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Nu nærmer julen sig og der skal lyde en glædelig jul og et godt nytår til alle foreningens medlemmer fra os i 
bestyrelsen. Her på falderebet får I årets sidste nyhedsbrev fra Lejre Idrætsunion. 

Medlemmer 
Medlemstilgangen til Lejre Idrætsunion fortsætter stadig om end ikke i samme tempo som tidligere. Og det 
er ikke så sært. Aktuelt har 36 foreninger ud af 59 mulige foreninger meldt sig ind i Lejre Idrætsunion.  Det 
svarer til, at ca. 8.800 (75 procent) ud af 11.600 mulige foreningsaktive medlemmer nu støtter op om Lejre 
Idrætsunion.  
Det er vi stolte af. Det styrker nemlig vor legitimitet, og det kan vi i den grad mærke i vores dialog med 
organisationerne og Lejre Kommune. 

Sammen står vi stærkest 
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. 
Er jeres klub ikke allerede indmeldt i Lejre Idrætsunion, er tidspunktet nu, så I kan gøre jeres indflydelse 
gældende.  

Repræsentantskabsmøde 
Er I medlem af Lejre Idrætsunion, kan I gøre jeres indflydelse gældende på det kommende 
repræsentantskabsmøde, der er fastlagt til torsdag den 28 marts 2019. Nærmere herom senere. 

Politik 
Lejre Idrætsunion har i det forgangne år været med til at sætte idrætspolitikken i højsædet i Lejre 
kommune. 
Idrætsunionen er i den grad blevet taget alvorlig af Lejre Kommune. Det gælder såvel forvaltning som 
politikere. 
Vi er blevet inviteret til møde i Udvalget for Kultur og Fritid, og vores kontaktperson er her udvalgets 
formand Claus Jørgensen. Det er vi godt tilfredse med. 
Vi har kvartalsvise møder med forvaltningen for gensidig orientering, hvor centerchef Thure Dan Petersen 
og Ina Frederiksen deltager fra forvaltningen. Det fungerer godt med en åben og direkte dialog om 
forskellige emner som: 
- Lejre Kommune som visionskommune i projektet ”Bevæg dig for livet”. 
- Juniorleder uddannelsen i skolerne. 
- Kunststofbaner. 
- Renovering og om/udbygning af hallerne. 
- Hal-driften, weekendtilsyn, aflukning af hallerne og sikkerhed i hallerne. 
- Drift og vedligehold af fodboldfaciliteter. 
- Velkomstfolder til tilflyttere til Lejre Kommune. 
- Fælles platform for idrætsaktiviteter i Lejre Kommune. 
For blot at nævne nogle af de emner der rundes på møderne. 



En del af de emner, unionen har taget op, er der blevet lyttet til. Sidste nyt er, at kommunen er i gang med 
at etablere en længe savnet hjemmeside, der synliggør idrætsforeningerne i Lejre Kommune. Der indsamles 
pt. data fra foreningerne, så der kan komme et site op at stå. Vi opfordrer alle vore foreninger til at støtte 
op om kommunens initiativ. 
Idrætsunionen ønsker at være høringsberettiget på alle idrætspolitiske områder i Lejre Kommune. Der 
arbejdes på, hvorledes dette kan implementeres. Politikerne har som et første skridt inviteret unionens 
formand Lars Dalsgaard, som eneste repræsentant for idrætslivet, med i styregruppen for projekt ”Bevæg 
dig for livet”. 
Idrætsunionen ønsker at få en idrætspolitik op at stå. Dette bliver en naturlig del af projekt ”Bevæg dig for 
livet”. 
At få udformet en idrætspolitik er en 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, halbestyrelsen, 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 et ambitiøst projekt med en målsætning om, at 
75 procent af alle danskere skal være idrætsaktive i 2025, heraf 50 
procent i de organiserede idrætsorganisationer.  
Det er en proces, hvor parterne - DGI/DIF og Lejre Kommune - bliver 
enige om, hvad indsatserne skal være for de kommende 5 år, for at 
kunne leve op til at være en Visionskommune. 
Det stiller helt klart krav til kommunen. For nærværende, dvs.  det næste halve år, vil tiden gå med at få 
konkretiseret en aftale med DGI/DIF. 
Vi er allerede dybt involveret i processen på rigtigt mange planer og glæder os til fortsat at deltage aktivt i 
arbejdet. 
P.t. arbejdes der fra DIF og DGI med et såkaldt Forventningsnotat, som skal danne rammen om det 
fortsatte arbejde frem mod en egentlig aftale. Vi har sammen med bl.a. Folkeoplysningsudvalget og 
Halbestyrelsen været med til at give input til det. P.t. kan vi kun sige at det bliver rigtigt godt!! 
Kommunen vil udarbejde en strategiplan i forbindelse med ”Bevæg dig for livet”. Eller - som unionen 
foretrækker at udtrykke det - ”en Idrætspolitik for Lejre Kommune”.  

Vi håber rigtigt meget at dette i februar munder ud i en aftale mellem DIF/DGI og Lejre Kommune, som i 
den grad vil løfte hele idræts- og motionsområdet i Lejre Kommune. Vi vil i hvert fald gøre vores for at det 
lykkes. 

Medlemsmøde i Lejre Idrætsunion, november 2018  
Der blev holdt endnu et medlemsmøde i Lejre Idrætsunion torsdag den 1. november i Børnehuset i Gershøj. 
Mødet var som vanlig velbesøgt med små 30 deltagere. Men vi ser gerne mange flere deltagere til vores 
møder og specielt at foreningerne sender mere end en repræsentant. 

Foreningernes forsikringer 
Willy Rasmussen fra DIF holdt et glimrende indlæg om foreningernes forsikringer. Du kan se hans slides på 
vores hjemmeside: http://lejreidraetsunion.dk/foreningernes-forsikringer/. En af konklusionerne var, at en 
”bestyrelsesanvarsforsikring” ikke nødvendigvis var et must for foreningerne, da den kollektive 
ansvarsforsikring, man har som medlem af DGI og forbundene under DIF, yder tilstrækkelig dækning. 
Foreningerne skal dog især være opmærksomme på, om de har en løsøreforsikring med tilstrækkelig 
dækning. En sådan kan formentlig med fordel tegnes hos DIG/DGI samarbejdspartner: Tryg. 

http://lejreidraetsunion.dk/foreningernes-forsikringer/. En af konklusionerne var, at en 


Stafet for livet  
Formand for Kræftens Bekæmpelse i Lejre, Lotte Mikkelsen, holdt et kort indlæg om ”Stafet for livet”, et 
støttearrangement for kræftpatienter. Vil du vide mere, kan du kontakte lotte.mikkelsen@gmail.com. 

Lejre som visionskommune i ”Bevæg dig for Livet” 
Else Marie Thorgaard fra DGI og Thure Dan Petersen orienterede om status for projektet. For nærværende 
er man i gang med at fastlægge rammerne for projektet. 
Der er afviklet en workshop som opstart af projektet for at få forankret projektet i foreningslivet. Alle 
kunne tilmelde sig denne workshop, og der var langt over 100 deltagere. 

Der skal nu udarbejdes et aftalegrundlag for projektet imellem DGI/DIF og kommunen som forventes 
færdigt i forbindelsen med årsskiftet. Herefter forventes det, at der nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg til at 
varetage den overordnede styring projektet. Lejre Idrætsunion bliver deltager i dette udvalg. 
Herefter sættes projektet i søen. 
Unionens medlemmer vil løbende blive orienteret om status for projektet. Vi forventer at inddrage vore 
medlemmer, når der opstår behov for den specialviden, I besidder på de enkelte områder. 
Unionen er på nuværende meget positivt stemt over for projektet og støtter op om initiativet. 

Unionens budgetønsker 2019 – 22 
Lars fortalte om de budgetønsker, der var fremsendt til kommunen for den kommende periode. Ingen af 
disse ønsker er direkte imødekommet, men det kan ikke undgås, at der udvises en vis imødekommenhed 
via projektet ”Bevæg dig for Livet.” 

Junior Idrætsleder Uddannelsen 
Lars gav endvidere en kort status på Junior Idrætsleder Uddannelsen, en uddannelse i samarbejde imellem 
Dansk Skole Idræt og Danmarks Idrætsforbund. Den gennemføres nu på skolerne i  Bramsnæsvig, Hvalsø og 
Kirke Hyllinge. 81 elever har valgt idrætslederuddannelsen som valgfag i udskolingen. Det kan man da kalde 
en succes.  
Hen over efteråret kommer der til at ske en koordinering mellem skolerne om projektet, ligesom vi vil 
involvere idrætsforeningerne og forsøge at sikre, at der bliver skabt en forbindelse mellem de unge 
mennesker og idrætsforeningerne.  
Pt. ser vi også på muligheden for at styrke området omkring foreningsarbejdet i undervisningsmaterialet. Vi  
mener, det er her, vi kan styrke den demokratiske dannelse. Ikke mindst fordi vi også tror på, at der er 
unge, der kan få vækket deres interesse for foreningsarbejdet, så vi kan skabe de kommende idrætsledere, 
eller i hvert tilfælde nogle af dem. 
Vores håb i Lejre Idrætsunion er fortsat, at man kan rulle dette koncept ud på alle skoler i Lejre kommune. 
Vi ved, at Osted skole også er meget interesseret. 

Peter Rasmussen fra Gevninge IF sagde efterfølgende om mødet:  "Forventningerne var store til LIU's 
medlemsmøde om bl.a. forsikringer fra GIF's side, fordi vi har brugt megen tid i foreningen på at diskutere 
forsikringsforhold. Villy Rasmussens indlæg gav klaring på flere spørgsmål, bl.a. blev vi opmærksomme på 
rejseforsikringen. Det er sådanne temaer LIU bør tage op. Super godt møde.” 

Og også Thorbjørn Sode fra Sjov Senior Motion udtalte: ”Det var et godt og alsidigt møde der både bød på 
et godt indlæg om foreningernes forsikringsforhold, god orientering om de initiativer der er i gang omkring 
Lejre som Visionskommune / Bevæg Dig For Livet, samt andre emner af interesse for foreningslivet. Emner 
der burde interessere alle idrætsforeninger i Lejre Kommune.” 

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

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. 

mailto:lotte.mikkelsen@gmail.com.


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 1. 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 vores image. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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Sponsor for Lejre Idrætsunion: 

 
Spar Nord Roskilde, Københavnsvej 65, 4000 Roskilde. 
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