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Medlemmer
Medlemstilgangen til Lejre Idrætsunion fortsætter. Aktuelt har 37 foreninger ud af 62 mulige foreninger
meldt sig ind i Lejre Idrætsunion. Det svarer til, at ca. 8.300 (ca. 75 procent) ud af 11.200 mulige
foreningsaktive medlemmer nu støtter op om Lejre Idrætsunion.
Det er vi stolte af. Det styrker nemlig vores legitimitet, og det kan vi mærke.
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.

Repræsentantskabsmødet
Repræsentantskabsmødet blev i år afholdt den 28. marts i Kirke Såbyhallen, hvor Såby Fodbold lagde
lokaler til mødet. Der var pænt fremmøde fra foreningerne. Mødet forløb stille og roligt. Indledningsvis
fortalte skolekonsulent Jakob Hørlyck Kruse om Lejre Kommunes skole- og foreningssamarbejdet samt i
Lejre Kommune og skole-foreningssamarbejdet og kommunens Markedsdag.
Han blev efterfulgt af bestyrelsesmedlem i IFIL (internationalt Forum i Lejre kommune), Jens Peter
Andersen, der orienterede om IFILs arbejde og de tilskudsmuligheder, der åbnes op for.
Merete Grunnet trådte ud af bestyrelsen, mens Flemming Nielsen (næstformand i Osted-Lejre
Skytteforening) og Sascha Rasmussen (Hvalsø Gymnastikforening) blev nyvalgt til bestyrelsen. Lisbeth
Hollerup (Sjov Senior Motion) blev valgt som suppleant.
Bestyrelsen består herefter af
Formand, Pressekontakt :

Lars Dalsgaard, Kirke Hyllinge Idrætsforening

Næstformand :

Jens Nielsen, Hvalsø IF, Fodbold

Kasserer, webmaster:

William S. Jacobsen, Two-step Line dancers

Bestyrelsesmedlemmer:

Jens P. Andersen, Osted Idrætsforening
Kurt Ettrup, Gevninge Idrætsforening
Sascha Rasmussen, Hvalsø Gymnastikforening
Flemming Nielsen, Osted-Lejre Skytteforening

Suppleanter:

Laila B. Larsen, Hvalsø Skytteforening
Lisbeth Hollerup, Sjov Senior Motion
Se i øvrigt referat fra repræsentantskabsmødet på foreningens hjemmeside www.lejreidraetsunion.dk.
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med Jens Nielsen som næstformand.
Af organisatoriske grunde har bestyrelsen oprettet to underudvalg til bestyrelsen for at gøre
bestyrelsesarbejdet mere effektivt.

SPOR 1 – Politik - tager sig af den politiske del af foreningens arbejde.
I SPOR 1 sidder Lars Dalsgaard, Jens Nielsen, William S Jacobsen, Sascha Rasmussen og Lisbeth Hollerup.
SPOR 2 – Medlemsforum - tager sig af den medlemsorienterede del af foreningens arbejde.
I SPOR 2 sidder Jens Nielsen, Jens Peter Andersen, Kurt Ettrup og Flemming Nielsen.
Der er naturligvis en vis overlapning imellem de to spors arbejde.

Politik
Lejre Idrætsunion har i det forgangne år været taget med på råd, hvad angår projektet Lejre kommune som
visionskommune, BEVÆG DIG FOR LIVET.
Lejre Kommune indgik i marts måned en samarbejdsaftale med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske
Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI). Aftalen indebærer at der fra juni måned og 5 år frem skal arbejdes på
projektet. Målsætningen er, at 75 procent af alle borgere i Lejre Kommune skal være idrætsaktive i 2025,
heraf 50 procent i de organiserede idrætsorganisationer.
Rikke Hjulmand er midt på året blevet ansat som projektleder for projektet ”Bevæg Dig For Livet”.
Rikke er gået til projektet med krum hals, og er ved at orientere sig i hvorledes Lejre Kommune og
idrætslivet er skruet sammen. LIU glæder sig til at deltage i arbejdet med at udvikle idrætten i Lejre
Kommune.
Vi forventer at inddrage vore medlemmer, når der opstår behov for den specialviden, I besidder på de
enkelte områder.
Idrætsunionen fortsætter de regelmæssige møder med Lejre Kommunes forvaltning og Udvalget for Kultur
og Fritid.
Idrætsunionen ønsker at få en idrætspolitik op at stå. Vi håber det bliver en naturlig del af projekt ”Bevæg
dig for livet”, hvilket alt tegner til for nærværende.
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.
LIU har nu fået så meget styr på foreningen at vi tager næste skridt med en direkte kontakt til politikerne og
de politiske partier. Vi er blevet hilst velkomne af alle i kommunen og mener nu, vi har pondus til at tale
direkte med politikerne også.
Indtil nu har vi følt, at administrationen har været et filter imellem os og politikerne, hvad den jo også skal
være. Så vi har taget skridtet fuldt ud og har allerede afholdt det første møde med Socialdemokratiet.
Mødet var en succes, hvor vi fordomsfrit fik vendt mange af de problematikker LIU og dens medlemmer går
og kæmper med i hverdagen og de ønsker, vi har til fremtiden.
LIU vil i tiden fremover tage møder med de øvrige partier i Lejre Kommune

Synliggørelse af idrætsforeningerne i Lejre kommune
Lejre Idrætsunion har foreslået kommunen at lave en fælles portal for alle idrætsaktiviteter i Lejre
Kommune. Det har afstedkommet, at Lejre Kommune har udsendt et skema til alle kommunens
foreninger, for at få oplysninger om foreningerne og deres virke. Dette for bedre at synliggøre
jeres forening via kommunens hjemmeside.
Lejre Idrætsunion skal opfordre jer til at udfylde skemaet og tilbagesende til Hasse Kurstein
(haku@lejre.dk - 24894238), der er kulturkonsulent i Center for Kultur & Fritid.

Medlemsmøder i Lejre Idrætsunion, 2019
Tennisklubberne
Der har været afholdt fællesmøde med tennisklubberne i Lejre Kommune, der ligesom mange
andre foreninger er mødt af medlemsnedgang.
Mødet var en stor succes og tennisklubberne har nu dannet deres egen forum for videreudvikling
af samarbejdet klubberne imellem. Referat fra mødet kan ses på unionens hjemmeside.
Der blev afholdt opfølgende møde igen den 29. oktober, hvor der blev sparret med
tennisklubberne og Dansk Tennisforbund og DGI.
Et nyt møde er aftalt den 30. januar 2020 i Trælleruphallen hos Gevninge Idrætsforening.
Klubberne har fælles lavet en ansøgning til Lejre Kommune.
For at imødekomme økonomiske barrierer ved skolesamarbejdet ansøger DGI, på vegne af
tennisklubberne om midler til skolesamarbejde i kommunen i år.
DTF udarbejder på vegne af tennisklubberne en ansøgning om midler til opstart af tennistilbud
således, at omkostninger for en træner er overkommelige det første år, indtil der er medlemmer
nok til, at træningen kan løbe rundt økonomisk.
Desuden tilbydes en vækstaftale. Det indebærer, at klubberne får hjælp og sparring fra BDFL
tennis til at deltage i Tennissportens dag, at udbyde voksenintroduktion eller familietennis.
Efter dette sidste møde er netværksmøderne fremover overgået til tennisklubbernes, men LIU
sidder gerne med som bisiddere fremover.
Driftsaftaler
Idrætsunionen har indkaldt de af sine medlemmer, der har driftsaftaler med kommunen til
fællesmøde for at få en orientering om de fremtidige forhold.
Mødet blev afholdt den 24. april i Osted. 26 af unionens medlemmer deltog i mødet. Foreningerne
fik en grundig orientering af forvaltningen. Søren Gøtzsche fra Furesø Kommune gav en grundig og
indsigtsfuld orientering om Folkeoplysningslovens indhold i den forbindelse. Referat fra mødet
ligger på unionens hjemmeside.
Der forhandles stadig med de klubber, der har driftsaftaler med kommunen. Forvaltningens udspil
til hvorledes den politiske beslutning om en samtidig besparelse på 150.000 kr. ser ud til ikke at
være helt realistisk. Resultatet afventes.
Fodboldklubberne, netværk og udendørsanlæg
Idrætsunionen indkaldte i maj måned fodboldklubberne i unionen til fællesmøde vedrørende
fælles udfordringer og udendørsanlæggene.
På mødet fik klubberne en detaljeret orientering om de nuværende og fremtidige forhold af Vejog Park.
Der føres fremover en dialog mellem klubberne og Vej- og Park om vedligeholdelse af
udendørsanlæggene, så der er gensidig forståelse for, hvorledes de sparsomme midler bruges til
fælles bedste. De sidste tre år har der været bevilliget 700.000 kr. på en ekstrabevilling til
opretning og vedligehold af baneanlæggene. Vej- og park har gjort et glimrende arbejde, så
banerne igen er brugbare. Efter en debat om fodboldklubbernes fælles udfordringer enedes man

om at danne et fælles erfaringsnetværk. DBU Sjælland og DGI lovede at stille sig i spidsen for
dette.
Første møde blev afholdt 5. november 2019. Det blev givtig dialog mellem klubberne. Ved dialog
kommer man langt. Netværksmødet blev det første af en række i fodboldklubbernes regi, hvor
man prøver sammen at løse fælles problemer. Træner-leder problematikken tages der hul på.
Andre forhold blev ligeledes diskuteret.
DBU Sjælland og DGI lovede at supportere møderne fremover og være tovholdere på projektet.
LIU inviteres til møderne som bisidder, så politiske problematikker, kan bæres videre og håndteres
i andet regi hos LIU.
Eksempelvis: Med det vedtagne budget for 2020-23er beløbet til vedligehold taget af bordet med
den konsekvens, at banerne igen forfalder. Jens Nielsen fra LIU opfordrede klubberne til at tage fat
i deres politiske bagland, for at protestere mod dette. LIU tager det også op over for politikerne.
Skytteforeningerne
Skytteforeningerne i Lejre Kommune har selv taget initiativ til et fælles netværksmøde, hvor DGI
stod som sparringspartner. Det blev afholdt den 8. oktober 2019. Rikke Hjulmand/BDFL og Jens
Peter Andersen/LIU var også inviteret til mødet.
Fælles udfordringer blev diskuteret i stor åbenhed.
Mødet endte ud i, at man fremover ville søge et samarbejde til klubbernes bedste. Man aftalte, at
der kunne skydes hos hinanden samt at der afholdes et fælles kommunemesterskab, som Hvalsø
står for i vinteren 2019-20.
DGI indbyder til næste netværksmøde hos Lejre/Osted Skytteforening.
Ordinære medlemsmøder
Der blev afholdt halvårligt medlemsmøde den 21. maj i Ostedhallens Cafeteria og igen den 22.
oktober 2019.
På mødet i foråret var det især ”Idrætten og De Sociale Medier” samt en brugerundersøgelse
foretaget af Osted Idrætsforening der stod øverst på dagsordenen.
Brugerundersøgelsen afdækkede hvorledes 5. – 8. klasse brugte idrætten i hverdagen. Det gav stof
til eftertanke.
På mødet i oktober blev der orienteret om foreningens arbejde i det sidste halvår.
Der blev givet en orientering om, hvorledes E-sport kunne startes op ved Lejre E-sport og Mads
Didriksen fra DGI.
Nyt bookingsystem er på vej. Nærmere herom senere.
Der er 2019 afsat en ”Bevæg Dig For Livet”-pulje på 200.000,- kr. til at sætte aktiviteter i gang for.
Hør nærmere hos Rikke Hjulmand.
Lars gav en kort orientering om Idrætsunionens budgetønsker og høringssvar til Lejre Kommunes
budget for 2020-23. Se nedenfor.
Der er afsat 500.000,- til BDLF-projektet, hvilket vi er glade for, men derud over ser det ikke lyst ud
med at få opprioriteret idrætten i Lejre Kommune.
DET MÅ DER ARBEJDES PÅ FREMOVER.
Idrætsunionen afholder den 18. januar 2020 et kursus i klubbernes brug af de sociale medier som
kommunikation og medlemshvervning for alle unionens medlemmer. Nærmere herom senere.

Andre møder.
Idrætsunionen agter at afholde idrætsspecifikke møder med andre foreninger for at forbedre
samarbejdet på tværs af kommunen og udnytte de ressourcer, vi til sammen kan mønstre.
I tankerne er gymnastikforeningerne og badmintonklubberne.
Unionens budgetønsker 2020 – 23
Idrætsforbundene offentliggjorde før det sidste kommunevalg, hvor store udgifter de enkelte
kommuner anvendte til sport og fritid. Opgørelsen er lavet af Økonomi- og Indenrigsministeriet ud
fra, hvad kommunerne selv melder ind, og var baseret på tal fra 2016.
Lejre Kommune kom ind på en bundplacering med 482,20 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet
var 865 kr. pr. indbygger. For at nå landsgennemsnittet skulle der årligt investeres ca. 10 mio. kr.
Heldigvis viser tallene sig i bedring, idet de seneste tal viser en støt udvikling i den rette vej. I 2017
anvendte Lejre Kommune 829 kr. pr. indbygger, i 2018 842 kr. pr. indbygger og i 2019 862 kr. pr.
indbygger. For at nå landsgennemsnittet, der nu er opgjort til 1.103 kr. pr. indbygger, skal der
investeres ca. 6,5 mio. kr. årligt. Vi er på rette vej, men der mangler stadig et godt stykke.
Idrætsunionen havde følgende ønsker til budgettet:
·

Vi anerkender at der i budgettet er afsat betydelige midler til vedligeholdelse af
bygningsmassen, men ønsker at der øremærkes midler specifikt til vores idrætsfaciliteter,
da vi tidligere er blevet skuffet, når året er omme.
· At der afsættes 5 millioner kroner årligt til nye anlæg
· At der årligt afsættes 700.000,- til vedligehold af kommunens græsfodboldbaner, så den
genopretning man de seneste 3-4 år har foretaget ikke sættes over styr
· At kommunen sikrer at driftsudgifter til nye anlæg, såsom kunstgræsbaner, medtages i
budgettet således, at de bevarer deres værdi og derved sikrer længst mulig levetid
· At den besparelse der er vedtaget på driftsaftaler rulles tilbage
· At der etableres en kunstgræsbane nord for motorvejen, der gør at fodboldklubberne kan
træne udendørs hele året. Det vil også aflaste hallerne i området, således at der kan
frigives mere halvtid
· At der årligt afsættes midler så der sikres et bedre opsyn af hallerne, da der er mange
eksempler på at hallerne benyttes udenfor åbningstid til fester/varmestuer med
potentielle skader på bygninger og foreningernes materiel
· At der afsættes midler til tilskud til foreningsudvikling i Lejre Kommune
· At der arbejdes på at styrke samarbejdet mellem skolerne og foreningerne i Lejre
Kommune, herunder at der afsættes midler på skoleområdet til dette
Det er en lang og stor liste af ønsker, men vi mener faktisk, at planen punkt for punkt er nødvendig
at gennemføre, da midler brugt her er med til at fremme den sunde krop og sjæl, som er så vigtig
for vores alles sundhed og trivsel.
Projektet med Lejre som Visionskommune i BEVÆG DIG FOR LIVET giver forhåbentlig endnu et
skub i den rigtige retning, set med Idrætsunionens øjne.
Junior Idrætsleder Uddannelsen
Juniorlederuddannelsen, som LIU havde sat meget ind på, fik et skud for borgen med den nye
skolereform. Pludselig blev det meget svært at få uddannelsen op at køre. Lars går stadig at bakser
med hvordan vi eventuel kan på uddannelsen på sporet igen.

Input fra medlemmerne
Nyhedsbrevet er et medlemsmedie, hvor medlemmerne også kan komme til orde med nogle af de
aktiviteter, bestyrelsen sætter i værk, samt kan komme med ønsker til, hvad de synes, bestyrelsen
skal beskæftige sig med.
Kom derfor endelig med input til det næste nyhedsbrev, hvis I har noget på hjertet.
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.
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 3.-4. kvartal 2020, 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.

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytår.
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Jens Nielsen
Næstformand i
Lejre Idrætsunion
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