
 

Lejre Idrætsunion 
 

Et forum for idrætten i Lejre Kommune 
 

Den 2. april 2019  
 

Indbydelse til møde om driftsaftaler med Lejre Kommune 
 
Lejre Kommune har opsagt sine driftsaftaler med foreningerne i Lejre Kommune. De vil ”harmonisere” aftalerne 
som en del af budgetforliget for 2019-2022. Dette skal afstedkomme en besparelse på kr. 150.000,- årligt.  
På den baggrund indbyder Lejre Idrætsunion alle foreninger, der har driftsaftaler med Lejre Kommune, til et 
fællesmøde for at drøfte kommunens udspil og om muligt finde fælles fodslag foreningerne imellem.  
Det kan frygtes, at øvelsen er en spare øvelse, hvor kommunen finder laveste fællesnævner som niveauet for de 
fremtidige driftsaftaler.  
I kan se en oversigt over Lejre Kommunes driftsaftaler på kommunens hjemmeside – Politik – Dagsordener og 
referater – Referat fra mødet i Kultur & Fritid den 15. december 2018 – Bilag 1 til punkt 3. 
 

Mødet holdes onsdag d. 24. april 2019 kl. 19.00 i  
Osted Idrætsforenings Klubhus på Engtoften 26, Osted, 4320 Lejre 

 
Håber I har lyst til at deltage, så vi kan drøfte, hvilke udfordringer vi står over for og måske finde fælles løsninger. Vi 
er vidende om, at flere af de eksisterende driftsaftaler med klubberne ikke er blevet reguleret med kommunernes 
fremskrivningsprocenter, som nedfældet i aftalerne. Men er der andet? 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og præsentation 

2. Orientering om kommunalbestyrelsens beslutning om opsigelse af driftsaftalerne v/ vicekommunaldirektør 

med ansvar for Kultur & Fritid Kristina Kock Slot og Centerchef for Kultur & Fritid, Thure Dan Petersen 

· Kommunalbestyrelsens beslutning og bevæggrunde 

· Processen 

· Tidsplan 

3. Indlæg ved ekstern konsulent for DIF, konsulent i Furesø Kommune, Søren Gøtzsche om 

· Folkeoplysningslovens indhold om anvisning af anlæg, lokaler og inventar herunder fortolkning og 

administration 

· Drift- og vedligehold af lokaler og anlæg 

· Generelle regler for driftsaftaler 

· Andet 

4. Dialog med klubberne om de fremtidige forhold 

5. Eventuelt 

Vi har indbudt alle foreninger, der er medlem af Lejre Idrætsunion, vel vidende, at det kun er nogle af jer, der har 
driftsaftaler. Vi forventer kun, at foreninger med driftsaftaler kommer til mødet. 
 
Vi ser frem til, at der kommer tilmelding fra jeres forening senest den 18. april 2019 på mailadresse 
kasserer@lejreidraetsunion.dk - skriv venligst forening og antal personer af hensyn til kaffe, øl og vand. 
 
Venlig hilsen 
For Lejre Idrætsunion  
Jens Nielsen og Jens P. Andersen 
Næstformand i LIU  Bestyrelsesmedlem i LIU 


