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Medlemmer 
Et stort antal foreninger har meldt sig ind i Lejre Idrætsunion. Det styrker vor legitimitet. 

30 foreninger ud af 57 mulige er nu en del af Lejre Idrætsunion. Det svarer til, at 7.469 ud af 11.032 mulige 
foreningsaktive medlemmer støtter op om Lejre Idrætsunion.  

Er jeres klub ikke allerede indmeldt i Lejre Idrætsunion, er tidspunktet nu, så I kan gøre jeres indflydelse 
gældende. Hvad ønsker I, at idrætsunionen skal prioritere øverst på den lange liste over udfordringer, vi 
står over for? 

Vi takker foreningerne for den opbakning, de har vist bestyrelsen. Lejre Idrætsunion har helt sikkert været 
savnet. 

Repræsentantskabsmøde 
Der blev holdt ordinært repræsentantskabsmøde i Ostedhallens cafeteria den 22. marts.  
Formandens skriftlige beretning samt referat fra repræsentantskabsmødet kan I se på Lejre Idrætsunions 
hjemmesiden. 
Mødet var velbesøgt, og bestyrelsen blev vist stor tillid. 

Nyvalgt til bestyrelsen blev Kurt Ettrup fra Gevninge IF. Laila Larsen, Hvalsø Skytteforening og Linda Larsen, 
KHIF, blev nyvalgt som suppleanter.  
Morten Normind fortalte om unge-idrætsleder-uddannelsen som valgfag på Bramsnæsvigskolen, og  
Stine Nissen fortalte om den nye persondataforordning. 
Begge emner havde i allerhøjeste grad medlemmernes interesse. 

Politik 
Lejre Idrætsunion har til formål at bygge bro imellem idrætsforeningerne og Lejre Kommune med sigte på 
at udvikle idrætslivet, folkesundheden og den demokratiske udvikling i Lejre Kommune. Lejre Idrætsunion 
vil sætte idrætspolitikken i højsædet i Lejre kommune. 

Lejre Idrætsunion ønsker, at der i denne valgperiode bliver vedtaget en idrætspolitik i lighed med den 
Folkeoplysningspolitik, som kommunalbestyrelsen vedtog i den sidste valgperiode. 

Vi forventer, at idrætspolitikken udmønter sig i en facilitetspolitik med efterfølgende handleplaner. 

Den ny kommunalbestyrelse er kommet i gang igen efter valget i november 2017. De forskellige udvalg 
under kommunalbestyrelse er faldet på plads. Idrætsunionen har haft de første møder med forvaltningen 
og det politiske udvalg, som vi hører ind under, udvalget for Kultur & Fritid (UKF). Møderne med 
forvaltningen er aftalt til en gang i kvartalet og med UKF en gang hvert halvår. 

Vi er blevet overordentligt godt modtaget begge steder, men alting har en begyndelse og ting tager tid. 

Vor kontaktperson til udvalget for Kultur & Fritid er formanden for udvalget, Claus Jørgensen (F). 



Idrætsunionen ønsker at være høringsberettiget på alle idrætspolitiske områder i Lejre Kommune. Det 
forsøger man at finde ud af i forvaltningen, hvorledes det arrangeres. 

At få en idrætspolitik op at stå er en meget stor udfordring, som kræver et godt og smidigt samarbejde 
imellem politikerne og Lejre Idrætsunion. Men så sandelig også imellem de øvrige interessenter, herunder 
ikke mindst de enkelte klubber, halbestyrelserne, brugerrådene, skoler og institutioner, de 
selvorganiserede grupper og øvrige interessenter. 

Lejre Kommune som visionskommune 
Lejre har søgt om at blive Visionskommune i projektet ”Bevæg dig for livet” under Danmarks Idrætsforbund 
(DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI), og er efterfølgende blevet udvalgt.  
Bevæg dig for livet er en ambitiøs vision og målsætning om, at 75 % af alle danskere skal være idrætsaktive 
i 2025, heraf de 50 % i idrætsorganisationerne.  

Det er en proces, hvor alle parter - DGI/DIF og Lejre Kommune - bliver enige om, hvad indsatserne skal 
være for de kommende år, for at kunne leve op til at være en Visionskommune.                    

Det stiller helt klart krav til kommunen. For nærværende, det vil sige det næste halve år, vil tiden gå med at 
få konkretiseret en aftale med Dansk Idrætsforbund. 

Lejre Kommune har stillet Idrætsunionen i udsigt, at den bliver en aktiv og væsentlig part i den forbindelse. 

Vi glæder os til at deltage i arbejdet. 

Det er vores opfattelse, at aftalen skal knyttes op på en idrætspolitik. Men vi må se, hvorledes kommunen 
forventer opgaven løses. 

Medlemsmøde i lejre Idrætsunion maj  
Der blev holdt medlemsmøde i Lejre Idrætsunion den 23. maj i Hvalsø. Mødet var velbesøgt med små 30 
deltagere på en varm sommeraften.  

Igen var persondataforordningen på dagsordenen. Steen U. Hansen fra DGI gav os en rigtig god indføring i, 
hvad iI er oppe imod. GDPR, som den kaldes trådte i kraft den 25. maj 2018.  
Er I ikke kommet i gang, så er det på høje tid. Det vigtigste er, at I er kommet i gang, ikke at en endelig 
politik foreligger på området. (Se i øvrigt vor hjemmeside http://lejreidraetsunion.dk ) 

Lars Dalsgaard gav os status på Junior Idrætsleder Uddannelsen, en uddannelse i samarbejde imellem 
Dansk Skole Idræt og Danmarks Idrætsforbund. Den gennemføres nu på Bramsnæsvig og Kirke Hyllinge 
skoler, mens man har svært ved at få den skemasat på Hvalsø Skole, da den lærer, man havde påtænkt 
skulle løse opgaven, havde fuldt besat skema. Skolen vil helt klart gerne gennemføre kurset. Vi får se, om 
kabalen går op også her.  
Vi forventer, at uddannelsen bredes ud på alle skole i Lejre Kommune i de kommende år med 
idrætsforeningerne som partnere. En ”samarbejdsaftale” imellem foreninger og skoler er under 
udarbejdelse. Emnet tages op på næste medlemsmøde. 

Hvad er de mest presserende emner, unionen skal tage fat på? Det medførte en livlig men konstruktiv 
debat. 

Bestyrelsen arbejder med Idrætspolitik som højeste prioriteret.  

Hernæst mangler der økonomiske ressourcer til at få rettet op på de eksisterende faciliteter. Jens Nielsen 
fra bestyrelsen anførte, at der manglede anslået 10,5 millioner til idrætsforeningerne årligt for at komme 
op på, hvad alle øvrige kommuner gennemsnitlig har afsat i deres budgetter til idrætslivet. 

http://lejreidraetsunion.dk


Fra foreningerne blev anført, at unionen kunne facilitere foreningerne som erfaringsudvekslingsforum. 
Dette tog bestyrelsen til sig. 

Foreningssamarbejdet 
Idrætsunionen har lovet at opprioritere medlemsmøderne i år. Det næste medlemsmøde afholdes i 
Børnehuset i Gershøj den 1. november 2018 kl. 19 – 21:30. 
Et punkt på dagsordenen bliver foreningernes forsikringer. Der kommer en uafhængig konsulent og 
fortæller om emnet. 
Emner til dagsorden fra vore medlemmer er meget velkomne. Så ser vi, om vi kan opfylde de fremsatte 
ønsker. 

Som det fremgik af det første medlemsmøde, har vi mange fælles udfordringer, der skal tage op. 

Nævnt i flæng kan anføres: 

- Evaluering og ændring af Lejre model 2 – herunder reklameindtægter 

- Den ordning, som vi har i dag med den samordnede tilsyn med hallerne, fungerer ikke optimalt, 
viser erfaringerne. Vi må revidere ordningen til glæde for kommune og brugere. 

- Idrætsfaciliteterne nu og fremover (Lejre Kommune har selv lavet en undersøgelse af hvad der skal 
til i kommunen, og hvad idrætslederne efterlyser). Hvor langt er man kommet i at udmønte disse 
handleplaner? 

- Vedligeholdelse af eksisterende anlæg og materiel. 

- Tilskudsmodellen til foreningslivet skal revideres, da der er stor utilfredshed med den i 
foreningerne. Tilskudsregler til unge, til ældre, til lokaler – hvordan skal den se ud fremover? 

- Hvad kan der gøres for, at Lejre Kommune kommer væk fra den beskæmmende jumbo-plads, 
kommunen ligger på i den analyse af idrætsforeningernes rammer og vilkår i landets kommuner, 
som Danmarks Idrætsforbund har gennemført. Det landsgennemsnitlige tilskud pr. indbygger er på 
865 kr. pr. indbygger. Lejre kommune giver 482,20 kr. pr. indbygger, hvorved kommunen ligger som 
nummer 8 fra bunden af landets 98 kommuner. Men der er stor forskel på top og bund. 

- Senioridræt skal nyde fremme i kommunen. (Faciliteter skal stilles til rådighed, der skal åbnes for 
aktivitetstilskud til seniorer (+50), også kaldt ”seenagere”) 

- Hvad kan der gøres for at forenkle klubbernes administration (fælles medlemsregistrering hos 
idrætsforbundene og kommunen, børneattester, forsikringer, hjælp til bogføring og meget andet). 
Fremtidsmål: Foreningernes fælles sekretariat og kontor i samarbejde med kommunen? 

- Rekruttering af idrætsledere (trænere og bestyrelse) Hvad gør vi i fællesskab? 

- Skole - foreningssamarbejde. Hvorledes formaliseres det? Hvordan understøtter vi bedst dette? og 
fælles gode vaner i forbindelse med motion og idræt (bad efter sport - skole – 
foreningssamarbejde).  

- Medlemsmøder (fællesskab om de fremtidige udfordringer, fælles dialog om den fremtidige 
udvikling) 

- Uddannelsespulje 

Vi ser frem til en livlig og givende debat ved de fremtidige medlemsmøder. 

 

 



Nyhedsbrevet 
Vi har sendt nyhedsbrevet ud til alle, der står som kontaktpersoner i de respektive foreninger. Husk at 
sende det videre i jeres system, så alle ledere er opdateret, om hvad der foregår. 

Er der andre, der skal modtage nyhedsbrevet fremover, så giv besked til kasserer William S. Jacobsen på 
mail kasserer@lejreidraetsunion.dk . 

 

Næste nyhedsbrev forventes udsendt i 3. kvartal 2018, men indtil da kan I følge os på Lejre Idrætsunions 
hjemmeside  www.lejreidraetsunion.dk og på facebook ( www.facebook.com/lejreidraetsunion ). 

 

Husk i øvrigt at logge jer på som ”følgere” på vor facebookside - det styrker vort image. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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