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Lejre Idrætsunions ønsker til Lejre Kommunes budget 2019 - 2022
Det er Lejre Idrætsunions opfattelse, hvilket også underbygges af diverse undersøgelser fra idrætsorganisationerne,
at idrætten i Lejre Kommune ikke nyder den politiske og økonomiske opbakning fra kommunen som det må
forventes af en kommune som Lejre. Vi ligger konsekvent i bunden i alle de undersøgelser der er lavet gennem de
sidste mange år.
Vi anerkende at der et sat en proces i gang, hvor der er ved at ske noget, men vi har fortsat en række konkrete
ønsker, som vi mener vil have en stor indvirkning på foreningernes muligheder og motivation for at videreudvikle sig.
De konkrete ønsker er:
·
·
·
·

·
·
·
·

at der fortsat afsættes 5 mill. årligt til modernisering af idrætsfaciliteterne.
at der afsættes 5 mill. årligt til nødvendige vedligeholdelses tiltag for at bringe vores aldrene haller op på
niveau med det der må forventes i 2018.
at der afsættes 2 mill. til løbende drift af faciliteter.
at der afsættes en pulje til tilskud til leder og træner uddannelse i foreningerne. Konkret mener vi at 75.000,årligt vil være tilstrækkeligt til at starte med. Idrætsunionen kan evt. være behjælpelig med administrationen
af midlerne.
at der afsættes midler til at igangsætte et projekt med foreningsudvikling i Lejre Kommune.
at der afsættes midler til tilskud til ældres idrætsaktiviteter i foreningerne. Konkret foreslås at der afsættes
500.000,- årligt i en pulje under Folkeoplysningsudvalget til formålet.
at der afsættes midler til de aktiviteter der følger af Bevæg dig for livet projektet. Konkret foreslås at der
afsættes 500.000,- årligt i en pulje der administreres af en styregruppe eller lign.
At der afsættes en pulje på 100.000,- årligt til samarbejde mellem skolerne og foreningerne. Der skal
anvendes midler til materiel, frikøb af trænere og instruktører samt instruktører fra idrætsforbundene.
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