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Nyhedsbrev nr. 1 

Uge 10, marts 2018. 

Lejre Idrætsunion er kommet godt fra start. 

Medlemmer 
Lejre Idrætsunions bestyrelse har brugt megen tid på at kontakte foreningerne i vores kommune. Et stort 
antal foreninger har meldt sig ind i Lejre Idrætsunion, da de finder, at Idrætsunionen netop er den 
overbygning / paraplyorganisation, som de har savnet.  

Sammen står vi stærkest. 

Idrætsunionen 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. 

25 foreninger ud af 52 mulige er nu en del af Lejre Idrætsunion. Det svarer til, at 7.325 ud af 11.931 mulige 
foreningsaktive medlemmer støtter op om Lejre Idrætsunion. Vi kunne godt ønske os en endnu større 
opbakning, for at kunne agere med den fornødne vægt. Men ting tager tid, og medlemstallet stiger hele 
tiden. 

Er jeres klub ikke allerede indmeldt i Lejre Idrætsunion, er tidspunktet nu, så I kan gøre jeres indflydelse 
gældende. Hvad ønsker I, at idrætsunionen skal prioritere øverst på den lange liste over udfordringer, vi 
står over for? 

Vi takker foreningerne for den opbakning, de har vist bestyrelsen. Lejre Idrætsunion har helt sikkert været 
savnet. 

Repræsentantskabsmøde 
Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde i: 

OSTEDHALLENS CAFETERIA, Langetoften 25, 4320 Lejre, torsdag den 22. marts 2018 kl. 19:00. 

Ud over det ordinære repræsentantskabsmøde ( se mødeindkaldelsen på foreningen hjemmeside: 
www.lejreidaetsunion.dk ) har vi inviteret to personer, der hver for sig vil holde et kortere indlæg. 

Morten Normind fortæller om idrætslederuddannelse som valgfag på Bramsnæsvigskolen og  
 
Stine Nissen fortæller om den nye persondataforordning, der erstatter persondataloven. 
 
Begge emner finder vi, burde have medlemsforeningernes interesse. 
 
Formandens skriftlige beretning samt den endelige dagsorden kan I se på idrætsunionens hjemmesiden fra 
den 14. marts 2018. 

Hver medlemsforening kan stille med en repræsentant for hver påbegyndt 200 medlemmer. 

 

www.lejreidaetsunion.dk


Politik 
Lejre Idrætsunion vil sætte idrætspolitikken i højsædet i Lejre kommune. 

Lejre Idrætsunion ønsker, at der i denne valgperiode bliver vedtaget en idrætspolitik i Lejre Kommune i 
lighed med den Folkeoplysningspolitik, som kommunalbestyrelsen vedtog i den sidste valgperiode. 

Vi forventer, at idrætspolitikken udmønter sig i en facilitetspolitik med efterfølgende handleplaner. 

Den ny kommunalbestyrelse er ved at komme i gang igen efter valget i november 2017. De forskellige 
udvalg under kommunalbestyrelse er først lige faldet på plads. Senest har der været valg til 
folkeoplysningsudvalget, der er en vigtig medspiller for Idrætsunionen. Folkeoplysningsudvalget har p.t. 
ikke konstitueret sig. 

Lejre Idrætsunion har, som paraplyorganisation for idrætten i Lejre Kommune, taget kontakt til 
forvaltningen for at få en dialog med kommunen og udbedt sig et møde med politikerne. Det er vigtigt at få 
forventningsafstemningen på plads. 

Vi blev meget pænt modtaget af forvaltningen ved vores første møde den 13. februar 2018. 

Idrætsunionen ønsker at være høringsberettiget på alle idrætspolitiske områder i Lejre Kommune. 

At få en idrætspolitik op at stå er en meget 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, halbestyrelserne, brugerrådene, skoler og institutioner, de 
selvorganiserede grupper og øvrige interessenter. 

Bestyrelsen i Lejre Idrætsunion sætter sig gerne i spidsen for denne proces. 

Foreningssamarbejdet 
Idrætsunionen vil i år opprioritere medlemsmøderne. Det første vil blive holdt i Hvalsøhallen onsdag den 
23. maj 2018 kl. 19:00.  

Vi har mange fælles udfordringer, der skal tage op. 

Nævnt i flæng kan anføres: 

- Evaluering og ændring af Lejre model 2 – herunder reklameindtægter 

- Tilskudsmodellen til foreningslivet skal revideres, da der er stor utilfredshed med den i 
foreningerne. Tilskudsregler til unge, til ældre, til lokaler – hvordan skal den se ud 
fremover? 

- Hvad kan der gøres for, at Lejre Kommune kommer væk fra den beskæmmende jumbo-
plads kommunen ligger på i analysen af idrætsforeningernes rammer og vilkår i landets 
kommuner, som Danmark Idrætsforbund har gennemført. Det landsgennemsnitlige 
tilskud pr. indbygger er på 865 kr. pr. indbygger. Lejre kommune giver 482,20 kr. pr. 
indbygger, hvorved kommunen ligger som nummer 8 fra bunden af landets 98 
kommuner? Men der er stor forskel på top og bund. 

- Idrætsfaciliteterne nu og fremover (Lejre Kommune har selv lavet en undersøgelse af 
hvad der skal til i kommunen, og hvad idrætslederne efterlyser). Hvor langt er man 
kommet i at udmønte disse handleplaner? 

- Senioridræt skal nyde fremme i kommunen. (Faciliteter skal stilles til rådighed, der skal 
åbnes op for aktivitetstilskud  til seniorer (+50), også kaldt ”seenagere”) 



- Den ordning, som vi har i dag med den samordnede tilsyn med hallerne, fungerer ikke 
optimalt, viser erfaringerne. Vi må revidere ordningen til glæde for kommune og 
brugere. 

- Hvad kan der gøres for at forenkle klubbernes administration (fælles 
medlemsregistrering hos idrætsforbundene og kommunen, børneattester, forsikringer, 
hjælp til bogføring og meget andet). Fremtidsmål: Foreningernes fælles sekretariat og 
kontor i samarbejde med kommunen? 

- Rekruttering af idrætsledere (trænere og bestyrelse) Hvad gør vi i fællesskab? 

- Skole - foreningssamarbejde. Hvorledes formaliseres det? Hvordan understøtter vi bedst 
dette? og fælles gode vaner i forbindelse med motion og idræt (bad efter sport - skole – 
foreningssamarbejde).  

- Medlemsmøde (fællesskab om de fremtidige udfordringer, fælles dialog om den 
fremtidige udvikling 

- Ungdomslederuddannelse som tilvalgsfag i skolen.  Dansk skoleidræt – DGI og DIF –
Nordea har udarbejder planer for dette tiltag. Vil foreningerne stille praktikpladser til 
rådighed? 

- Vedligeholdelse af eksisterende anlæg og materiel 

- Junior idrætslederuddannelsen 

- Uddannelsespulje 

Vi ser frem til en livlig og givende debat ved de fremtidige medlemsmøder. 

Nyhedsbrevet 
Vi har sendt nyhedsbrevet ud til alle, der står som kontaktpersoner i de respektive foreninger. 

Er der andre, der skal modtage nyhedsbrevet fremover, så giv besked til kasserer William S. Jacobsen på 
mail kassere@lejreidraetsunion.dk . 

 

 

Næste nyhedsbrev forventes udsendt i 2. kvartal 2018, men indtil da kan I følge os på Lejre Idrætsunions 
hjemmeside  www.lejreidraetsunion.dk og på facebook ( www.facebook.com/lejreidraetsunion ). 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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