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Rødovre, den 5. februar 2022 

 

BERETNING Specialsport.dk 2021 

 

Beretningens overskrifter 

• Sammenhængende økonomi, men med fortsat mangel på tryghed omkring den fremtidige 

finansieringsform. 

• Spændende år med masser af organisatorisk og faglig udvikling 

 

Noter til regnskabet 
 

Omsætning 
Offentlige midler (1.022.080,43) 

• Rødovre Kommune / 90.000,00 (Familiestøtte) 

• Aarhus kommune / 123.073,75 (Guiden Aarhus) 

• Høje Taastrup kommune / 125.000 (Guiden Hovedstaden) 

• Socialstyrelsen Pulje / 181.323,70 (sommer camps) 

• Socialministeriet ULFRI / 193.295,37 (drifttilskud) 

• Slots og kulturstyrelsen / 309.387,61 (specialsport guider jf. regnskab) 

 

Private midler (64.969,44) 

• Kvalitek sponsorat / 10.000 (Velkomstgaver) 

• Tekstilfabrikken sponsorat / 2.215,44 (frie midler) 

• Parasport Danmark tilskud /6.000 (sportsskole 2021) 

• Elsass Fonden legat / 25.000 (specialsport guiden hovedstaden) 

• Østifternes Støtte legat / 15.504 (Multisvømmehold) 

• Bjarne Mortensen sponsorat / 6.250 (B1908 fodbold-holdet) 

 

Udgifter 
Jf. regnskabet har været følgende større omkostningsområder: 

• Aktivitetsomkostninger relateret til børn og familier / 119.940,30 (camps og foreninger) 

• Omkostninger relateret til frivillighed / 75.370 (forenings- og frivilliggodtgørelser) 

• Guideomkostninger / 413.250,93 (tryk og layout) 

• Lønomkostninger / 595.484,47 (1-3 medarbejdere deltid) 

• Administration 66.520,18 (software, kontorhold m.v.) 

• Afskrivninger 41.135,00 (indkøb af computere og telefoner) 

Øvrige mindre poster ses i regnskabet 

 

Særlig note til driftstilskuddet (ULFRI): Tilskuddet har været benyttet som tilskud til lønudgifter og 

administration. 
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Årets aktiviteter 
 

Væksttal siden sidste GF 

 GF 2020 GF 2021 GF 2022 
Brobygningsforløb - 55 134 

Frivillige 26 59 80+ 

Aktivitetsmedlemmer 170 276 330 

Støttemedlemmer 22 31 43 

Foreningskurser 0 6 (83 trænere m.fl) 13 (74 trænere m.fl.) 

Opstart af hold 18 (akkumuleret) 25 (akkumuleret) 31 (akkumuleret) 

Specialsport forenin-

ger 
99 (akkumuleret) 189 (akkumuleret) 201 (akkumuleret) 

Regioner 1 3 4 

Udleverede Guider 8.900 15.000 17.300 

 

Nye koncepter  

• Sports camps 

• Sportspraktik 

Administration 

• Fra 30 til 84 timer ugentligt 

• Overgang til nyt medlemssystem 

• Flyt til nye lokaler 

 

Året der gik 

Konkrete tiltag i det seneste år: 

• Ny udgivelse af alle 3 guider 

• Sommer sports camp  

• Funding. Mange afslag, men også tilsagn: 

o Foundation Juchum – Specialsport guider  

o Elsass Fonden – Specialsport guide Region H 

o Fælleskommunale handicapidrætspulje – Driftsaftale 

o Fælleskommunale handicapidrætspulje – Specialsport guide Region H  

o Fælleskommunale handicapidrætspulje – Web portal (Elektronisk Guide)  

o Kulturstyrelsen – Specialsport guide Region H 

o København kommune – Specialsport guide Region H 

o Rødovre kommune, Kultur og fritid – Lokal guide Rødovre 

o Rødovre kommune, Børn og unge – Rådgivning 

 

• Bestyrelsen – strategidag 
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Samarbejder 

Tætte samarbejder 

Kommuner 

• Den fælleskommunale Idrætspulje 

• Rødovre Kommunes kultur og Fritidsafdeling, samt socialforvaltningen 

• KK - Borger Center Handicap / BCH træningsteam 

• Aarhus K – byrådet, samt forskellige udvalg (PPR, Kultur, Visions Advisory board m.v.) 

• Odense K 

• Ishøj K 

• Hvidovre K 

• Taarnby K 

• Vallensbæk K 

• Farum K 

På vej 

• Køge, Assens, Furesø og Guldborgsund kommuner 

Skoler 

• Udlevering af Guider til ca. 250 skoler i 36 kommuner 

• Skovmoseskolen 

• Stensagerskolen 

På vej 

• Søgaardsskolen og Skolen ved Sorte Hest 

 

Af øvrige samarbejdsflader og partnere vi har interageret med i løbet af året, kan vi nævne: 

• Indstilling til Kulturministerens Parasport pris (indstillet af Videnscenter for Handicap) 

• LEGO House 

• Bente Klarlund 

• Venskabslinjen 

• Kbh Professionshøjskole (Hillerød) / Partner forløb 

• Kbh Professionshøjskole / Praktikforløb 

• Idrætspolitisk forum Fyn 

• Rehab Messe 2021 m. Parasport Danmark 

• Frivilligcenter Vesterbro 

• Danske Handicap organisationer 

• Mai Mercado - Idrætspolitisk ordfører Konservative 

• Malte Larsen - Idrætspolitisk ordfører Socialdemokratiet 

• Parasport Danmark (oplæg for alle medarbejdere) 
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Medlems forhold 

Vi har kun opkrævning for støttemedlemskaber til 50 kroner om året, samt mulighed for at støtte 

med et gavebidrag på 200 kroner årligt. 

Fremtiden 

2021 var et år med stor faglig og (lidt mindre) økonomisk vækst. Det kommende år bliver lige så 

spændende hvis ikke endnu mere. 

• Vi er i proces med Egmont Fonden om en 2 årig bevilling 

• Vi er i fuld gang med at ekspandere Specialsport Guider til Nordjylland, Regions Sjælland og 

Bornholm 

• Vi er i gang med at udvikle en ny Webportal, der kan tilgås fra hele Danmark og fra udlan-

det. 

• Vi er i gang med at konceptualisere indsatsen med at igangsætte Sportspraktik på special-

skoler. 

• Vi er i den spæde start på nogle spændende nye samarbejdsflader med bl.a. LEV og Idræt-

tens Analyse Institut.  

• Vi er i gang med at etablere partnerskaber i Finland (Finnish Special Olympics), Hamborg 

(Evangelische Stiftung Alsterdorf) og Østrig (BICI) – måske med mulighed for EU funding. 

 

Tak fordi du læste med hele vejen – og for at være en del af specialsport.dk ����  

 

 

 

 

Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen den 31. februar 2022.06.19 

 

 

 

Underskrift ved formand:  

 

 

 

 

 

15.3.2022     __________________________  

 

Dato Peter Vesterheden 


