner. Hvis der er brug for det, er det altid
muligt at kontakte udvalget og forhøre om, det er muligt at få dækket
denne funktion af udvalget. Desuden er det altid muligt at kontakte os ved
spørgsmål om behandling af skader, behandling af følgevirkninger til handicaps, medicin/dopingspørgsmål.
Udvalget vil i 2017 fokusere på klassifikation og de problemer, der opleves
i det daglige med dette område. I IPC er det et område, der med den nye
klassifikationsstrategi får megen bevågenhed. Derfor vil udvalget også
søge tættere kontakt til klassifikatører, trænere og udvalg, der er tilknyttet Parasport Danmark for at få feedback på de problemstillinger, der i det
daglige arbejde opleves med klassifikationen. Og i den sammenhæng vil
det nordiske samarbejde på klassifikationsområdet blive udbygget.
Medlemmerne i medicinsk udvalg får tildelt ansvarsidrætter, hvor det enkelte medlem er kontaktperson til én eller flere idrætter. Udvalgets medlemmer vil fremover søge at få tættere kontakt til idrætternes trænere og
klassifikatører, for at bedre samarbejdet og kontakten til medicinsk udvalg
fx. ved at deltage i idrætternes årsmøder.
Medicinsk udvalg vil søge et tættere formelt og uformelt samarbejde med
Team Danmark staben med henblik på at bedre samarbejdet ikke mindst i
forberedelserne op til vinter- og sommer PL.
I forbindelse med Pressalit Academy i efteråret afholder Medicinsk Udvalg
årsmøde. Også her vil der være fokus på tættere samarbejde med trænere og klassifikatører.
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Jeg vil også lige nævne, at Team Danmark har en hjemmeside, som giver
god kostvejledning.
I øvrigt skal det understreges, at alle er velkomne til at kontakte medlemmerne i medicinsk udvalg med spørgsmål, input, ønsker eller forslag til
fælles projekter. I medicinsk udvalgsmappe er e-mails og telefonnumre
angivet (e-mails er lettest at håndtere i en almindelig hverdag).

Ordens- og amatørudvalget:
Steen Bech oplyste, at udvalget ikke har haft nogen sager i 2016.
De to beretninger blev taget til efterretning.

Ad 11.

Valg til bestyrelsen med 9 medlemmer

a) Næstformand

På valg: John Petersson (modtager genvalg)

b) Bestyrelsesmedlem
På valg: Stig Person (modtager genvalg)
c) Bestyrelsesmedlem
På valg: Jens Boe Nielsen (modtager genvalg)
d) Bestyrelsesmedlem
På valg: Tine Rindum Teilmann (modtager genvalg)
Alle ovennævnte blev valgt for 1 år.

Ad 12.

Valg af stående udvalg
a) Breddeudvalget 2 udvalgsmedlemmer
På valg: Bjørn Georgsen (modtager genvalg)
På valg: Anne Marie Malling Eriksen (modtager genvalg)
Ny-opstillet: Henning Nielsen
Mogens Jensen:
Bjørn Georgsen er desværre ikke tilstede grundet deltagelse i FM i hockey.
Bjørn har skrevet følgende:
Jeg hedder Bjørn Georgsen og er nuværende medlem af Breddeudvalget.
Jeg har nu været i Breddeudvalget i en del år, og har nu fået en del viden
om, hvad der sker i dette udvalg.
Det er bestemt et spændende udvalg, hvor der sker en løbende udvikling,
både i idrætterne og omkring de ændringer, der sker i administrationen i
Breddeudvalget.
Det er bredden i handicap sporten, der har min interesse og mit fokus.
Jeg håber forsamlingen også vil stå bag mit genvalg.
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Annemarie Malling Eriksen:
Jeg er medlem af Lavia Århus, hvor jeg har været medlem af bestyrelsen,
og i flere år har jeg haft forskellige roller ift. planlægning af foreningens
sportsskole. Desuden har jeg studeret idræt på universitetet.
Henning Nielsen:
Jeg er 68 år og har været med i handicapidrætten siden 1978 i bl.a. bordtennis og især snooker. Desuden er jeg medlem af Sønderborg HI. Jeg
stiller op, fordi jeg ikke synes breddeudvalget tager sig af de henvendelser, som de modtager.
Herefter gik man til afstemning med følgende resultat:
Annemarie Mallng Eriksen
36 stemmer
Bjørn Georgsen
31 stemmer
Dermed blev de to valgt for 1 år.

b) Eliteudvalget 2 udvalgsmedlemmer
På valg: Lis Lihme (modtager genvalg)
På valg: Svenn Folkmann (modtager genvalg)
Begge ovennævnte blev valgt for 1 år.

Ad 13.

Valg af øvrige udvalg
a) Medicinsk udvalg - 2 udvalgsmedlemmer
På valg: Ditte Vejrum Andersen (modtager genvalg)
På valg: Zenta Frerks (modtager ikke genvalg)
Fratræder uden for tur: Mette Mehlsen Taxholm
Ny-opstillet: René Fejer og Tine Aagaard
Valgene udgik grundet vedtægtsændringerne.

b) Ordens- og amatørudvalg - 1 udvalgsmedlem
På valg: Christian Bundgaard (modtager genvalg)
Christian Bundgaard blev valgt for et år.

Ad 14.

Valg af kritiske revisorer
1 kritisk revisor
På valg: René Budde Gade (modtager genvalg)
Valget udgik grundet vedtægtsændringerne.
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Ad 15.

Eventuelt
Niels Christiansen:
Efter beslutningen om et nyt navn vil vi til efteråret gennemføre en profileringskampagne for eksterne midler.
Næste repræsentantskabsmøde afholdes den 21. april 2018 i Idrættens
Hus.
Lene van der Keur:
Vi har en plads i DIF’s aktivkomite. Mads Baulund afløser Christian Bundgaard.
Hans Ole Noe:
Kan det nye navn ikke være anledning til at skabe en ny og mere moderne
hjemmeside?
Og kan vi så ikke i bladet Parasport undlade at kalde svømmere for parasvømmere - det er dobbelt konfekt.
Karl Vilhelm Nielsen:
Jeg er enig i, at det er dobbeltkonfekt at skrive parasvømmere i Parasport.
Afslutningsvis – en stor tak til dirigenten Steen Bech for en god styring,
tak til Hans Natorp for deltagelsen. Også tak for en god debat.
Kom godt hjem.

---oo0oo---

Dato:

Dato:

____________________________
Søren Jul Kristensen, referent

_____________________________
Michael Møllgaard Nielsen, referent

Dato:

______________________________
Steen Bech, dirigent
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