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BREDDEUDVALGSMØDE 

Dato:  Onsdag d. 31. august 2022 

Sted:  MS Teams 

Tid:  kl. 16.00-18.00 

Deltagere: Charlotte Svarrer (CS) 

Jeannette Dam (JD) 

Jannie Thomadsen (JT) 

Lene van der Keur (LvdK) 

Mogens Jensen (MJ) 

Søren Jul Kristensen (SJK) 

Anette Svejstrup (ASV) 

 

  

 

REFERAT 

Punkt  Opfølgning 

1.  Godkendelse af dagsorden 
 

BESLUTNING: 
Tilføjelse af pkt. 3c: IU Skydning 

Tilføjelse af pkt. 11: Sportsskoler 
 

 

2.  Godkendelse af referat fra seneste møde 

 
BESLUTNING: 

Referatet er godkendt via ugemail 4. 
 

 

3.  Idrætter  

a. IU El-Hockey (bilag 3a.1, 3a.2, 3a.3, 3a.4, 3a.5, 
3a.6, 3a.7 og 3a.8) 

Baggrund: IU El-Hockey har afholdt landsmøde d. 14. 
maj. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 
Orientering taget til efterretning. 

 

 

b. IU Goalball (bilag 3b) 
Baggrund: IU Goalball afholder landsmøde d. 1. 

oktober. 
Indstilling: Deltagelse drøftes. 

 

LvdK 



 

 
 

BESLUTNING: 

LvdK deltager sammen med idrætskontakt Jens 

Winther. 
 

c. IU Skydning (bilag 3c) 
Baggrund: IU Skydning har afholdt landsmøde. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 
Orientering taget til efterretning. 

MEJ foreslår, at udvalget kan få inspiration af Rising 
Stars-konceptet til rekruttering af børn og unge. LvdK 

tager en snak med Jens Winther. 

 

LvdK 

4.  Aktivitetspuljen  

a. DM i rekruttering (bilag 4a) 

Baggrund: Tiden er inde til endnu en omgang DM i 

rekruttering efter et års Cornonaaflysninger. Den 

første og hidtil eneste omgang tilbage i 2019 var en fin 
succes med 10 deltagende klubber og med et udbytte 

på over 200 rekrutterede. 
En ny omgang bliver langt hen ad vejen en kopi af den 

i 2019.  
Indstilling: Indsatsen finansieres af UEFA-midlerne, 

som ikke skulle bruges målrettet på fodbold.  

 

BESLUTNING:  
Ansøgningen imødekommes med kr. 50.000,-. 

I 2019 var det BrU, der var jury, men det overvejes 
om juryen skal sammensættes på en anden måde 

denne gang. 
 

SJK 

b. IU Skydning (bilag 4b) 

Baggrund: Vi har modtaget budget for 2022 fra 
skydning. Budgetansøgning er på i alt 43.346 kr.  

Indstilling: Kørselsudgifterne rundt til regionerne med 
foldere skal dækkes af administrationsbudgettet. 

Anbefalet bevilling i alt 32.146 kr. 
 

BESLUTNING:  
Ansøgningen imødekommes med kr. 32.146,-. 

 

SJK 

c. IU Skydning – træningssamlinger (bilag 4c) 
Baggrund: Der ansøges om 6.675 kr. til en skyttes 

deltagelse i World Shooting Para Sport World Cup i 

SJK 



 

 
 

München. Beløbet skal dække udgifter til transport og 

ophold for en holdleder. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 
6.675,-. 

 
BESLUTNING:  

Ansøgningen imødekommes med kr. 6.675,-. 
 

d. IU Kørestolsrugby – mixholdturnering (bilag 4d) 
Baggrund: IU Kørestolsrugby ansøger om 8.000 kr. til 

en mixholdsturnering den 20. august i Odense. Beløbet 
skal dække udgifter til dommere og officials samt 

forplejning til alle.  

Indstilling: 
Turneringen støttes med 7.040 kr. idet spillerne selv 

skal dække udgifter til egen forplejning (15 x 60 kr.). 
 

BESLUTNING:  
Ansøgningen imødekommes med kr. 7.040,-. 

IU Kørestolsrugby skal være opmærksom på, at 
udgifter til dommere og officials fremadrettet skal 

dækkes af deltagergebyret. 
 

SJK 

e. IU Kørestolsrugby – rekruttering (bilag 4e) 

Baggrund: IU Kørestolsrugby søger om kr. 6.000 til 
indkøb af roll-ups og trykning af flyers med henblik af 

rekruttering af spillere. 
Indstilling: 

Ansøgningen imødekommes med kr. 6.000,-. 
 

BESLUTNING:  
Ansøgningen imødekommes med kr. 6.000,-. 

BrU vil gerne have idrætskontakt Torben Nygaard til at 
deltage på et BrU-møde og fortælle om tiltag og effekt. 

 

ASV 

f. IU Håndbold – fællestræner (bilag 4f) 
Baggrund: Idrætsudvalget søger om kr. 8.000 til at 

kunne udvide deres trænerteam. Men udgangspunkt i 
aktivitetsniveauet og den kommende deltagelse i 

SOWSG 2023 ønsker man at udvide trænerstaben fra 
3 til 5 trænere. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 
8.000,-. 

 
BESLUTNING:  

Ansøgningen imødekommes med kr. 8.000,-. 

ASV 



 

 
 

 

g. IU Svømning – medalje-roll-ups (bilag 4g) 

Baggrund: Idrætsudvalget søger om kr. 6.000 til 
indkøb af "Podie" til præmieoverrækkelser ved vores 

svømmestævner i både Øst og Vest. I forbindelse med 
præmieoverrækkelser, har man normalt et podie, hvor 

medaljetagere stiller sig op på. Det er ikke 
hensigtsmæssigt i svømning, og der søges om at 

indkøbe roll-ups som angiver placeringen. 
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 

6.000,-. 
 

BESLUTNING:  

Ansøgningen imødekommes med kr. 6.000,-. 
Udvalget er blevet opfordret til at få fremstillet roll-ups 

der også kan bruges af andre idrætter. 
 

ASV 

h. IU Fodbold – Norway Cup (bilag 4h) 
Baggrund: Udvalget har fremsendt en ansøgning vedr. 

tilskud til deltagelse i Norway Cup. De vil i dagene 1.-
6. august deltage med 8 hold i Norway Cup,  ialt skal 

110 spillere og 9 trænere.  

Der søges om tilskud til at dække de 9 træneres 
transport og ophold, i alt kr. 20.700. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 
20.700. 

 
BESLUTNING:  

Ansøgningen imødekommes med kr. 20.700,-. 
 

ASV 

i. IU Gymnastik – Færøerne (bilag 4i) 
Baggrund: IU Gymnastik søger om tilskud til 

deltagelse i et nordisk stævne på Færøerne, hvor der 

kommer deltagere fra Finland, Island, Norge samt 
naturligvis Færøerne. Stævnet finder sted i dagene 

19.-23. oktober. De søger om tilskud til dækning af to 
træneres udgifter til rejse og ophold, i alt kr. 11.930,-. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 
11.930,- 

 
BESLUTNING:  

Ansøgningen imødekommes med kr. 11.930,-. 
 

ASV 

5.  Dialogmøder (bilag 5) 

Baggrund: Forbundet inviterer til dialogmøder, men 
henblik på at diskutere hvordan fremtidens Parasport 

Alle 



 

 
 

Danmark skal organiseres 

Indstilling: BrU’s deltagelse aftales. 

 
BESLUTNING: 

Enighed om at der kan opstå en spændende diskussion 
på møderne, og at der er et behov for at se på den 

nuværende struktur. 
LvdK deltager som min. i Brøndby og måske et sted 

mere. 
JD deltager i Brøndby. 

JT og MJ vil tilmelde sig i Århus. 
CS forventer at deltage i Vejen. 

 

6.  Budget 2023 (bilag 6a, 6b og 6c)  
Baggrund: Ansøgningsmateriale vedr. budget 2023 er 

udsendt til idrætsudvalg og idrætskontakter. Der er 
deadline på ansøgningerne 9. oktober. 

Indstilling: Budgetbehandling drøftes. 
 

BESLUTNING: 
Budgetmøde afholdes d. 11. november. 

 

 

7.  FC Storebælt og CP-fodbold 
Baggrund: FC Storebælt har opsagt samarbejdsaftalen 

om drift af vores CP-fodboldlandshold og talenthold. 
De synes, at de i for høj grad står med det alene og 

savner involvering fra Parasport Danmark.  
Vi er i dialog med klubben om mulighederne for en ny 

aftale. Alternativt skal vi have taget stilling til, hvad vi 
så vil gøre med CP-fodbolden. Grundet historikken om 

CP-fodbolden og vores relation til Elsass Fonden og 
deres fokus på CP er det en sag, hvor ledelsen og 

formanden også er involveret, og sagen forelægges for 
bestyrelsen den 6.9. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. 
 

 

8.  SOIF 2022 

Baggrund: SOIF 2022 i Kolding blev afviklet i 

weekenden 20.-22. maj og evaluering og regnskab er 
færdigt. 

Vi kommer ud med en overskud i niveau 200.000 kr. 
uden at vi er gået på kompromis med vores 

målsætninger. Overskuddet skyldes dels gode 

 



 

 
 

økonomiske disponeringer på mange områder, og dels 

stor succes ift. fonde og sponsorer. 

Halvdelen af overskuddet returneres til Kolding 
kommune med bemærkning om, at det skal anvendes 

til Parasports/Special Olympics aktiviteter i kommunen 
i samråd med Parasport Danmark.  

Den anden halvdel vil vi anmode bestyrelsen om, 
anvendes til udvikling af en SOIF-app. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 
Orientering taget til efterretning. 

ASV sender SOIF 2022 i tal til BrU. 
 

9.  Special Olympics World Summer Games 2023 

Baggrund: En af de idrætter vi har en kvote til ved 
SOWSG 2023 er triatlon. Dette er desværre nu blevet 

taget af programmet, idet det ikke har været muligt 
for arrangørerne at finde de rigtige faciliteter. 

Udtagelse i de forskellige idrætter er i gang. 
Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 
BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. 
Evt. deltagelse fra BrU drøftes, og der skal tages højde 

for dette ifb Budget 2023. 
 

 

10.  ’Idræt for alle’ - Sommerhøjskolen 

Baggrund: Årets sommerkursus, ”Handicapidræt For 
Alle…….også for dig”, på Egmont Højskolen er vel 

overstået og det blev endnu engang en rigtig god uge 
for de knap 120 deltagere, 23 hjælpelærer og 13 

undervisere samt 9 i børnegruppen. Af de 10 udbudte 
fag blev de 7 gennemført, Bueskydning, Cykling. 

Power chair Football, Sejlads og vandsport, Svøm og 
hav, Idræt på kryds og tværs og Bevæg dig for livet. 

Udover fagene var der også flere foredrag, samt et 

besøg på Egmonts nyeste skud, en gård til hestesport, 
terapi og kurser i den forbindelse.  

Arbejdsgruppen er så småt ved at se på næste års 
kursus, hvor rugby bl.a. melder sig på banen igen. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 
Orientering taget til efterretning. 

 

MJ 



 

 
 

11.  Sportsskoler 

Baggrund: Sportsskolerne 2022 er nu evalueret. Flere 

måtte desværre aflyses og de resterende 4 havde kun 
61 deltagere. Men til gengæld var det en god oplevelse 

for deltagere og arrangører. 
Indstilling: I 2023 udbydes et mere fleksibelt tilbud, 

hvor man dels kan støtte traditionelle sportsskoler, 
men også andre sommerferieaktiviteter i vores klubber 

eks. dagsarrangementer, arrangementer med 
overnatning m.m. 

 
BESLUTNING: 

Tilslutning til, at der udarbejdes et nyt og mere 
fleksibelt koncept, som forelægges BrU.  

CS og MJ foreslår at der kigges på om eksisterende 
sommercamps, fx på specialefterskoler, kan 

inkluderes. 

 

SJK 

12.  Nyt fra:  

a. Bestyrelsen 
LvdK: Der er møde d. 6. september. 

 

 

b. Udviklingsudvalget 
MJ har deltaget i møde i udvalget d. 8. juni og kan bla. 

berette at der er kommet nye medlemmer i udvalget.  
MJ sender referat fra mødet til ASV, der udsender til 

BrU-medlemmerne. 
 

MJ/ASV 

c. Uddannelsesudvalget 

Der har ikke været afholdt møde. 
 

 

d. Breddeudvalgets medlemmer 
MJ: Orienterer om NM i Boccia. Skal være table-official 

v/VM i Kørestolsrugby. 
CS: Deltager i et debatmøde i Ringkøbing-Skjern 

kommune d. 8/9 om parasport i kommunen. 
 

 

e. Administrationen 

ASV: Lykke Guldbrandt fratræder sin stilling i 
Parasport Danmark efter afholdelsen af VM i Kørestols-

rugby. 
 

 

13.  Evt. 

Intet at referere. 
 

 

14.  Næste møde  



 

 
 

D. 11. november i Middelfart med mødestart kl. 15.30 

og overnatning. Tvivlsomt om JD kan deltage. 

 

 

Kalenderen 

2022 

29. september Dialogmøde, Aalborg  

1. oktober Landsmøde IU Goalball, Odense 

6. oktober Dialogmøde, Vejen 

8.-17. oktober VM i kørestolsrugby, Vejle 

27. oktober Dialogmøde, Brøndby 

11. november BrU-møde, Middelfart 

12. november Special Olympics Temadag, Middelfart 

17. november Dialogmøde, Aarhus 

24. november Dialogmøde, Korsør 

7. december BrU-møde, MS Teams 

2023 

4.-7. maj NM i boccia, Vejen 

12.-26. juni Special Olympics World Summer Games, Berlin 

 


