
Beretning for Lejre Idrætsunion 2018/2019: 
 
Når man ser tilbage på det år der lige er gået, er det ikke helt til at forstå at der kun er gået et år. Jeg synes 
godt nok at der er sket meget det forgangne år indenfor vort lille interesseområde. Det er nu anden gang at 
jeg har fornøjelsen af at sidde og skrive på en beretning, men det er første gang at der faktisk er gået et helt 
år. Lejre Idrætsunion er således ikke engang 2 fulde år gammel endnu, men der er godt nok sket meget. 
 
Vi er først og fremmest lykkedes med at få etableret os i området som idrættens organ for idrætspolitiske 
debatter. Det er vi ikke mindst lykkedes med fordi, at der har været en utrolig opbakning til dette projekt 
hos idrætsforeningerne i Lejre Kommune, ligesom der fra dag et har været skabt en god stemning i dialogen 
med de interessenter som vi arbejder sammen med. Her tænker jeg ikke mindst på forvaltning og politikere 
i Lejre Kommune, men også DGI, DIF, Halbestyrelsen og skolerne. Dette gode miljø er helt afgørende for at 
vi kan lykkedes med at der skabes resultater der kan mærkes og ses. Vi tænker der var og er andre end os, 
der har følt et behov for et samlet organ, hvor stort og småt kan drøftes og drøftes med. Vi har nu årligt 
dialogmøde med Udvalget for Kultur og Fritid og 3-4 gange om året møde med forvaltningen. 
 
Derudover har vi har haft nogle spændende temaer oppe og vende, som har vist sig relevante og derved 
kunne trække folk af huse til vores medlemsmøder. Dette har vi naturligvis også været meget glade for. På 
de to medlemsmøder der har været afholdt siden sidste repræsentantskabsmøde har vi bl.a. haft emner 
som GDPR og Foreningernes forsikringer. Og senest illustreret ved et meget velbesøgt møde for alle 
kommunens tennisklubber, hvor det ser ud til at de første sten er lagt til et forhåbentligt meget frugtbart 
samarbejde på tværs af klubberne med det sigte, at genrejse tennissporten i vores lokalområde. Vi ønsker 
dog fortsat en tæt dialog med vores medlemsforeninger om hvad vi kan tage op. Ja, hvor kan vi være med 
til at gøre den største forskel for jer? 
 
Vi er så også, som interesseorgan for idrætten, landet i en periode hvor Lejre Kommune har startet et 
visions kommune projekt, som er en del af det store Bevæg-dig-for-livet projekt, som betyder at 
kommunen tegner en aftale med DIF og DGI, hvori der opstilles nogle mål for hvordan vi får flere borgere i 
Lejre Kommune til at være aktive i en forening, samt hvordan vi får flere af dem til at være aktive i al 
almindelighed. 
Timingen i dette projekt er jo set fra vores stol rigtig god, da det giver en bevågenhed på idrætten og på at 
aktivere flere borgere, som vi i sagens natur kun kan bifalde.  Det er således en kæmpe mulighed for alle 
idrætsforeningerne for at udvikle deres foreninger, men det betyder også at der skal ydes en indsats. Der er 
ingen tvivl om at de frivillige skal på banen, hvis vi skal lykkes med at få mange flere aktive borgere, men 
det er der jo ikke noget nyt i. Det nye er at der forhåbentligt vil blive mulighed for at få tilført ressourcer og 
fokus til området på et andet niveau end hvad vi har set tidligere.  
 
Et andet initiativ vi har taget, er at forsøge at hjælpe til udbredelsen af Junior Idrætslederuddannelsen så 
den pt er i gang på 3 skoler og har mere end 80 elever i gang med en idrætsuddannelse. Dette er et projekt 
som nyder stor interesse fra politikere, skoler og også fra idrætsforeningerne, men det er desværre også et 
projekt som muligvis bliver sat under pres af en nyligt vedtaget ændring af valgfagslovgivningen. 
Konsekvenserne er i øjeblikket ved at blive udredt gennem de mulige organisationer vi kan trække på. 
Herefter må vi finde ud af hvad vi kan og hvordan vi kan fortsætte det samarbejde vi har startet med 
skolerne og kommunen. Det er dog opløftende at der på 3 skoler i år har været så mange elever dom har 
valgt junior idrætsleder uddannelsen som deres valgfag og at flere skoler har vist interesse for projektet. 
 
Efteråret har været præget af intens mødeaktivitet mellem LIU og DGI/DGI, samt Halbestyrelsen, 
Folkeoplysningsudvalget og Sjov Senior Motion om oplægget til en aftale mellem DGI/DIF og Lejre 



Kommune. Dette har været meget givtigt i forhold til at få et fælles udgangspunkt i vores dialog med ikke 
mindst Lejre Kommune. Jeg føler at vi er kommet langt og jeg tror på at de fleste i det kommunale system, 
både politikere og administrationen er klar over vores position og vores ønsker for fremtiden. Det er klart 
at vi ikke kan revolutionere måden vores kommunale system prioriterer deres ressourcer på over night, 
men vi ønsker og føler i hvert tilfælde at der lyttes til de mange ledere i vores foreninger og de udfordringer 
de står overfor. Vi forsøger hele tiden at indgå i en konstruktiv og fremadrettet diskussion og dialog med de 
relevante parter og det føler vi helt klart bliver modtaget godt fra alle parter og at det giver et 
samarbejdsklima, hvor vi sammen kan få løftet idræt og motion i Lejre Kommune. 
 
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 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 og Fritid, skoleområdet, ældreområdet og faciliteterne. 
 
På vegne af bestyrelsen i Lejre Idrætsunion, marts 2019 
 
Lars Dalsgaard  
 
 
 


