
Bestyrelsens beretning 2019-2020 Lejre Idrætsunion: 
Endnu et aktivt år gået – og det er gået godt! I unionen har vi haft endnu et år med et højt aktivitetsniveau 
inden for egne rækker, men det er også et år, der har budt på en solid fremgang hos rigtig mange 
foreninger, mens der hos de få, der er gået tilbage, primært er tale om små tilbageskridt. Det ser ud til, at 
især flere af de største foreninger har fået mange nye medlemmer, men også flere små har vist en pæn 
fremgang. Det er jo dejligt at konstatere fremgang i dette år, hvor vi gerne skulle se de første skridt i den 
retning i forbindelse med de indsatser, der bliver taget i forbindelse for Bevæg-Dig-For-Livet projektet i 
Lejre Kommune. Mere om dette projekt senere. Året endte dog lidt anderledes for os alle sammen, da vi 
må indse, at Corona har haft stor indvirkning på alle vores aktiviteter, hvilket jo også er årsagen til, at vi har 
været tvunget til en udskydelse af vores repræsentantskabsmøde. Vi følger naturligvis situationen tæt og er 
i løbende dialog med kommunen og andre interessenter, så vi kan få gang i vores aktiviteter rundt omkring, 
men selvfølgelig med fokus på at det gøres med et forsvarligt sundhedsmæssigt afsæt. Et af de initiativer vi 
har været med til at presse igennem i forbindelse med genåbning af samfundet er, at det i løbet af 
sommeren bliver muligt at komme ind i vores idrætshaller. En dag om ugen vil hver enkelt hal være åben 
for at man komme til at være aktiv.  

I det forgangne år har vi fået yderligere et par medlemmer i Lejre Idrætsunion. Dem ønsker vi naturligvis 
meget velkomne hos os. Vi har i det forgangne år ikke været meget proaktive i forsøget på at få flere med. 
Vores fokus er på at yde en indsats for de medlemmer, der allerede er med, ligesom vi arbejder hver eneste 
uge på at få skabt de bedst mulige vilkår for idrætten i Lejre Kommune. Vi vil stadig tillade os at undre os 
over dem, der endnu ikke har set værdien i det fællesskab, som vi tilbyder.  

Endnu en gang har vi haft et aktivt år, som skrevet i indledningen. Vi har haft mange møder med 
administrationen. Ikke mindst BDFL har været en stor drivkraft for nye initiativer rundt omkring, ligesom 
der er mange der byder ind med initiativer, der kan hjælpe målsætningen om, at vi skal have flere aktive i 
vores foreninger. Vi forsøger også at få påvirket dagsordenen i kommunen, dels hos politikkerne, men også 
hos administrationen. Det betyder, at vi har taget aktivt del i processen om en harmonisering af vilkår for 
vores foreninger. En helt igennem nødvendig proces. Men også en vanskelig proces, da man politisk 
allerede havde truffet beslutning om at gennemføre en besparelse på samme tid. En besparelse det dog 
lykkedes LIU at halvere. Til en anden gang: Det er ikke befordrerne for en harmonisering, at det sker 
sammen med besparelser, men der er ikke nogen tvivl om, at det helt grundlæggende har været rigtigt at få 
noget, der minder mere om ens vilkår i hele kommunen. Et område der har profiteret af 
harmoniseringsprocessen, er tennisklubberne. De har nu mulighed for at vælge, om kommunen skal betale 
et firma for at stå for forårsklargøringen af baneanlæggene, eller om de mod en betaling selv vil stå for det. 
Desuden er der nu ens vilkår for tennisforeningerne. Et andet område, hvor LIU har sat et præg, er at vi i 
løbet af året har brugt tiden på at forklare politikkerne hvor mange af vores faciliteter, der har et efterslæb. 
Vi er af den overbevisning, at dette har haft en positiv indflydelse på beslutningsprocessen, da Lejre 
Kommune resolut tog beslutning om at fremrykke en del renoveringsarbejder på ikke mindst vores haller i 
forbindelse med, at anlægsloftet blev suspenderet. Det kalder på ros til politikkerne, da dette forhåbentligt 
er noget, vi rundt omkring vil have glæde af de kommende sæsoner. På grund af de stramme rammer med 
at arbejderne skal være afsluttede inden for dette år for at kunne lånefinansieres, har det desværre ikke 
været muligt af tidsmæssige grunde at inddrage de berørte parter i det omfang, det kunne have været 
formålstjenligt, men hellere få taget hul på det store efterslæb end gøre alle projekterne helt perfekte. Så 
må vi leve med de mindre fejl dette måtte indebære – for hvad var alternativet? Ingen roser uden torne. 
Herfra skal lyde en opfordring til at hjælpe hinanden med at sikre, at de foreninger, der berøres af lukkede 



faciliteter under arbejdet, bliver tilbudt alternativer, således at vi kan få alle godt igennem perioden uden 
for mange gener. Vi ved, at Hasse Kürstein kæmper med at løse problemerne for nærværende. Bestyrelsen 
vil gerne benytte anledningen til at takke kommunen, både politikere og administrationen for et godt og 
konstruktivt arbejde, men vi vil også gerne slå fast, at vi ikke er enige om alt, men det skal vi jo heller ikke 
nødvendigvis være.  Når det er sagt, så er der hos os ingen tvivl, med et stærkt LIU har kommunen fået en 
god kontakt til foreningslivet, hvilket betyder, at vi anses for en aktiv medspiller. 

I den forbindelse har vi modtaget ros fra administrationen for vores arbejde, også for at have været gode til 
at få ting på dagsordenen hos politikerne. 

Vores politiske arbejde og vores fokus på dette, har også flyttet sig i det forgangne år. Vi har således startet 
en møderække med de politiske partier i kommunen. Derved får politikerne mulighed for at høre vores 
synspunkter uden filter, ligesom som vi kan få en bedre forståelse for, hvorfor politikkerne beslutter, som 
de gør. Det er startet med møder med Socialdemokratiet og Venstre. Begge har udtrykt ønske om flere af 
disse møder. Derudover var der planlagt møde med SF, men det blev stoppet af Corona. Dette genoptages 
efter sommerferien, lige så hurtigt som det kan lade sig gøre. Vi er i bestyrelsen overbevist om, at dette er 
en hjørnesten for vores videre arbejde. Vi har allerede skaffet forståelse for, at der skal udarbejdes en 
motions- og bevægelsespolitik, samt at unionen skal inddrages i budgetforhandlingerne. 

Folkeoplysningsudvalget har i den forgangne periode oprettet en ny pulje med mulighed for tilskud til 
leder- og træner/instruktør uddannelse. Dette kan vi naturligvis kun bakke op om i LIU. De ledere og 
instruktører, vores aktive og deres eventuelle forældre møder, er muligvis de vigtigste personer, vi sætter 
foran dem. Derfor er det også helt afgørende, at det ikke er et spørgsmål om økonomi, der afholder vores 
foreninger fra at uddanne sine ledere. 

BDFL har fyldt meget hele året. Dette er naturligt – og det vil også være sådan i de kommende år. 
Kommunen underskrev en flot majdag i 2019 kontrakt med DIF og DGI, hvori målene for projektet er sat. 
Som tidligere skrevet, er vi allerede på vej i den rigtige retning, men der er fortsat meget arbejde, der kan 
og skal gøres, for at vi kan opfylde de ambitiøse mål, der er sat. Vi deltager aktivt i dette arbejde, da alt 
arbejde, der kan være med til at sætte fokus på idrætten, er der, hvor vi skal være. Vi ønsker os stadig, at 
der udarbejdes en egentlig motions- og bevægelsespolitik eller -vision samt de tilhørende handleplaner. 
Desuden skal vi også have udarbejdet en politik for vores faciliteter. Dette er nødvendigt for, at vi kan holde 
den rigtige retning, samt at vi sikrer, at vi prioriterer tingene i den rigtige rækkefølge. I LIU sidder vi med i 
styregruppen for BDFL, hvor der har været et par møder, det sidste blev dog udsat på grund af Corona. 

Siden starten af LIU har vi forsøgt at få netværk af forskellige idrætsgrene på dagsordenen. Et af de første, 
vi har haft held til få op at stå, er netværket for tennis. Dette fyldte meget hos os, da vi hørte om problemer 
i flere af tennisklubberne med vigende medlemstal. Dette blev taget godt imod af foreningerne, ligesom 
det blev gennemført med god støtte af Danmarks Tennis Forbund og DGI. Desuden har dette også givet 
mulighed for, at foreningerne har kunnet dele deres erfaringer med hinanden. Derudover er de kommet i 
gang med planer om fremtidens projekter, så de kan have en plan, der viser, at de står sammen i deres 
ønsker, hvilket virker stærkere. Der er også netværk i kommunen for fodbold, badminton og skydning. Vi vil 
i LIU forsøge at starte flere netværk i den kommende periode. Gymnastik kunne være et oplagt sted. 

I april 2019 blev der afholdt medlemsmøde om driftsaftaler. Der var fin deltagelse fra de foreninger, der 
blev mest berørt af ændringerne. I november havde vi vores ordinære efterårsmøde, hvilket denne gang 
handlede om E-sport, BDFL, det nye bookingsystem samt en orientering om løst og fast. De medlemsmøder 
vi tager initiativ til, ønsker vi, har en relevans for i hvert tilfælde en del af vores medlemsforeninger. Det er 



vort ønske, at medlemmerne kommer med forslag til emner, der kan tages op, så vi kan sikre den relevans 
for alle foreningerne. 

Det nye bookingsystem er taget i drift. Vi har i LIU ikke været en stor del af det, men vi har påpeget, at de 
workshops, der har været afviklet, ikke har været gode. 

LIU har deltaget på begge de 2 møder, der har været afholdt i regi af Idrætsunioner i Region Sjælland. Dette 
er et godt forum for at netværke med ligesindede, hvor vi kan inspirere hinanden. Men vi føler faktisk, at vi 
efterhånden er meget godt organiseret i LIU med en god basis for at kunne udføre vores arbejde. Selv om vi 
er forholdsvis nystartede i forhold til de andre, udviser de stor interesse for hvordan vi griber det an. Vi 
kommer naturligvis til forsat at deltage i disse møder. Vi har bemærket, at DGI og DIF i dette regi har 
bemærket og rost vor indsats i Lejre Kommune. 

Økonomien i LIU ser fortsat fornuftig ud. Da vi ikke kan stifte gæld, har det været et mål at få en 
egenkapital, der er stor nok til, at vi lave arrangementer for vores medlemmer. Det kan vi nu. Samtidig har 
vi fået forlænget sponsoraftalen med Spar Nord, så økonomien også ser fornuftig ud fremadrettet. Vi har i 
dette regi afholdt et medlemsmøde omkring foreningernes brug af sociale medier.  

Junior Idrætslederuddannelsen, som vi satte os store forhåbninger til, og som der var god opbakning til på 
skolerne, har fået nogle benspænd af nye statslige regler på skoleområdet. Vi mener fortsat, det er et 
vigtigt element i at få de unge til at deltage i foreningsarbejdet. Så vi arbejder sammen med skoleområdet 
for, at det igen kan blive til noget. Om det bliver i regi af den almindelige skole eller ungdomsskolen er p.t. 
uvist. Vi venter lidt på et udspil fra Dansk Skoleidræt om, hvordan de ser, det kunne afvikles i de nye 
rammer. 

Alle de ovenstående aktiviteter er drevet af mange møder, hvilket ikke er praktisk muligt i regi af hele 
bestyrelsen i LIU i alle projekter. For at opnå tilstrækkelig flyvehøjde for vores aktiviteter, har vi derfor i 
gennem året arbejdet i to spor. Vi har et politisk spor, som arbejder med Lejre Kommune, DGI, DIF, skoler, 
politikere osv. Derudover har vi et medlemsspor, som sikrer, at der er spændende aktiviteter i gang for 
vores medlemsforeninger. Det tror vi på er vores mulighed for, at vi også fremadrettet kan sikre et højt 
aktivitetsniveau og ambitionsniveau for idrætten i hele Lejre Kommune og til glæde for alle borgere og den 
almene sundhed. En stor tak skal lyde til hele bestyrelsen for det store arbejde, der er lavet - både af de, 
der nu siger tak for nu, men også for de, der fortsætter. Vi glæder os naturligvis også til at byde en ny 
bestyrelse velkommen og håber på et godt samarbejde. 

Alt i alt har det været et super spændende år, og vi glæder os til også fremover at være en væsentlig, aktiv 
og positiv medspiller for både foreningerne, idrætsorganisationerne, Lejre Kommunes politikere og 
forvaltningerne, både Kultur & Fritid, skoleområdet, ældreområdet og faciliteterne. 

På vegne af bestyrelsen i Lejre Idrætsunion, juni 2020  

Lars Dalsgaard 


