Bestyrelsens beretning 2021
Beretningens overskrifter:
•
•
•

Meget anderledes år, men med masser af organisatorisk udvikling
God økonomi, men med fortsat mangel på tryghed omkring den fremtidige
finansieringsform.
2020 var året, hvor vi skulle vise om vi vil være regionale eller landsdækkende – det blev
det sidstnævnte.

Væksttal siden sidste GF
2021 (samme type tal v. GF 2020):
•
•
•
•
•
•

Nye vejledningsforløb til sport: 55
Vejledningsforløb i alt: 225 (170)
Frivillige medlemmer: 61 (27)
Støtte-medlemmer: 9 (7)
Specialsport foreninger: 189 (99)
Regioner: 3 (1)

KERNEOMRÅDER
Specialsport-foreninger
Kursusvirksomhed
Udvikling af 3 typer kurser
→ Kursus for bestyrelsesmedlemmer om opstart af specialsport i foreningen
→ Kursus for trænere om indhold og pædagogiske fif & tricks i specialsporten
→ Kursus i overgang til online-træninger som specialsport-forening
Afholdte kurser
 6 kurser afholdt (januar, februar, september, oktober, november, december)

 83 kursister
Opstarte af tema-baserede netværksmøder for specialsport-foreninger
Opstart af specialsport
Foreninger hjulpet i gang
2020: 7 hold
 Badminton Hvidovre Badminton Club
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Basketball Basketklubben Amager
E-sport Ballerup Esport
Fægtning Københavns Fægteklub
Kampsport Hvidovre Taekwondo
Pool Asperup Pool Club
Roller Derby Copenhagen Ladybugs
Skydning Allested-Vejle Skytteforening

2021: på vej
→ Skateboard / Big Heart Skating
→ Klatre sport / Blocs & Walls
Specialskolesamarbejder
Udlevering af Specialsport Guider: 15.000 Region H + Fyn & øer
Frivillige
Velkommen til 33 nye frivillige siden sidste GF:
Charlotte
Anders
Anne
Khushboo
Jonathan
Soumyaranjan
Mohamad
Philipp
Swati

Aysha
Ulrik
Lin Malou
Kira
Julian
Kristian
Obada
Jesper

Inda
Zahra
Karin
Andrea
Marina
Anuradha
Swati
Luise

Hanne
Klaus
Louise L.
Berit
Rikke
Morten Gyser
Heidi
Olivia

10 er ansat som følgevenner og afventer genåbningen. I alt er vi nu 59 frivillige, med vækst på
126% siden sidste år.
Tak til alle for at være med <3.

Corona
Lukket for sekretariatet gennem store dele af året (som alle andre). Mange hold har været lukket
ned. De hold vi har startet op i 2020 med holdlederstøtte, har vi prioriteret at fastholde med
onlinetræning i nedlukningsperioder, hvilket er BK Amager og Hvidovre Attack Floorball. Men også
Rødovre Håndbold og AVARTA har haft ønsker om at afprøve forskellige modeller af fastholdelse
og online-træningsforløb.
Derudover har vi fastholdt mange af vores kursusforløb, som nu er blevet faste onlinetilbud i
stedet. Faktisk i en grad hvor vi fremover vil fastholde online-modellen, fordi det giver en
mulighed for at give hele landet adgang til kurser indenfor specialsport.
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Året der gik
Konkrete tiltag i det seneste år:
• Bestyrelsesmøder Strategidag for bestyrelsen. 2 møder afholdt i marts 2020 og januar 2021
• Opdatering og udgivelse af Specialsport Guiden Hovedstaden 2020/2021 i 10.000
eksemplarer. 120 foreningers tilbud er med, fordelt på 43 forskellige sportsgrene.
• Ny udgivelse af Specialsport Guiden Fyn & Øerne 2020/2021 i 5.000 eksemplarer. 39
foreningers tilbud er med, fordelt på 23 forskellige sportsgrene.
• Rekrutteringsprojekt via Kulturstyrelsen afsluttet. Sidste år så det ’mørkt’ ud (måltal på 14
børn) Slutmåltal på 53 (oprindelige måltal på 60 børn).
• Specialsport kurser. 6 kurser og 83 kursister.
• Sommer sportsskole. Aflyst 2020.
• Funding. Mange afslag, men også tilsagn:
o Socialstyrelsen (PUF) – Følgeskabsprojekt (måltal 25 børn, juli 2021)
o Socialstyrelsen (PUF) – Mere specialsport (måltal 8 hold, juli 2021)
o Foundation Juchum – Specialsport guide Aarhus
o Elsass Fonden – Specialsport guide Region H
o Fælleskommunale handicapidrætspulje – Specialsport guide Region H
o Kulturstyrelsen – Specialsport guide Region H
o København kommune – Specialsport guide Region H
o Hvidovre kommune – Lokal guide Hvidovre
o Rødovre kommune, Kultur og fritid – Lokal guide Rødovre
o Rødovre kommune, Børn og unge – Rådgivning

Samarbejder
Vi samarbejder fortsat tæt med Den fælleskommunale Idrætspulje, ligesom vi fortsat har tætte
bånd til Rødovre Kommunes kultur og Fritidsafdeling, samt socialforvaltningen.
Vi har et igangværende samarbejde med Aarhus Kommune om at udgive en specialsport guide til
Aarhus. Guiden forventes udgivet her i marts måned 2021.
Af øvrige samarbejdspartnere vi har talt med i løbet af året, kan vi nævne:
•
•
•
•
•

Videnscenter for Handicap / Dorte Nørregaard
Sønderborg Kommune
Fredericia Kommune
Syddansk Universitet / Jens Troelsen
AAU / Bæredygtigt design studerende
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•
•
•
•
•
•

Kbh Professionshøjskole
Københavns Kommune Borgercenter Handicap / Lise Bayer
Aarhus Kommune Kultur og fritid / Heidi Lytje Oehlers
McKinsey
LEGO
M.fl.

Medlems forhold
Vi har ikke opkrævet nogen medlemskabskontingent i 2020, hverken for aktiviteter eller øvrige
medlemskabstyper.

Økonomi 2021
Årets resultat er på 290.454,01 kroner. Hvilket viser at vi generelt har oplevet en øget tiltrækning
af midler, som gør det muligt at kigge ind i 2021, med nogenlunde ro på årets finanser.
Økonomien i det kommende år ser bedre ud, end vi tidligere har oplevet.
Vi forventer:
•
•
•
•
•

30 timers lønnet hjælp (resten af året)
Ca. 30% økonomisk støtte til udgivelse af guider og kørsel
Finansiering og udgivelse af Specialsport Guide Aarhus 2020/2021.
Opstart af 8+ nye sportsaktiviteter
Opstart af 25+ følgeskabsordninger

Afslutning
Sidste år drømte vi om at blive landsdækkende, men havde ikke mange håb for fremtiden i den
retning.. vi var nok nærmere ved at indstille os på at vedblive at være en regional organisation,
baseret på frivillighed og frivillig ledelse.
Sådan er det ikke gået – vi er i året der er gået formelt set blevet landsdækkende, med
repræsentation i 3 regioner, ligesom vi ser ind i et år med vækst og lige netop tilstrækkelig
økonomi til at fastholde den professionelle ledelse i organisationen, med et enkelt årsværk.
Tak fordi du læste med hele vejen – og for at være en del af specialsport.dk �
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