
 

Lejre Idrætsunion 
 

Et forum for idrætten i Lejre Kommune 
 

Den 31. maj 2019  
 

 
Indbydelse til møde om driftsaftaler med Lejre Kommune 

 
Lejre Kommune har opsagt sine driftsaftaler med foreningerne i Lejre Kommune. Der er den 28. maj 2019 
udsendtes et forslag til behandling i kommunalbestyrelsen til ”harmonisering” af driftsaftalerne.  
 
På den baggrund indbyder Lejre Idrætsunion de fire idrætsforeninger, der skal stå for driftsbesparelserne, Hvalsø 
IF, Osted IF, Kirke Hyllinge IF (Station 14) og EIF Ny Tolstrup, til et fællesmøde for at drøfte kommunens udspil og 
om muligt finde fælles fodslag foreningerne imellem.  
 
I kan se en oversigt over besparelsesforslagene på kommunens hjemmeside – Politik – Dagsordener og referater – 
Dagsorden til mødet i Kultur & Fritid den 6. juni 2019 - og bilag til punkt 5. 
 

Mødet afholdes tirsdag d. 25. juni 2019 kl. 19.00 i 

Ostedhallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted, 4320 Lejre 
 
Håber I har lyst til at deltage, så vi kan drøfte de udfordringer, I står over for, og måske kan vi finde fælles løsninger.  
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst og præsentation 

2. Kommunens forslag til harmoniseringsprincipper for driftsaftaler. Er de anførte principper acceptable eller 

mangler der noget? 

3. Hvad betyder det for de enkelte klubber. De fire klubber orienterer om, hvilke konsekvenser det får for 

deres klubber, hvis det gennemføres 

4. Er der fællestræk i de udfordringer, klubberne står over for 

5. Kan der findes fælles fodslag over for kommunen, eller ønsker klubberne at forhandle individuelt? 

6. Dialog med klubberne om de fremtidige forhold 

7. Eventuelt 

 
Vi ser frem til, at der kommer tilmelding fra jeres forening senest den 21. juni 2019 på mailadresse 
probst.nielsen@get2net.dk - skriv venligst forening og antal personer af hensyn til kaffe, øl og vand. 
 
Venlig hilsen 
For Lejre Idrætsunion  
 
Jens Nielsen  Jens P. Andersen  Kurt Ettrup 
Næstformand i LIU  Bestyrelsesmedlem i LIU  Bestyrelsesmedlem i LIU 
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