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BREDDEUDVALGSMØDE 

Dato:  Onsdag, d. 7. december 2022 

Sted:  MS Teams 

Tid:  Kl. 16.00-17.00 

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 14. 

 

 

3.  Idrætter  

a. Landsmøder 

Baggrund: Flere idrætsudvalg har fastsat datoen for 
landsmøde i 2023.  

Indstilling: Send en besked til ASV, når I bliver 

inviteret til landsmøde. 
 

BESLUTNING: 
CS oplyser at IU Gymnastik afholder landsmøde d. 30. 

januar. 
JD oplyser at IU Svømning afholder landsmøde d. 27. 

maj. 
 

Alle 

4.  Aktivitetspuljen  

a. Curling – B-VM (bilag 4a.1 og 4a.2) 

Baggrund: Ansøgning fra Curling om 11.831 kr. til 

dækning af rejse og ophold for en træner til B-VM i 
Finland. 

SJK 



 

 
 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 

11.831,-. 

 
BESLUTNING:  

Ansøgningen imødekommes med kr. 11.831,-. 
 

b. Judo - Matsumae Cup 2023 (bilag 4b.1 og 4b.2) 
Baggrund: Matsumae Cup 2023 

Arrangørerne af Matsumae Cup 2023 (judo) ansøger 
om 5.000 kr. til støtte til deltagere med synshandicap. 

Arrangørerne er i dialog med vores konsulent for idræt 
for mennesker med synshandicap Ricky Nielsen og 

judoidrætskontakt Jens Winter.  

Matsumae Cup er det eneste aktivitetstilbud for 
målgruppen, og der er en mulighed for rekruttering. 

Dog er vurderingen, at 20 deltagere ikke er realistisk. 
En håndfuld er nok mere realistisk. 

Indstilling: Der søges om tilskud til at nedbringe 
deltagerbetalingen, hvilket ikke normalt kan støttes. 

Da aktiviteten er støtteværdig anbefales det at støtte 
med 3.000 kr. til dækning af udgifter for trænere og 

ledere. Hvis der kommer mere end 10 deltagere med 
synshandicap øges støtten til 5.000 kr. 

 
BESLUTNING: 

Ansøgningen imødekommes med kr. 3.000,-. 
 

SJK 

5.  Budget 2023 

Baggrund: På møde d. 11. november blev 
budgetansøgninger mm for 2023 gennemgået og BrU’s 

budget fastlagt. 
Indstilling: Status drøftes. 

 
BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. IMV 
v/idrætskonsulent Jonas Schmidt Christensen deltager 

på 1. møde i 2023 med en status for 2022 og info om 

planerne for 2023. 
SJK orienterede på seneste bestyrelsesmøde om selve 

processen i BrU omkring budgetlægning. 
 

SJK 

6.  Special Olympics Temadag 
Baggrund: D. 12. november blev der afholdt Special 

Olympics temadag i Middelfart. 
Indstilling: Temadagen evalueres. 

 

SJK/ASV 



 

 
 

BESLUTNING: 

Kunne godt have ønsket flere deltagere, men dialogen 

var god og der var rigtig mange input. 
Godt med gruppearbejde, hvor der var mulighed for at 

snakke sig ind på forskellige temaer. 
SJK og ASV skriver på oplæg til ny politik/strategi og 

dette forlægges først for BrU og senere til godkendelse 
i National Board. 

 

7.  Nyt fra:  

a. Bestyrelsen 

LvdK:  
• Der var møde i mandags. Som tidligere nævnt 

blev bla. BrU’s budgetlægning fremlagt. 
• Forbundets årsberetning blev også vendt på 

mødet, og formen skal måske ændres 
SJK: 

• FC Storebælt har opsagt aftalen om drift af vores 
CP-fodboldlandshold, da de ikke har nok frivillige 

ressourcer til det administrative arbejde. Det er 
taget til efterretning, og landsholdet er stillet i 

bero indtil der evt. kommer frivillige kræfter, 

som vil tage over. 
FC Storebælt fortsætter med et landsdækkende 

klubtilbud til CP-fodboldspillere. 
• Kategorisering af idrætter blev også drøftet, dog 

uden at få landet en beslutning. 
Der er lavet en oversigt over kommende FM/DM i 

2023 – den videreformidles til BrU 
 

SJK 

b. Udviklingsudvalget 
MEJ: 

Der har været afholdt møde, men referatet er endnu 

ikke færdigt. MEJ udsender det til de øvrige BrU-
medlemmer når det foreligger. 

 

MEJ 

c. Uddannelsesudvalget 

Intet at referere. 
 

 

d. Breddeudvalgets medlemmer 

CS:  
Har besøgt Unified Herrer-håndbold-

landsholdssamlingen i Viborg. 
MEJ:  

Forberedelserne til Uge 27 (Egmont) er i gang. 
 

 



 

 
 

e. Administrationen 

ASV:  

Via MS Teams har der været afholdt nordisk SO-møde. 
Godt møde med megen debat, især omkring 

deltagerbetaling ved stævner. Da dagsordenen ikke 
blev gennemført genoptages mødet i januar. 

 

 

8.  Evt. 

Intet at referere. 
 

 

9.  Næste møde 

SJK laver en Doodle vedr. møder i 2023. BrU-
medlemmerne foretrækker onsdag eller torsdag. 

 

SJK 

 

Kalenderen 

2023 

30. januar Landsmøde, IU Gymnastik 

4. februar Landsmøde, IU Showdown 

4. marts Landsmøde, IU Fodbold 

15. april Landsmøde, IU Bowling 

29. april Landsmøde, IU Håndbold 

4.-7. maj NM i Boccia 

27. maj Landsmøde, IU Svømning 

17.-25. juni Special Olympics World Summer Games, Berlin 

2024 

20. april Repræsentantskabsmøde, Kolding 

24.-26. maj SOIF, Frederikshavn 

27. aug.-9. sep. PL, Paris 

 


