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Formandens beretning 2017/18: 

Et år præget af opstart af Lejre Idrætsunion er ved at være gået. Det er et år, der efter mine 
begreber er gået stærkt.  

Det er ikke let at starte noget op fra ingenting. Vi har været 8 personer involveret i denne 
proces og det er vel at mærke 8 personer, der stort set ikke på forhånd kendte hinanden. 
Derfor har der været et nødvendigt forløb i gang, hvor vi har skulle finde vores ben at stå på, 
eller rettere sagt finde Lejre idrætsunions ben at stå på. Med det skal forstås, hvilke 
områder og projekter vi har fundet frem til, at vi vil fokusere på. Det mener vi selv, vi er ved 
at være kommet godt igennem, men det vil jo være en løbende proces, hvor vi også i 
fremtiden skal inspireres til at tage emner op, til glæde for al idræt i Lejre Kommune.  

Vi har også oplevet i forløbet at blive mødt med en vis portion skepsis og det er også helt 
OK, at man spørger sig selv, hvad er nu det for noget, hvad skal vi med det? Det er jo helt 
naturligt, at man stiller sig tvivlende overfor noget man ikke har set før, eller måske noget 
man har set før, som man ikke syntes fungerede dengang. Men jeg håber, at I alle forstår, at 
alle os der lige nu sidder i bestyrelsen, kun er med fordi vi tror på, at vi kan være med til at 
tage initiativer der kan medvirke til at vi får ændret noget, således at idrætten får bedre 
vilkår at udfolde sig under end den hidtil har haft. Det er vigtigt at forstå, at vi ikke sidder 
her for at gøre nogen overflødige, men mere for at idrætten kan, med tryk på kan, samles i 
en stemme i samspillet med specielt kommunen, som jo oftest er samarbejdspartner for 
idrætten. Vi håber at flere vil se potentialet så vi står endnu mere samlet fremover.  

Men oftest er vi blevet mødt af idrætsledere der har kunnet se perspektiverne i dette 
projekt. Det giver bestyrelsen energi til det videre arbejde, så tak for den store opbakning til 
alle. 

Det er vigtigt at påpege, at vi også lytter til de skeptiske røster og tager gerne del i dialogen 
rundt omkring, men vi er nu, efter bestyrelsens bedste overbevisning, nået til et punkt hvor 
vi kan og ikke mindst skal til, at arbejde med nogle mere konkrete tiltag. Dette vil I komme 
til at se meget mere til her i 2018 og 2019. 

Hvad har vi så fået den første tid til at gå med? Først og fremmest har vi brugt vores energi 
på at få etableret et så bredt mandat som muligt i det videre arbejde. Det mener vi selv vi 
har opnået, nu hvor vi i skrivende stund (13/3-2018) har fået 28 foreninger til at melde sig 
ind, som samtidigt tæller over 7.500 medlemmer. Det er et ganske godt fundament at 
arbejde videre fra, synes vi i bestyrelsen, selvom vi naturligvis gerne vil have flere med. Der 
er da også en 10-15 foreninger der efter deres egne generalforsamlinger vil træffe endelig 
beslutning, hvilket sker her i løbet af marts. Disse tæller ca. 2000 medlemmer og de har i 
stor udstrækning udsendt positive indikationer om deres mulig tilslutning. Derfor mener vi 
også at vi nu kan skue fremad med et stærkt mandat. 
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Det næste der har haft betydning for vores arbejde har været at få fodfæste i det politiske 
og administrative lag i kommunen, der jo i sagens natur skal være en god samarbejdspartner 
for en Idrætsunion. Det startede vi op i forbindelse med valget, hvor vi mener at et bredt 
politisk spektrum nikkede ja til at der skal udarbejdes en idrætspolitik, en facilitetspolitik 
samt handleplaner for området i den kommende tid. Lejre Idrætsunion vil i den kommende 
tid arbejde mere målrettet med dette, samt ikke mindst øge vores tilstedeværelse de steder 
hvor vi kan influere på dette. Vi er allerede kommet godt i gang med dette arbejde, hvor vi 
har startet en møderække med kommunens administration. Vi forventer også flere møder 
med det politiske niveau i de kommende måneder. Derudover kommer vi også til at vende 
os mod de øvrige interessenter der arbejder med de forskellige områder, således at vi kan få 
belyst tingene fra alle sider. Det gælder selvsagt brugerråd og halbestyrelsen når vi taler 
facilitetspolitik, men også andre det har relevans for, vil blive inddraget. 

Af øvrige initiativer, har bestyrelsen arbejdet på at udbrede en idé fra Bramsnæsvig Skolen 
til flere steder i kommunen. Det drejer sig om en mulighed for at tage en Idrætsleder 
uddannelse for unge på valgfag i udskolingen. Vi ønsker at dette tilbud bliver tilgængeligt 
flere steder, helst på alle kommunens skoler, men at det også kobles sammen med en 
praktikordning i vores idrætsforeninger. Dette kan forhåbentligt også styrke samarbejdet 
mellem skoler og foreningsidrætten, samt få skabt flere unge idrætsledere i foreningerne i 
hele Lejre Kommune. De første initiativer er taget og arbejdet er i fuld gang. Forhåbentlig 
kommer de første skoler med snart. 

Alle jer der har bakket op om Lejre Idrætsunion her fra starten, kan i den tid der følger efter 
repræsentantskabsmødet forvente, at der begynder at komme flere håndgribelige tiltag, 
som vi også har planer om at kommunikere ud til omverdenen. Det er således planen, at vi 
begynder at sende nyhedsbreve ud til jer alle, som vi forventer at der kommer fire af om 
året, hvor man kan følge med i udviklingen omkring de tiltag der tages i dette forum. 

Jeg vil gerne komme med en appel til jer allesammen. Husk at Lejre Idrætsunion gerne skulle 
være et organ for en åben og ordentlig dialog om hele idrætten, i alle afskygninger og 
størrelser, så kom med jeres synspunkter, ønsker om tiltag, pludselige gode ideer, som igen 
kan hjælpe med at løfte os alle, så vil vi meget gerne se på det. Vi er allesammen Lejre 
Idrætsunion, også jeres forening. Det er ikke bestyrelsen; vi er blot sat i verden for at pleje 
jeres interesser på området. 

Slutteligt fortsætter vi dialogen med både medlemsforeninger, samt potentielle 
medlemsforeninger. Vi ønsker at forstå hvad vores foreninger ønsker at vi skal få på 
dagsordenen, samt ikke mindst søge samarbejdet også mellem vores forskellige foreninger, 
til fælles glæde. Derfor vil vi fortsat opsøge foreninger i den kommende periode, da den 
dialog er nødvendig for vores arbejde, hvilket betyder at I naturligvis er lige så velkommen 
til at kontakte os. 
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Til allersidst – en stor tak til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Tak for indsatsen i det 
forgangne år, jeg glæder mig personligt til et hektisk og inspirerende samarbejde med jer i 
det kommende år, såfremt jeg er så heldig at få opbakning til 2 år som formand, i front for 
dette fantastiske initiativ. 

På bestyrelsens vegne 

Lars Dalsgaard 

Formand 


