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BREDDEUDVALGSMØDE 

Dato:  Fredag, d. 11. november 2022 

Sted:  Middelfart 

Tid:  Kl. 16.00-22.30 

Deltagere: Charlotte Svarrer (CS) 

Jannie Thomadsen (JT) 

Jeannette Dam (JD) 

Lene van der Keur (LvdK) 

Mogens Jensen (MJ) 

Søren Jul Kristensen (SJK) 

Anette Svejstrup (ASV) 

 

  

 

REFERAT 

Punkt  Opfølgning 

1.  Godkendelse af dagsorden 
 

 

2.  Godkendelse af referat fra seneste møde 
 

BESLUTNING: 
Referatet er godkendt via ugemail 13. 

 

 

3.  Idrætter  

a. IU Fodbold - regler 

Baggrund: Fodboldreglerne er blevet justeret således 
de nu henviser til DBU's regler og præciserer de pkt. 

hvor der ikke er overensstemmelse.  

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 
Orientering taget til efterretning. 

 

 

b. IU Goalball – Landsmøde (bilag 3b.1 og 3b.2) 

Baggrund: IU Goalball har afholdt landsmøde.  
Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 
Orientering taget til efterretning. 

LvdK deltog i landsmødet og gør opmærksom på at der 
nu er klubber i både Aalborg, Aarhus, Odense og 

København. 

 



 

 
 

 

4.  Aktivitetspuljen  

a. IU Badminton – stævne i Norge (bilag 4a) 

Baggrund: IU Badminton deltager med 6 spillere og to 

trænere i et stævne i Moss (Norge) i dagene 7.-9. 
oktober. Der søges om dækning af trænernes udgifter 

til transport, overnatning og forplejning, i alt kr. 

8.240,-. 
Indstilling: Ansøgningen imødekommes. 

BESLUTNING:  
Ansøgningen imødekommes med kr. 8.240,-. 

 
OBS – efterfølgende er den danske deltagelse blevet 

aflyst. 
 

ASV 

b. IU Svømning - licenser (bilag 4b) 
Baggrund: IU Svømning søger om kr. 21.868,- til 

betaling af 1. års licens til Svømmetider.dk for de 

aktive para- og handicapklubber, som deltager i vores 
parastævner.  

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 
21.868,-. 

 
BESLUTNING:  

Ansøgningen imødekommes med kr. 21.868,-. 
 

ASV 

c. IU Præ-O - NM (bilag 4c) 

Baggrund: IU Præ-O søger om kr. 5.000 til dækning af 
træner og holdleders udgifter til forplejning og 

transport ved deltagelsen i NM i Finland i oktober.  
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 

5.000,-. 
 

BESLUTNING:  
Ansøgningen imødekommes med kr. 5.000,-. 

 

ASV 

d. IU Svømning 

Baggrund: Formanden i IU Svømning deltager i de 

Polske ParaMesterskaber som afvikles i Stetin, 3.- 6. 
november, og søger om at få dækket 

transportudgifter. Der søges om kr. 3.000. 
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 3.000. 

 
BESLUTNING:  

Ansøgningen imødekommes med kr. 3.000,-. 
 

SJK 



 

 
 

5.  Sportsskoler (bilag 5.1 og 5.2) 

Baggrund: Som det fremgår af evalueringen lykkedes 

det kun at få gennemført 4 sportsskoler med i alt 61 
deltagere i 2022. Derfor har vi overvejet om vi stoppe 

dette initiativ, men dels vil vi jo gerne tilbyde 
sommerferieaktiviteter, dels er der fortsat klubber, 

som gerne vil udbyde og dels spirer der andre 
ferieaktiviteter, som vi måske skal hjælpe på vej. 

Indstilling: I stedet for udelukkende at støtte 
sportsskoler, som lever op til bestemte kriterier, 

opretter en sommerferieaktivitetspulje, som både kan 
støtte sportsskoler og andre sommerferieaktiviteter i 

vores klubber. Der afsættes 100.000 kr. hertil. 
 

BESLUTNING: 
BrU afsætter en pulje til sommerferieaktiviteter og 

sportskoler for børn og unge. 

 

SJK 

6.  Skole OL (bilag 6) 

Baggrund: Vi har de sidste 3-4 år været en del af 
Skole OL, hvor vi har stået for en særlig Parasportsdel, 

hvor en elev med handicap kunne deltage med 2 
klassekammerater, og desuden vejledt specialforbund 

og skoler at inkludere elever med handicap i de andre 
idrætter. Vi har betalt 50.000 kr. for at være med, og 

til gengæld fået dækket udgifter til at vores 
undervisere kunne besøge klasser med elever med 

handicap. 

Vi har haft store udfordringer med at rekruttere til 
parasportsdelen, og har sammen med Skole OL 

konkluderet, at vi må opgive denne del 
Indstilling: At vi fortsætter engagementet i Skole OL 

for at sikre, at børn med handicap kan deltage på hold 
sammen med hele deres klasse og have en særligt 

fokus på specialklasser. 
Der vil være mulighed for, at vi kan få dækket udgifter 

til klassebesøg i mindre omfang. 
Udgift 25.000 kr. minus evt. dækning af udgifter til 

klassebesøg. 
 

BESLUTNING: 
Der afsættes kr. 25.000 til Skole OL. 

 

SJK 

7.  Nyt fra:  

a. Bestyrelsen 

LvdK:  

 



 

 
 

• Har (sammen med Jeannette) deltaget i 

dialogmøde i Idrættens Hus. 

• Har deltaget i et sponsorarrangement. 
SJK:  

• En arbejdsgruppe (bestående af 3 PS-
konsulenter) har udarbejdet et oplæg omkring 

prioritering af idrætter, og opfulgt af et 
spørgeskema har bestyrelsesmedlemmerne haft 

1. drøftelse af oplægget. MEJ gør opmærksom på 
at det vil give mening at inddrage BrU i 

drøftelserne. 
• På næste bestyrelsesmøde skal LvdK og SJK 

orientere om BrU’ proces for budgetlægning. 
 

b. Udviklingsudvalget 

MEJ:  
Der har ikke været afholdt møde siden sidst. 

 

 

c. Uddannelsesudvalget 

MEJ:  
Der har ikke været afholdt møde siden sidst. 

 

 

d. Breddeudvalgets medlemmer 
CS:  

Deltog i dialogmøde i Vejen. 
MEJ:  

Var med under VM i K-rugby som official. Nogle meget 
lange dage! Det var et rigtig godt stævne. 

JD:  
IU Svømning afholder landsmøde i Odense d. 27. maj 

2023. Kan ikke selv være med og opfordrer andre BrU-
medlemmer til at deltage. 

 

 

e. Administrationen 
SJK:  

Afløser for Lykke Guldbrandt er ansat pr. 14. 
november i Brøndby, og der er ansat en barselsvikar 

for Line Kruse i Viborg. 
 

 

8.  Evt. 

Intet at referere 
 

 

9.  Næste møde 
Er aftalt til afholdelse via MS-Teams d. 7. december kl. 

16.00-18.00 
SJK udsender forslag til mødeplan for 2023. 

 



 

 
 

 

 

Kalenderen 

2022 

17. november Dialogmøde, Aarhus 

24. november Dialogmøde, Korsør 

7. december BrU-møde, MS Teams 

2023 

4.-7. maj NM i Boccia, Vejen Idrætscenter 

27. maj Landsmøde i IU Svømning, Odense 

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

 


