
REFERAT AF PARASPORT DANMARKS 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
 
Lørdag den 21. april 2018 
I Idrættens Hus, Brøndby 
 
 
 
 
 
Ad 0. Velkomst 
 Karl Vilhelm Nielsen bød alle velkommen. 

 
 

Ad 1. Valg af dirigent 
Vores sædvanlige dirigent Steen Bech havde desværre fået forfald og havde sendt 
en besked med ønsket et godt møde.  
 
I stedet blev Poul Erik Petersen valgt som dirigent. 

 
Poul Erik Petersen takkede for valget. Han fortalte, at han har været direktør i 
Danske Handicaporganisationer i mange år. 

 
Dirigenten konstaterede, 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 45 stemmeberettigede til 
stede. 

 
 
Ad 4. Bestyrelsens beretning til godkendelse 

(herunder beretning fra Udviklingsudvalget) 
 

Karl Vilhelm Nielsen bød indledningsvis HKH Prinsesse Benedikte velkommen. 
 
Karl Vilhelm Nielsen havde følgende supplerende bemærkninger til bestyrelsens 
skriftlige beretning: 
 
Der er meget at glæde sig over: 

- Forbundets nye navn Parasport Danmark er slået igennem 
- Paraatleter lyder bedre end handicapatleter, synes vi alle 
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- DIF har overtaget ansvaret for den danske deltagelse ved PL i 2020 – både 
det økonomiske og under opholdet i Tokyo – i første omgang som et 
forsøg. 

- Via DIF har vi etableret et samarbejde med DGI og DAI om et fremstød 
overfor kommuner i Nordjylland og Sydøstjylland. 

- Kommunerne står i kø for at blive værtsbyer for Special Olympic Idræts-
Festival. 

 
Dialogmøder med klubber og udvalg: 
Vore gamle handicapidrætsforeninger, som jo blev etableret, fordi det var vejen 
frem - for år tilbage - for at få noget til at ske, føler at de bliver presset af 
omliggende almene idrætsforeninger. 
 
De almene idrætsforeninger overtager de bedst fungerende idrætter – både ledere 
og aktive. 
 
Den udvikling kan ikke standses og det vil heller ikke være til fordel for idrætten, 
som ofte får et løft i den almene forening, men det gør ondt på handicapidræts-
foreningerne. 
 
Handicapidrætsforeningerne skal måske forsøge at omdefinere sin opgave til – i et 
samarbejde med de almene idrætsforeninger – at blive en udviklingsbase og 
fordelingscentral. 

 
Special Olympics National Board: 
Special Olympics idrætten kører i et vist omfang efter en amerikansk drejebog. 
Vi tilpasser den lidt til danske og nordiske forhold. 
 
Der er absolut også noget at lære fra ”det amerikanske” – f.eks. at der skal være 
både en aktiv- og en pårørenderepræsentant i bestyrelsen. 
 
I Parasport Danmark supplerer vi vor bestyrelse med disse repræsentanter, når vi 
behandler emner med relation til Special Olympics idrætten. 
 
Senest er Jakob Linding udpeget som aktivrepræsentant, og Rikke Struve som 
pårørenderepræsentant.  

 
Medlemsbladet: 
På tidligere repræsentantskabsmøder har der være ønsker om, at medlems-
magasinet ”Parasport” blev udgivet i en anden papirkvalitet – uden stærk duft, som 
udfordrer allergikere. 
 
Det har vi lyttet til – fra og med 2018 bliver magasinet trykt på svanemærket 
miljø- og allergivenligt papir. 
 
Billeder i magasinet bliver knapt så blanke, men er stadig gode. 
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Hvor svært kan det være – en kampagne: 
Den stort anlagte og velgennemførte kampagne blev skudt i gang i det tidlige 
efterår – og kampagnen løber fortsat hele 2018 ud. 
 
Profileringen af parasport (Parasport Danmark) har været fin, medens 
rekrutteringen af nye medlemmer har været beskeden. Der har ikke været en 
mærkbar medlemsfremgang. 
 
Kampagnen via de elektroniske medier fortæller de gode historier og skaber 
rollemodeller. Vi håber, at det giver en effekt på den lidt længere bane.  

 
Udviklingen indenfor Parasporten: 
For en god måneds tid siden sluttede Paralympiske Lege 2018 i PyeongChang. Vi så 
via TV, atleter levere fantastiske præstationer. Tak til DR for at det blev muligt. 
Danmark havde én atlet med og han, Daniel Wagner, klarede sig flot. 
 
Hvorfor har et velfærdssamfund som Danmark ikke flere deltagere med? 
 
Sammenlignelige lande gør det bedre end Danmark i sportens verden. Halvdelen af 
danske børn og unge i alderen 7-18 år er aktive i en idrætsforening. Blandt børn og 
unge med handicap er det mindre end 1 ud af 10.  
 
Foreningerne og udvalg i Parasport Danmark gør en stor indsats gennem kurser og 
”kom-og-prøv dage”. Men alligevel er vi langt fra målet. 
 
En tiendedel af befolkningen har en form for handicap, men alligevel er støtten til 
parasporten på 1,5 pct. af den samlede idrætspulje. Det adskiller Danmark fra 
andre nationer, som viser et større engagement. I Norge og Holland anvender man 
10 pct. af idrætspuljen til parasport. Det skaber udvikling for både breddeidræt og 
elitesatsning. 
 
Folketingets politiske stemmeaftale fra foråret 2014, som bl.a. satte fokus på 
parasporten, har sat nogen bevægelse i de store idrætsorganisationer. Med afsæt i 
visionen ”Bevæg dig for livet” skal Parasport Danmark i 2018 - 2022 sammen med 
DIF og DGI og DAI uddanne egne medarbejdere til at opbygge et tættere 
samarbejde med kommuner i Sydøst- og Nordjylland for at få flere personer med 
handicap til at blive aktive i en idrætsforening. 
 
Det handler om at kunne motivere, faglighed, udstyr, befordring og hjælpere. 
 
Der skal ressourcer til – både via Specialforbund og Parasport Danmark – 
øremærkede bevillinger fra Folketinget er jo et ”fy-ord” indenfor idrættens verden, 
men en øget fokusering er nødvendig, hvis vi vil have idræt for alle, og hvis vi have 
bedre resultater ved Paralympiske Lege. 

 
Om forskning på universitetsniveau: 
En artikel i det seneste medlemsblad ”Parasport” under overskriften ”Dumpet i 
inklusion” kan man læse, at danske idrætsforeninger ligger i bund i Europa, når det 
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handler om at inkludere mennesker med handicap. Det viser en ny europæisk 
undersøgelse, som dækker 10 undersøgte lande. 
 
Undersøgelsen har bl.a. set på i hvor høj grad idrætsforeningerne har særlige 
indsatser eller initiativer for mennesker med handicap – f.eks. særlige aktiviteter, 
særlige hold eller nedsat kontingent. 
 
Det har kun 8 % af de danske idrætsforeninger, hvilket placerer Danmark på 
sidstepladsen blandt de 10 undersøgte lande. I gennemsnit har 20 % af 
foreningerne i Europa særlige initiativer på området. 
 
Undersøgelsen viser også, at Danmark ligger i den tunge ende, når det handler om 
at have mennesker med handicap i foreningen. Tallet er for Danmark 42 %. I Norge 
er det 65 %, i Tyskland er det 71 %, og i England 74 %.  
 
Den forsker fra SDU, som har stået for den danske del af undersøgelsen udtaler, at 
resultatet for Danmark viser, at vi er relativt dårlige til at integrere personer med 
fysiske og mentale handicap. 
 
Jeg vil tillade mig at sætte mere fokus på forskeren end på tallene! 
 
Samme forsker fra SDU stod for et par år siden sammen med et par andre forskere 
bag en dansk undersøgelse, som fastslog, at 26 % af idrætsaktive (mellem 25 og 
60 år) i foreninger havde en selv-vurderet funktionsnedsættelse – det svarer til ca. 
285.000 mennesker. Eller sagt på en anden måde: hver fjerde voksne idrætsaktive 
i foreningsregi har et handicap. Det tror jeg/vi ikke på. 
 
Men det er absurd – direkte modsat – at samme forsker nu mener, at Danmark 
ligger i den tunge ende, når det handler om at inkludere mennesker med handicap. 
 
Hvad er så sandheden? 
 
Måske et sted midt i mellem – jeg ved det ikke. Jeg bliver bekymret, når jeg bliver 
præsenteret for resultatet af disse forskningsundersøgelser. 
 
Det afgørende er – tror jeg – hvilke spørgsmål der bliver stillet, og måden de bliver 
stillet på. Og så skal man være mere forsigtig med de store overskrifter på 
baggrund af nogle regneark. 

 
Lidt om Parasportens historie: 
Jeg er ved at rydde mit kontor – og falder over mange historiske data. 
Jeg har en plan om at systematisere disse data – måske kan de blive til noget, der 
ligner en bog om forbundets udvikling. 
 
Jeg faldt over en håndskrevet lap papir – håndskriften tilhørte helt klart forbundets 
første formand, overlæge Bodil Eskesen, hvis engagement udsprang af Stoke 
Mandeville bevægelsen – Stoke Mandeville Hospital var stedet, hvor den 
paralympiske bevægelse opstod. 
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Overlægen Ludwig Guttmann på det hospital krævede, at de skadede soldater efter 
2. verdenskrig skulle ud af sengen og i gang med fysiske aktiviteter – der er faktisk 
lavet en udmærket film om Guttmann’s indsats, som kan lånes hos 
Handicapidrættens Videnscenter. 
 
Men tilbage til Bodil Eskesens lap papir. Der står med lægelig håndskrift følgende: 

- Før DHIF og efter i forhold til Stoke. 
- 1957 og 1959 enlig paraplegiker fra Hornbæk med 
- 1966 første hold, tre papaplegiker og en tetra. Budt velkommen i tale og 

program. 
 
Siden betalt kontingent som medlem af Stoke. Landsforeningen af Vanføre betalte 
rejse med SAS. Siden hvert år deltaget. 

- 1967 Bodil Eskesen samtale med Gudmund Schack. Derpå i 
forbundsformandsmøde redegjort for kørestolssport med slides fra Stoke – 
besvarede spørgsmål – stor interesse. Gudmund Schack og jeg var enige 
om at invitere Lavia med Knud Adrian og en til. De holdt lav profil – ikke 
særligt interesserede. 

- 1968 Gudmund Schack skaffede 2 trænere i svømning til OL i Israel – 6 
deltagere og 4 ledsagere = to trænere + Lis Sølvhøj og ego. 

 
Ingen præmier. 
700 deltagere – 2 uger. Fløj med charterfly – gave. 

- DHIF stiftet i 1971 og optaget i DIF i 1972. 
- 1972 OL i Heidelberg – 15 danske deltagere og 5-6 ledsagere. I alt 1000. 
- Jeg holdt fast ved at vi burde ind i DHIF straks. Norge tøvede på samme tid 

– men den norske komite var stor og rig og meget dygtig. 
 
Mere følger! 
Bodil (Eskesen) 

 
Jeg vil med dette historiske input fortælle, at Gudmund Schack – daværende DIF-
formand – har haft en vigtig rolle i opbygningen af DHIF/Parasport Danmark. 
Og det på mere end én måde – nemlig også ved at finde en protektor til forbundet: 
HKH Prinsesse Benedikte. 
 
Den historie har jeg fortalt før, men den kommer igen: 
Gudmund Schack var en markant person; dygtig, veltalende, ofte med et glimt i 
øjet og meget målrettet. 
 
Gudmund Schack havde kontakt til kongehuset. Han ringede en dag i 1980 til vort 
kontor og sagde: Vil det ikke være en god ide, hvis Prinsesse Benedikte bliver 
protektor for DHIF? Hun skal jo have noget at lave. 
 
Når Gudmund kom med gode ideer, så var der kun et at sige: Selvfølgelig! 
Det var en god ide, og det er fortsat en god ide. 
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Prinsesse Benedikte har siden 1981 været forbundets protektor, og fulgt vort 
arbejde tæt gennem alle årene. Besøgt arrangementer i ind- og udland, og lagt et 
godt ord ind, hvor det var passende. 
 
Personligt husker jeg især prinsessens besøg – over flere dage – til Paralympiske 
Lege i Atlanta og Athen. Prinsessen spurgte straks ved ankomsten: Hvad er 
programmet? Hvornår skal vi i gang? Vi er jo kommet for at bestille noget. 
Sådan gik det over flere dage – fra morgen til aften, så da prinsessen rejste hjem, 
tog vi os et par fridage. 
 
Også derfor er det både en glæde og en fornøjelse, at Deres Kongelig Højhed har 
sat tid af til at deltage i dette repræsentantskabsmøde. 
 
Dette var lidt om 2017 – lidt om historien – tak for ordet. 

 
 

Efter Karl Vilhelm Nielsens bemærkninger fik HKH Prinsesse Benedikte og 
næstformand for DIF, Hans Natorp, ordet. 
 
HKH Prinsesse Benedikte: 
HKH Prinsesse Benedikte fortalte bl.a., at hun blev opfordret til at være protektor 
for DHIF af Gudmund Schack. Og rigtigt nok - han var ikke typen, man sagde nej 
til, og desuden ville hun med glæde være protektor for DHIF. Hun fortalte, at 
Gudmund Schack ydede en meget stor indsats for dansk idræt. 
 
Prinsessen har været meget glad for protektoratet for DHIF. Da hun deltog ved PL i 
for første gang i Atlanta i 1996, var det en stor oplevelse at se og møde de danske 
atleter. Siden da har parasporten været igennem en fantastisk udvikling og står nu 
stærkt. 
 
En stor tak til Karl Vilhelm Nielsen for en den store indsats for parasporten igennem 
mange år. 
 
Hans Natorp: 
Jeg kommer fra et møde med bl.a. IPC’s præsident og skulle hilse mange gange. 
 
I de senere år har samarbejdet mellem Parasport Danmark og de øvrige 
specialforbund udviklet sig positivt. En god og naturlig udvikling. Og det er nu 
aftalt, at DIF forestår Dansk deltagelse i PL. Jeg glæder mig til at følge udviklingen 
de næste år.  
 
Jeg kunne desværre ikke deltage i Karl Vilhelms reception i går, så du får min 
hilsen i dag. Jeg kendte til din indsats, da jeg var formand for Sejlunionen for år 
tilbage, men vores veje krydsedes ikke. Det har de til gengæld gjort de sidste år. 
Jet har lært dig at kende, som en der tager vare på sin flok. Alle bliver hørt og du 
sørger også for at blive hørt. Det har jeg lært meget af.  
 
Din indsats for Parasport Danmark og DIF står mejslet fast. 
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Herefter blev bestyrelsens beretning enstemmigt godkendt. 

 
 
Ad 5.  Beretning fra stående udvalg 
 
 a. Breddeudvalget  

Lene van der Keur havde følgende supplerende bemærkninger til Breddeudvalgets 
skriftlige beretning: 
 
Det er ikke kun forbundet, der har fået nyt navn. Der er også gang i en del tiltag, 
der gerne skulle ende med bedre vilkår for alle aktive i Parasport Danmark. Det 
gælder på alle plan. Atleter, frivillige i klubber og idrætsudvalg og trænere. 
Bredeudvalget vil følge dette tæt. 
 
Idrætsudvalgene står foran et større serviceeftersyn. Efter repræsentantskabs-
mødet vil der blive sat gang i en proces, som bl.a. vil indeholde 2 dialogmøder med 
idrætsudvalgene og et forum på Facebook, hvor det vil være muligt for alle at 
komme med input til, hvordan strukturen i idrætsudvalgene skal se ud frem over. 
Til frivillighedsforsamlingen i Vejen til september skulle vi gerne være færdige med 
denne proces. Her fra skal der lyde en stor opfordring til alle, om at deltage i dette. 
Formålet med processen er, at vores idrætsudvalg skal passe så godt som muligt 
ind i den idrætsverden, som vi er en del af. 
 
Parasport Danmark har indgået en aftale med DIF om 3 strategispor, som alle får 
indflydelse på breddeidrætten: 
 

- Rekruttering af børn og unge. 
- Samarbejde med kommuner og DGI. 
- Partnerskabsaftaler med specialforbund. 

 
Et fællesord for disse er: rekruttering. 
 
I vores skriftlige beretning er der en større fejl under punktet Økonomi. Vores 
budget for 2017 var anført til 1.665.000 kr., men det er reelt 1.365.000 kr. Det 
beklager vi naturligvis. Når vi så går tallene nærmere igennem, har vi stadig 
arbejdet med en overbudgettering. Trods dette er vi endt med et underforbrug på 
ca. 150.000 kr. Det er vi ikke tilfredse med. Vi er gået i gang med at se på, 
hvordan vi kan blive bedre til at holde overblik over vores midler. Når det så er 
sagt, mener vi selv, at vi har behandlet alle ansøgninger positivt inden for de 
rammer, vi har sat op for bevillinger.  
 
Foråret byder på mange af vores sædvanlige aktiviteter. Den helt store er Special 
Olympics Idrætsfestival i Helsingør 25 -27. maj. Her er der rekordstort 
deltagerantal på ca. 1.200. Vi holder vejret og krydser fingre for, at en storkonflikt 
ikke vil sætte en stopper for dette. En konflikt vil også have indflydelse på om, der 
kan afvikles Skolefodboldturnering. 
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Der er altså rigtig mange områder, hvor vi i breddeudvalget skal følge udviklingen 
tæt. Her fra skal der også lyde en stor tak til jer i klubberne og i idrætsudvalgene. 
Uden jer ville vi ikke få afviklet den daglige træning og stævner. I sidste ende, er 
det jo det, som er vores kerneopgave. 

 
 

Herefter fremkom følgende kommentarer: 
 
Jørgen Witt Christensen: 
Det at Breddeudvalget har overset 150.000 kr. kan det betyde, at bevillingen bliver 
mindre i 2018? Og vil de ikke anvendte midler blive overført til 2018. Jeg vil så 
opfordre min klub til at søge breddeudvalget om støtte.  
 
Lene van der Keur: 
Det samlede budget for 2017 var på 1.365.000 kr. og vi bevilligede for langt mere 
end det, men forbruget viste sig alligevel at være 150.000 kr. under budgettet. 
Bevillingen til 2018 er på nuværende tidspunkt mindre end i 2017.  
Klubber kan ikke søge støtte fra breddeudvalget. 
 
Stig Person: 
Ikke anvendte midler overføres ikke til året efter. 
 
Jørgen Rosendahl: 
Med dette overskud overvejer man så, at genindføre tilskud til idrætsudøvere? 
 
Lene van der Keur: 
Vi ændrer ikke midt i året på støtteprincipper. Det vil være uretfærdigt. Vi 
overvejer, om der evt. skal ændres på tilskudsprincipper til næste år. 
 
Anna Frejlev: 
Hvor mange af de hold, som er igangsat under Projekt Superleder eksisterer 
fortsat? 
 
Søren Jul Kristensen: 
Så vidt jeg husker, eksisterer alle igangsatte holdtilbud fortsat. 
 
Herefter blev beretningen godkendt. 

  
 
 b. Eliteudvalget 

Svenn Folkmann havde følgende supplerende bemærkninger til Eliteudvalgets 
skriftlige beretning: 

 
2017 har været et fint medalje-år set med Parasport Danmark briller – 13 danske 
parasportsmedaljer blev vundet: 6 VM- og 7 EM-medaljer. Heraf 5 guld, 3 sølv og 5 
bronze. 
 
Når vi tager til Tokyo i 2020, er der meget positivt at tage med; de 10 medaljer 
blev taget i de Team Danmark støttede idrætsgrene: atletik, bordtennis og ridning 
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og stort set alle medaljer blev taget i PL-idrætter. De nye 2020-idrætter, badminton 
og taekwondo, fik også vist sig flot frem med 2 medaljer. 
 
Af andre resultater kan det nævnes, at vore landsholdsvømmere tog 9 medaljer til 
2017 udgaven af World Series i Bellahøj – og i øvrigt viste gode takter ved 
tilsvarende udgaver af World Series i Sheffield, England og Berlin samme år.  
 
NM i Island havde deltagelse af både landshold, talenthold og udviklingshold, hvor 
det blev til samlet: 17 guld, 16 sølv og 13 bronze. 
 
Danmark er ikke et vintersports-land – men det er en bestyrelsesbeslutning, at vi 
deltager, da PL er et udstillingsvindue, hvor vi har mulighed for at få sat fokus på, 
at vintersport også er en mulighed i Parasport Danmark for børn, unge og voksne – 
og også som konkurrencesport. 
 
Vi deltager, men ikke for enhver pris – der skal være et sportsligt niveau som 
berettiger til deltagelse – og det opfyldte Daniel Wagner med sin deltagelse i 
snowboard, hvor han placerede sig i den midterste tredjedel. 
 
Danmarks Radio havde en fin dækning, og der er efterfølgende kommet 
idrætsudøvere til i curling og alpin, henvendelser fra uddannelsesinstitutioner, 
presse m.m. 
 
Det er for andet år i træk, at Bellahøj Svømmestadion lagde bassin til World Series, 
og deltagerfeltet var væsentligt højere i forhold til 2017, hvor der var 19 nationer 
der deltog, mod 27 i år.  
 
Mere end 210 af verdens bedste parasvømmere konkurrerede i Bellahøj 
Svømmestadion, hvor første afdeling af 2018 World Para Swimming World Series 
blev afholdt i København fra den 2.-4. marts. World Para Swimming World Series er 
en løbsserie på seks stævner over hele verden, hvor verdens bedste parasvømmere 
har mulighed for at konkurrere og teste sig mod hinanden. 
 
Parasport Danmark har en lang tradition og en masse erfaringer med at arrangere 
internationale events og mesterskaber. Vi ønsker at tiltrække internationale 
mesterskaber og events ud fra følgende formål: skabe en særlig oplevelse for 
danske idrætsudøvere, branding af parasporten, internationalt omdømme og 
kompetenceudvikling af vore frivillige, folkevalgte og ansatte. 
 
Vejle Kommune har et stort ønske om at få flere parasportevents til kommunen, 
som skal være med til at underbygge visionen i Vejle Kommune om at blive 
parasportens hovedstad.  
 
De har fremadrettet et stort og ambitiøst ønske om at tiltrække et EM i 
parabordtennis og kørestolsrugby samt et EM i goaball for herrer i 2019, som skal 
understøtte deres vision – og de har jo allerede afviklet det 3-stjernede 
internationale paradressur-stævne hos Blue Hors ved Randbøldal den 16.-18. marts 
i år med deltagelse af nogle af de bedste paradressurryttere fra hele verden. Og det 
vil også blive gentaget næste år. 
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Eliteidrætter i Parasport Danmark-regi var i 2017: alpin skisport, atletik, 
bordtennis, cykelsport, goalball-damer, ridning, rugby, skydning, svømning, tennis 
og taekwondo. Alle er idrætter med et udviklingspotentiale og internationalt 
resultatperspektiv. 
 
Eliteudvalget har, med udgangspunkt i ovenstående, fokus på at skabe en klar og 
tydelig struktur i Parasport Danmarks talentstrategi. Det skal sikre en rød tråd 
imellem bredde, talentudvikling og elite, herunder at knytte Parasport Danmarks 
talenter tættere på specialforbundenes talentmiljøer og styrke samarbejde imellem 
landsholdenes arbejde og den daglige træning af talenter i klubberne og i Parasport 
Danmarks talentudviklingsprojekt Unge Atleter i Front.  
 
Der har i 2017 været udskiftninger på flere landstrænerposter.  
I dressur har Astrid Gemal overtaget posten fra David Amager, og med et 
succesfuldt EM har hun allerede vist sig som et godt valg.  
 
Jens Møllenberg har i skydning taget over fra Steen Hansen, og her satses 
fremadrettet på det nordiske samarbejde og et tæt samarbejde med Dansk Skytte 
Union.  
 
I kørestolsrugby er Steve Page, der som spiller er tidligere flerdobbelt paralympisk 
guldvinder med USA, blevet tilknyttet holdet som støtte til landstræner Jason 
Regier på særligt det fysiske og mentale område.  
 
De Team Danmark-støttede sportsgrene i Parasport Danmark var i 2017: atletik, 
bordtennis, ridning og svømning, som alle er gengangere i 2018. Dertil er kommet 
taekwondo. 
 
Der er mange gode grunde til, at den danske deltagelse ved De Paralympiske Lege 
rykker fra Parasport Danmark og over i DIF-regi. Først og fremmest sidestilles PL-
atleter og OL-atleter, og der sendes på den måde både et stærkt signal til 
omverdenen, men også til atleterne selv.  
 
DIF og vi har ligeledes en forventning til at kunne skabe flere indtægter fra fonde 
og andre samarbejdspartnere, så vore Paralympiske atleter kan præstere endnu 
bedre under legene.  
 
Sidst, men ikke mindst, så er der god synergi i at lade den samme organisation stå 
for deltagelsen i både OL og PL, da det er begivenheder, som minder meget om 
hinanden og foregår samme sted med omkring en måneds mellemrum.  
 
Selvom partnerskabssporet rekruttering er forankret i breddeudvalget, så er det i 
høj grad også noget vi i eliteudvalget ser muligheder i, ikke mindst i form den 
synliggørelse, der helt sikkert vil fremme synergien imellem bredde og elite. Jeg er 
sikker på, at vore eliteatleter vil være fortrinlige rollemodeller. 
 
Endelig vil jeg godt påpege betydningen af klassificeringsarbejdet, hvor vi i 
Parasport Danmark har vist rettidig omhu og i god tid har forstået at prioritere 
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ressourcer og kompetencer. Det nyder vi godt af både nationalt og internationalt, 
hvor mange andre lande endnu ikke har forstået vigtigheden af dette område. Det 
er en funktion, vi ubetinget må fastholde og gerne udbygge i fremtiden! 
 
Til slut også en stor tak til alle andre: atleter, trænere, ledere og ansatte, som har 
ydet et stort og engageret arbejde i den forgangne sæson – i et fælles holdarbejde. 
 
 
Der var ingen bemærkninger til beretningen, som herefter blev godkendt.  

 
 
Ad 6. Regnskab for 2017 til godkendelse 
 

Bestyrelsen fremlagde årsregnskabet med tilhørende noter og specifikationer til 
godkendelse – v. Stig Person: 
 
I 2017 var der indtægter på 28.818.516 kr. og udgifter på 25.884.947 kr. Dermed 
et overskud på 2.933.569 kr. 
 
Det positive resultat skyldes primært arveindtægter på 3.675.756 kr. mod 
budgetteret 0 kr. og sponsorindtægter på 4.626.466 kr. mod budgetteret 
3.900.000 kr. Til gengæld har andre indtægtsposter været mindre end budgetteret 
ikke mindst fonde og legater, indsamlinger og lotterier. 
 
På omkostningssiden har der været udgifter over budgettet på bl.a. 
konsulentområdet og sekretariatet. 
 
Samlet set betyder det, at egenkapitalen er blevet øget fra 22.138 kr. til 3.075.180 
kr. 
 
Herefter blev regnskabet godkendt. 

 
 
Ad 7. Budgetoplæg for de kommende 2 år til drøftelse 

incl. handlingsplan (satsningsområder) for kommende år 
 

De udsendte budgetter blev gennemgået af Stig Person: 
 
Da vi først har repræsentantskabsmøde igen i 2020, forlægges budgetoplæg for 
såvel 2019 som 2020. 
 
I 2019 er der budgetteret med indtægter på 28.248.000 og udgifter på 27.814.000 
og dermed et overskud på 434.000 kr. 
 
I 2020 er der budgetteret med øgede sponsorindtægter på 1 mio. via et nyt 
sponsorkoncept, som skal rettes mod sponsorer, der ligger mellem hovedsponsorer 
og virksomhedsklubben. 
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På udgiftssiden er udgifterne større som følge af deltagelse i PL. Det giver et 
budgetteret underskud på 766.000 kr. 

 
Handlingsplaner ved Niels Christiansen 
Vi har nu indgået 4 strategiaftaler med DIF. Ud over dem, som vi præsenterer her, 
er der også aftaler med DDI. 
 
De 4 strategispor er: 

- Rekruttering af børn og unge, hvor vi over de næste 4 år skal rekruttere 
1.000 flere medlemmer under 24 år. 

- Kommunale brobyggerkonsulenter, hvor vi skal lave aftale med 10 
kommuner om ansættelse af brobyggerkonsulenter og rekruttere 2.500 
nye medlemmer. 

- Partnerskabsaftaler med specialforbund, hvor vi skal lave aftaler med 12 
specialforbund. 

- International indflydelse, hvor målet er et stærkere nordisk samarbejde og 
indflydelse i IPC og EPC. 

 
Der var ingen bemærkninger til budgetter og handleplaner. 

 
 

Herefter blev Ildsjæleprisen uddelt.  
 
Lene van der Keur indledte med følgende: 
Ildsjæleprisen uddeles i år for 10. gang. Prisen er på 5.000 kr. og alle kan indstille 
kandidater.  
 
Modtageren kunne desværre ikke være til stede i dag, så den blev uddelt tidligere 
på ugen i en svømmehal i Esbjerg. Årets modtager er: Karna Gregersen fra 
Sælungerne. 
 
Derefter vistes en kort video fra overrækkelsen, hvor Bjørn Georgsen overrakte 
prisen på breddeudvalgets vegne med følgende begrundelse: 
 
”Karna havde 6. januar 2018 40-års jubilæum i svømmeklubben Sælungerne – en 
klub for udviklingshæmmede og fysisk handicappede. Hun gør et kæmpe stykke 
arbejde for børn, unge og de lidt ældre i klubben. Sender kort til hvert medlem ved 
fødselsdage. Tager med til stævner og kan hun ikke selv deltage, så ringer hun 
mange gange, for at høre, hvordan det gået hendes ”sæler”. 
 
Hun sørger for, at alle har det godt i klubben og er en del af fællesskabet. Alle 
kommer hen til Karna og giver knus, hver gang de kommer. 
 
Er der en ”Sæl”, der har problemer, lytter hun gerne, og hun tager hånd om 
problemet med det samme. Hun er en kandidat for årets ildsjæl, for det enorme 
stykke arbejde hun gør for Sælungerne: uden hende ingen klub for handicappede.” 
 
Karna Gregersen havde sendt repræsentantskabsmødet denne hilsen: 
”Desværre måtte jeg melde afbud af familiemæssige grunde.  
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Onsdag den. 18.4. 2018 i svømmehallen. Pludselig blev der røre i svømmehallen! 
Netop i vores pause stod Bjørn og fru Georgsen med en kæmpe og meget smuk 
buket blomster. Her havde træner- og forældre igen været på spil, for tiden 
passede lige til vores pause. 
 
Var det ikke varmt i hallen så blev det, da Bjørn begyndte på en smuk tale, som 
omhandlede mit virke i “Sælungerne”, og overrakte blomster og en pengegave 
(stor tak for det). Lene Buhl kom med en stor kagedame, meget smukt udført som 
en ildsjæl, så smukt at det næsten var synd at skære i den. Trænere, forældre og 
sælerne er eminente til at gennemføre og hemmeligholde, så jeg ikke får noget at 
vide inden tiden, og det lykkes også denne gang. 
 
Tusind tak til alle som synes jeg havde fortjent denne ære at blive udvalgt til 
ildsjæleprisen 2018, som jeg ydmyg – rørt og glad har modtaget. 
 
Mange hilsener fra Karna Gregersen, og Sælungerne i Esbjerg” 

 
 
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 

Der var ikke indkommet forlag. 
 
 
Ad 10. Beretning fra Øvrige udvalg 
 
 a. Medicinsk Udvalg  

Morten Blomgren havde følgende supplerende bemærkninger til den skriftlige 
beretning: 
 
Ny i udvalget er Kasper Stentz, som er fysioterapeut. Han afløser Didde Vejrum 
Andersen.  
 
Jeg vil gerne opfordre alle atleter, som tager medicin, til at kontakte Medicinsk 
Udvalg, så vi undgår konflikter med dopingregler. 

 
 
 b. Ordens- og amatørudvalget 

Karl Vilhelm Nielsen: 
Steen Bech (formand) oplyser, at Ordens og amatørudvalget ikke har behandlet 
sager i år. 
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Ad 10. Valg til alle bestyrelsesposter (9 medlemmer) 

 
 a. Formand   På valg: Karl Vilhelm Nielsen (genopstiller ikke)  
    John Petersson blev valgt. 
 
 b. Næstformand  På valg: John Petersson (nyvalgt som formand) 
    Jens Bo Nielsen blev valgt. 
 
 c. Økonomiansvarlig  På valg: Stig Person (genopstiller) 
    Stig Person blev genvalgt. 
  
 d. Fmd. for  
     Breddeudvalget   På valg: Lene van der Keur (genopstiller) 
     Lene van der Keur blev genvalgt. 
  
 e. Fmd. for Eliteudvalget  På valg: Even Falk Magnussen (genopstiller)  
     Even Falk Magnussen blev genvalgt. 
 
 f. Fmd. for Udviklingsudvalg  På valg: Jan Sau Johansen (genopstiller)  
     Jan Sau Johansen blev genvalgt. 
 
 g. Bestyrelsesmedlem  På valg: Jannie Hammershøi (genopstiller)  
 
 h. Bestyrelsesmedlem  På valg: Jens Boe Nielsen (nyvalgt som 

næstformand) – posten var derfor vakant. 
  
 i. Bestyrelsesmedlem   På valg: Tine Rindum Teilmann (genopstiller)  
 
 

Ny-opstillet: Asger Lind Krebs  
Ny-opstillet: Kurt Bagge-Hansen  
 
De opstillede kandidater præsenterede sig således: 
 
Jannie Hammershøi 
Jeg er blind, 51 år og bosat i Hedehusene. Valgt ind i bestyrelsen i 2001. Jeg vil 
især arbejde for atleter med svære handicap. Jeg synes, at det er godt at 
bestyrelsen har både mænd og kvinder og medlemmer med og uden handicap. 
 
Jeg arbejder i Danske Handicaporganisationer. Jeg har tidligere spillet håndbold og 
goalball. 
 
Tine Rindum Teilmann 
Jeg brænder for parasport og for at skabe idrætsmuligheder for mennesker med 
handicap. 
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Jeg vil arbejde for inklusion og samarbejde med almenidrætten. Jeg er 53 år og 
bosat i Solrød. Jeg har tidligere været aktiv i goalball og atletik, som træner, leder 
og dommer. 
 
Siden har jeg siddet i breddeudvalget, inden jeg kom ind i bestyrelsen. Desuden 
arbejder jeg internationalt med kvinder og sport. Jeg sidder i DIF’s bestyrelse, hvor 
jeg især arbejder med idræt ift. skolereform med fokus på børn med handicap.  
 
Jeg er optaget af at sikre gode muligheder for samarbejdet mellem DIF, 
specialforbund og Parasport Danmark. 
 
Asger Lind Krebs 
Jeg er ny i denne sammenhæng. Har tidligere spillet boccia og gået til svømning. 
Siden har bordtennis været min idræt. Jeg har i 5 år været med i Ulandsudvalget 
med fokus på projekt i Nepal. 
 
De sidste par år har jeg også siddet i Udviklingsudvalget. 
 
Jeg vil i bestyrelsen bidrage de positive erfaringer, som jeg haft med idrætten. 
Brænder særligt for idræt for børn og unge. Ærgerligt at så få børn og unge med 
handicap dyrker idræt. 
 
Jeg arbejder som journalist på Helsingør Dagblad. En erfaring som jeg også gerne 
vil udnytte. 

 
Kurt Bagge-Hansen 
Jeg er 66 år, gift med Sanne på 45-ende år. Frivillig i mange år men har stadig 
meget at byde på. 
 
Jeg har i 12 år været formand for DBU Sjælland og siddet i DBU’s bestyrelse. Blev 
tilknyttet CP-fodbold for et år siden og er nu økonomiansvarlig i fodboldudvalget. 
Nu også med i planlægning at Racerunning Camp. Desuden er jeg formand for 
Jægersborg Boldklub. Jeg er arbejdsom, loyal og glad. 

 
 
Herefter blev afstemning gennemført med følgende resultat: 
Jannie Hammershøi  33 stemmer 
Tine Rindum   38 stemmer 
Asger Lind Krebs  30 stemmer 
Kurt Bagge-Hansen  18 stemmer 
 
 
Valgt til bestyrelsen blev: Jannie Hammershøi, Tine Rindum Teilmann og 
Asger Lind Krebs. 
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Ad 12. Valg af stående udvalg 
 

a. Breddeudvalget.  
Valg til alle poster   På valg: Mogens Jensen (genopstiller)  
    På valg: Bjørn Georgsen (genopstiller)  
    På valg: Charlotte Svarrer (genopstiller)  

På valg: Anne Marie Malling Eriksen 
(genopstiller ikke)  

 
Nyopstillet: Jannie Thomadsen  
Nyopstillet: Merete Brink Speedtsberg  
Nyopstillet: Henrik Lundorff  

 
 De opstillede kandidater præsenterede sig således: 
 
 Mogens Jensen 

Jeg bor i Århus og kommer fra Randers. Jeg har siddet i breddeudvalget i mange år 
med ansvar for økonomi. Desuden er jeg breddeudvalgets repræsentant i 
Udviklingsudvalget. Jeg brænder for idrætterne og for at idrætsudvalg har gode 
vilkår. Har deltaget i mange landsmøder. 
 
Glæder mig til processen med ny struktur for idrætsudvalg. Desuden holder jeg af 
at være involveret i planlægning af internationale arrangementer. Endelig vil jeg 
nævne, at jeg er breddeudvalgets ansvarlige ift. flere børn og unge områder. 

 
Bjørn Georgsen 
Har været breddeudvalget nogle år og godt kendt med udvalgets arbejde. Jeg er 
kontakt med en række udvalg. Vi har et godt samarbejde i udvalget og med 
administrationen. 
 
Vigtig for mig at vi anvender penge til gavn for bredden. 

 
 Charlotte Svarre 

Bor Vestjylland og arbejder udviklingshæmmede. Jeg startede i parasporten med 
håndbold i Skjern og var med til at starte håndboldudvalget. Nu er det 
breddeudvalget. Jeg har deltaget i en række af idrætternes landsmøder, og er med 
i planlægningen af frivillighedsforsamlingen.  
 
Kernen for mig er samarbejde, og jeg vil gerne fortsætte arbejdet. 

 
 Jannie Thomadsen 

Jeg er måske ukendt for de fleste. Har været træner i 4 år for kvindelandsholdet i 
fodbold. Startede som partner i unified fodbold i Viborg og været involveret i flere 
sportsskoler. Jeg har mange ideer fra min trænergerning, som jeg vil bringe i spil i 
breddeudvalget. Jeg bosat i Randers og er 38 år. 

 
  
  



  Side 17 af 22 

 Merete Brink Speedtsberg  
Jeg så opslaget om post i breddeudvalget på nettet. Arbejder på Hvidovre hospital 
især med børn med CP. Uddannet idrætsfysiolog og har erfaret, hvor stor betydning 
idræt kan have børn med handicap. Vil arbejde for at få flere børn til at dyrke 
idræt. 
 
Jeg har tidligere erfaringer med træner og lederarbejde i idrætten/ 
handicapidrætten. 

 
 Henrik Lundorff 

Jeg er træner for et nyt fodboldholdhold i Karlslunde. Været med siden 2002 med 
start hos Stjernedrys i Greve. Ser også på muligheder for håndbold. I skal stemme 
på mig fordi jeg brænder for det. 

 
 

Herefter blev afstemning gennemført med følgende resultat: 
Mogens Jensen  36 stemmer 
Bjørn Georgsen  15 stemmer 
Charlotte Svarre  37 stemmer 
Jannie Thomadsen  25 stemmer 
Merete Brink Speedtsberg 36 stemmer 
Henrik Lundorff  11 stemmer 

 
Valgt til breddeudvalget blev: Mogens Jensen, Charlotte Svarre, Jannie 
Thomadsen og Merete Brink Speedtsberg. 

 
 
 b. Eliteudvalget  
    Valg til alle poster   På valg: Lis Lihme (genopstiller ikke)  
     På valg: Peter Lund Andersen (genopstiller)  
     På valg: Ole Brynaa Solkær (genopstiller)  
     På valg: Svenn Folkmann (genopstiller)  
 
 Nyopstillet: Mads Brix Baulund 
 
 Som eneste nye kandidat præsenterede Mads Brix Baulund sig således: 

Jeg er 28 år og har spillet goalball i mange år på landshold og deltaget i PL. Jeg 
ved, hvad det er at være eliteatlet. Jeg studerer sundhedsfremme og journalistik. 
Jeg vil gerne fortælle de gode historier. Jeg har været formand for Unge med 
handicap, og derfra har jeg politisk erfaring fra græsrodsniveau til ”bonede gulve”. 
Vil gerne bygge videre på den røde tråd, så der er sammenhæng fra børn, talent til 
elite. Vi skal løbende sikre, at vi har atleter, som kan begå sig internationalt. 

 
 

Valgt til Eliteudvalget blev: Peter Lund Andersen, Ole Brynaa Solkær, 
Svenn Folkmann og Mads Brix Baulund. 
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Ad 13. Valg af øvrige udvalg 
  
 a. Ordens- og amatørudvalg  
    Valg til alle poster   På valg: Steen Bech (genopstiller)  
     På valg: Finn Hundsholt Larsen (genopstiller)  

    På valg: Christian Bundgaard (genopstiller)  
 

Valgt til Ordens- og amatørudvalget blev: Steen Bech, Finn Hundsholt 
Larsen og Christian Bundgaard. 

 
 
Ad 14. Eventuelt 

 
Michael Møllgaard-Nielsen holdt tale for Lis Lihme på vegne af eliteudvalget: 
Du har valgt at stoppe i Eliteudvalget – og genopstiller derfor ikke. Du har siddet i 
Eliteudvalget i mange år og er derfor det længst siddende udvalgsmedlem. I 
udvalget har du senest haft ansvaret for vore udviklingsidrætter – de idrætter som 
er på spring til at blive eliteidrætter – og så i den sidste periode: ridning. 
 
Og ridningen har været din indgang til parasporten: selv rytter, aktiv i Dansk 
Rideforbund og i rideudvalget som formand og meget andet. Endelig holdleder (chef 
d’Equipe) for ridelandsholdet. 
 
Og her mødte vi dig: 

- En positiv indstilling til alle udfordringer – og et vindende væsen 
- Engagement og passion i alle sammenhænge du deltager i 
- En stor kærlighed til paradressur: En enorm faglighed og erfaring som du 

gavmildt delte ud af: herunder et internationalt netværk senest Blue Hors 
stævnet 

 
Jeg tænker på Lis Hartels motto, når jeg tænker på dig: Man kan, hvad man vil og 
gør det! Det er jo netop kernen i parasporten. Du er en arbejdskraft, der drives af 
medfølelse med dem, der har brug for hjælp.  
 
Du har været et fantastisk omdrejningspunkt for dine ryttere og de mange staff – 
en ”hestemutter” kaldte Peter Andersen dig. Vi er fyldt med en kæmperespekt for 
det arbejde du gør og har gjort, også for dine plejebørn. 
 
Det tog du med ind i Eliteudvalget, hvor vi b.la. taler strategier, koncepter og 
økonomi – du har altid mindet os om, at vi var der atleternes skyld. 
 
Du sluttede med at være kontaktperson for ridning – og du startede med ridning – 
og du sikrede, at der altid var plads til en snak og en status på ridning. Vi har 
flyttet dig rundt til mange idrætter i Eliteudvalget – men der blev altid plads en 
snak om, hvordan vi gør det i ridning – og de gør det også godt skal det siges. 
 
Når du træder ud af udvalget forsvinder der en kvinde med et stort hjerte fra 
Eliteudvalget, og vi andre må prøve at efterleve den medfølelse og passion, som du 
har stået for. 
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Jeg synes, at det er svært at sige farvel til et så engageret menneske – og kan ikke 
forestille mig at du ikke dukker op på Broholm eller Blue Hors. 
 
Så jeg vil på vegne af Eliteudvalget slutte med et på gensyn – og ellers sige tak for 
et særdeles behageligt og menneskeligt samarbejde. 
 
En buket blomster og DRF’s 100 års jubilæumsbog til dig. 

 
Lis Lihme 
Stor tak for samarbejdet med Eliteudvalget. Jeg vil få en meget tom mailboks 
fremover. Jeg har været meget glad for arbejdet i Parasport Danmark. Tusind tak 
for det. 

 
 

Mads Baulund 
Der er nogle klubber, som har overset, at der er repræsentantskabsmøde. Flere 
klubber har vist ikke modtaget information herom. Der skal lyde en opfordring 
herfra til finde ud af årsagen hertil. 

 
Anja Støvring Svendsen 
Tak for at jeg måtte deltage. Desværre var beretningerne ikke så tilgængelige for 
synshandicappede, men i øvrigt fint med tilgængelighed. 
 
Jeg vil holde øje med, om der næste år udbetales tilskud til atleter til stævner i 
udlandet. Jeg spiller selv showdown og har været til flere stævner i udlandet. Et 
tilskud er en god anerkendelse til atleter, som repræsenterer Danmark. 

 
Rikke Blomgren 
Jeg har været frivilligforsamlingen de sidste to år, og jeg vil opfordre til, at man 
deltager. Det er en god anledning til at netværke og dermed samle Parasport 
Danmark. 

 
Lene van der Keur 
Tak for den store interesse for Breddeudvalget. Tak til Bjørn Georgsen for indsatsen 
gennem mange år ikke mindst ift. halhockey, hvor vi håber, at du fortsat vil gøre 
en indsats. Vi vil efterfølgende sende dig en erkendtlighed. 

 
 

Kristian Jensen holdt tale for Karl Vilhelm Nielsen: 
Der ikke mange mennesker, som har betydet så meget for mig som dig Karl 
Vilhelm Nielsen. Du inviterede mig ind som 22-årig til at blive træner i 
kørestolsbasketball i Århus. 
 
Efterfølgende opfordrede du mig til at søge job i Parasport Danmark i 1984. 
 
Du gjorde et umulige. Min første opgave var idræt for udviklingshæmmede. I 1984 
var der 0 medlemmer med udviklingshandicap. Det fik du sat på skinner, og vi ser 
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resultaterne nu med de mange Special Olympics aktiviteter, herunder 
idrætsfestivalerne. 
 
Gruppen af svært fysisk handicappede har du også sat på dagsordenen. I 1986 fik 
vi 4,5 mio. kr. fra industriministeren til udviklingen af udstyr til handicapidrætten 
via en indsamling i anledning af kronprinsens 18 år fødselsdag. Det førte til en af de 
største succeser Elhockey. Sidst vil jeg nævne, at du fik ideen til, at idrætten også 
kunne være en vej til jobs for mennesker med handicap. Det førte til 
Handicapidrættens Videnscenter. 
 
Til John; håber du lader dig inspirere. Udvikling sker, når man tager de store 
udfordringer op. 

 
 
John Peterson: 
Først og fremmest tak for opbakningen, tilliden og støtten. Det betyder rigtig 
meget, og jeg er rigtig glad for at blive valgt til styre Parasport Danmark ind i 
fremtiden.  
 
Jeg ser frem til at samarbejde med jer alle, atleter, trænere, ledere, klubber, 
ledelse og medarbejdere og ikke mindst med den nyvalgte bestyrelse og resten af 
Parasport Danmarks udvalg.  
 
Tillykke med valget til alle, og tak for indsatsen til både Lis Lihme og Bjørn 
Georgsen. 
 
Men nu skal det ikke dreje sig om mig, men om Karl Vilhelm: 
Kære Karl Vilhelm eller KV – som vi ynder at kalde dig – nu er det min tur til at sige 
et par ord til dig. 
 
Tak for kampen! Det har været en sand fornøjelse, udfordrende og spændende, og 
ikke mindst lærerigt. 
 
For forbundet og særligt bestyrelsen har du altid fremtrådt og ageret som visionær 
og forandringsvillig. 38 år som formand for DHIF/PD kan ikke lade sige gøre, hvis 
man ikke er indstillet på at se på nye muligheder og måder at gøre tingene på. 
 
Dit enorme engagement har udviklet forbundet til en succesfuld dansk virksomhed 
– hvis vi bruger erhvervslivets termer. Ok, der har visse bump på vejen (tænker 
her på en egenkapital på 22 t.kr. med stram likviditet ved udgangen af 2016). 
 
Med dit store engagement og din juridiske baggrund så kræver det sin 
mand/kvinde at udfordre dig, men du lytter altid til gode saglige argumenter. Ikke 
så meget følelse, men beviser skal på bordet. 
 
Du tager dine kampe, uanset om det er på sportsbanen, i foreningslivet eller det 
politiske liv, og mange af de ting du har opnået, igennem livet er ikke sket ved at 
sidde tilbagelænet i lænestolen, men ved at komme ud og op på barrikaderne.  
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Samtidigt er du stædig. Dette kan i min optik både være positivt og negativt. Har 
du først bidt dig fat i en sag, så helmer du ikke, før du har vundet. Dette har 
tidligere givet meget lange bestyrelsesmøder. 
 
Du har udviklet en sikker sans for at gøre det rigtige eller for at begå sig 
fordelagtigt i en bestemt sammenhæng. Du finder altid en farbar vej. 
 
Men du har respekt for den enkelte og dennes udvikling, og denne respekt er 
gensidig. Personer omkring dig har også en dyb respekt for dig.  
 
Jeg taler for bestyrelsen og for mig selv, når jeg siger, at vi har lært en masse fra 
dig. Dette strækker sig fra at være struktureret, velforberedt og skarp i oplæg og 
drøftelser i bestyrelsen, til at kunne klare sig i parasportens internationale arenaer 
og organisationer.  
 
Særligt det sidste vil jeg gerne fremhæve - det har betyder rigtig meget for mig – 
tak for hjælpen. Vi nåede ikke helt målet, men NPC Danmark blev og er kendt 
internationalt. 
 
Der er absolut heller ingen tvivl om, at dit hjerte banker for atleterne, 
handicapidrætten eller rettere parasporten. Du er en fantastisk advokat for 
parasporten, og du gør alt, hvad du kan for fremme vilkår og muligheder for 
udviklingen af idrætten. Det bliver en tung arv at løfte, og derfor er vi også glade 
for at have lavet en aftale med dig, så vi til stadighed kan få gode råd og input. 
 
Dette holder jo også dig i gang, omend jeg tvivler på, at du kommer til at kede dig 
– i den henseende er du involveret i mangt og meget.  
 
Kære KV – tak for indsatsen. Til slut vil jeg gerne overrække dig en gave fra 
forbundet, som vi håber falder i din smag. 

 
 

Karl Vilhelm Nielsen: 
Tak til Kristian Jensen og John for de pæne ord.  
 
Vi har haft et tæt samarbejde. Måske lige i overkanten med alt det som jeg har fået 
ansvaret for. Det har været et holdarbejde. I bestyrelsen frem til i dag har vi 173 
års anciennitet. Ledelsen har 77 års anciennitet. Et udtryk for et holdarbejde. Men 
tak alligevel. 
 
Tak til dirigenten. Vi har haft et godt møde, fastlagt fremtiden og valgt nogle nye 
folk.  
 
John; tillykke med valget. Da John stoppede som elitesvømmer, fik vi ham valgt til 
bestyrelsen. Og nu slutter mit projekt med John, nu hvor han er blevet valgt som 
formand. 
 
 
Poul Erik Petersen takkede afslutningsvis for god ro og orden. 
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 Næste repræsentantskabsmøde bliver: lørdag den 25. april 2020 i Kolding. 
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____________________________ _____________________________ 
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Dato: 
 
 
______________________________ 
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