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Lejre Idrætsunion 

Et forum for idrætten i Lejre Kommune 

 

 
ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I 

LEJRE IDRÆTSUNION 
TORSDAG DEN 28. MARTS 2019 KL. 18:00 - 21.30. 

 
VELKOMMEN TIL MØDE I Kirke Såby Hallens Cafeteria 

Egevej 6, 4060 Kirke Såby. 
 

 
Alle medlemsforeninger er meget velkomne til at deltage i Lejre Idrætsunions ordinære 
repræsentantskabsmøde.  
Er din forening ikke medlem endnu, så skynd dig at melde dig ind for at gøre din 
indflydelse gældende på det kommende repræsentantskabsmøde. Kun 
medlemsforeninger kan deltage. 
38 foreninger ud af 60 mulige (63%) er nu en del af Lejre Idrætsunion. Det svarer til, at ca. 
8.200 ud af 11.000 mulige foreningsaktive medlemmer (75%) støtter op om Lejre 
Idrætsunion. Det er vi stolte af, men vi kunne godt ønske os de sidste foreninger melder 
sig ind. Det ville give os en overordentlig stor vægt i vore forhandlinger med kommunen. 
 
Unionen er en paraplyorganisation for idrætslivet i Lejre kommune. Det er unionens ønske, 
at arbejde sig ud i alle retninger. Både til foreningerne og i det politiske regi, at samarbejde 
med øvrige omkringliggende unioner, men først og fremmest skal unionen være Lejre 
Kommunes foreningers forlængede arm. Derfor skal den indbyrdes dialog og samarbejde 
være flydende og danne fundamentet i fremtidens udvikling.  
Unionen skal ikke være endnu en administrativ bureaukratisk ”klods”. 
 
Der ligger en meget spændende udvikling foran os specielt, hvad angår projektet ”Lejre 
som Visionskommune” i Bevæg dig for Livet i samarbejde med DIF og DGI.  
Vi glæder os til at samarbejde med jer for at tage de udfordringer op, som motions- og 
idrætslivet står over for. Det gælder de organiserede, såvel som de uorganiserede. 
 
Samarbejd med unionen om både de positive som de negative udfordringer. Vi løser dem i 
fællesskabet, for det er vores overbevisning, at din forening ikke er den eneste med 
tilsvarende udfordringer. Så du vil aldrig stå alene. Vi tror, at 

 
”Sammen står vi stærkest.” 

 
Mød op og hør mere om, hvad vi kan, og hvordan vi kan hjælpe hinanden fremover.  
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Vi begynder i år som et nyt initiativ med fællesspisning fra kl.18 - 19, hvor man kan tage en 
rask samtale med sine sidemænd om fælles udfordringer og succeser. Fællesspisninger 
er gratis, men tilmelding er nødvendig af praktiske årsager. Seneste frist for tilmelding er 
søndag den 17. marts 2019. Tilmelding skal ske til formanden for Lejre Idrætsunion på 
formand@lejreidraetsunion.dk, så vi hvor mange der skal dækkes op til. 
 
KL. 19:00 begynder repræsentantskabsmødet mødet med et inspirerende og oplysende 
indlæg, der kan have interesse for alle. Det er p.t. ikke endeligt aftalt, hvad indlægget 
bliver. Det kommer senere med den endelige dagsorden, der udsendes den 20 marts 
2019.    
 
Foreløbig dagsorden for repræsentantskabet er vedhæftet. 
 
Lejre Idrætsunion vil gerne have, at to nye bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter 
stiller op til bestyrelsen. 
Her udover skal der gerne findes en revisorsuppleant på mødet.  
 
Kun foreninger, der er medlemmer af Lejre Idrætsunion, har adgang til at deltage i 
mødet, så derfor, hvis I vil have indflydelse, så meld jer ind inden 
repræsentantskabsmødet. 
 
Tilmelding bør ske til formanden for Lejre Idrætsunion på formand@lejreidraetsunion.dk, så vi 
ved, hvor mange der kommer til mødet. 

 
 
Venlig hilsen 
 
Jens Nielsen 
Næstformand for Lejre Idrætsunion.  
 
Se i øvrigt ”Lejre Idrætsunion”s hjemmeside: http://lejreidraetsunion.dk/ni.dk/ 
og følg os på facebook: https://www.facebook.com/lejreidraetsunion/ 
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