
 
 

 

Lejre Idrætsunion 
 

Et forum for idrætten i Lejre Kommune 
 

Den 9. maj 2019  
Revideret den 21. maj 2019. 

 
Notat fra Lejre Idrætsunions medlemsmøde om udendørsanlæg og fodbold den 

8. maj 2019 i Kirke Hyllinge IF’s klubhus på Stationsvej 14, 4070 Kirke 
Hyllinge. 

 
Lejre Idrætsunion (LIU) havde indbudt de medlemmer, der har udendørsanlæg og specielt 
fodboldklubberne til fællesmøde til drøftelse af fælles udfordringer og mulige løsninger. 
 
Jens Nielsen og Jens Peter Andersen havde for Lejre Idrætsunion (LIU) udsendt indbydelse med 
følgende dagsorden: 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og præsentation v/ Jens Nielsen, Lejre Idrætsunion 

2. Vedligeholdelse af udendørs anlæg/fodboldbaner 2019 v/ Vej- og Parkchef Søren Holst 

Poulsen og Rasmus Juel Jensen.  

Der er i 2019 bevilliget ekstra midler til øget vedligehold og renovering af 

græsfodboldbaner. Vi får en orientering af forvaltningen. 

3. Udfordringer og muligheder fodboldklubberne står over for i nærmeste fremtid v/ 

klubrådgiver i DBU Sjælland, Julie Jensen 

· Orientering om tendenser i fodboldklubberne 

· Fællesskaber giver individuelle styrker 

· Få nye spillere og frivillige  

4. Orientering om Lejre Kommunes opsigelse af driftsaftaler med foreningerne. 

5. Fælles udfordringer og samarbejder 

a. Samarbejde om kunstgræsbaner (Hvalsø, Lejre og Osted har kunstgræsbaner) 

b. Bookingsystem 

c. Samarbejde omkring hold (Ungdomshold drenge-, pige- og seniorfodbold /Træner- 

og fodbolddommeruddannelse / Andet)  

d. Skolesamarbejde 

6. Indendørsfaciliteter. 

7. Banevedligeholdelse 

8. Eventuelt 

 
Ad 1. Jens Nielsen (JN) bød mødedeltagerne velkommen, herunder specielt paneldeltagerne, 

Søren Holst Poulsen og Rasmus Juel Jensen fra Vej og park, der står for 
vedligeholdelse af fodboldbanerne, og klubrådgiver Julie Jensen fra DBU. Endvidere 



blev budt velkommen til William Jacobsen fra LIU og formand for 
Folkeoplysningsudvalget samt Christian Sloth, Idrætskonsulent Fodbold, fra DGI. 
JN og Jens Peter Andersen (JPA) havde påtaget sig at lede mødet i fællesskab. 
19 af unionens medlemmer deltog i mødet.  
Følgende klubber var repræsenterede: Kirke Hyllinge Fodbold (KHIF), Kirke Såby 
Fodbold, Hvalsø IF Fodbold, Gevninge IK og Osted IF/FC Lejre.  
JN fortalte indledningsvis, at politikerne i Lejre Kommune i forbindelse med 
vedtagelse af budget 2016-19 havde vedtaget en ekstra anlægsbevilling på 700.000 kr. 
om året til at få renoveret opvisningsbanen i Hvalsø samt at få rettet op på den 
manglende vedligeholdelse af de øvrige baneanlæg i kommunen. Dette skete på 
baggrund af en tilstandsvurdering, som kommunen havde fået foretaget af et eksternt 
konsulentfirma Asbjørn Nyholt Aps, der er eksperter i fodboldbaner. Rapporten 
konkluderede, at fodboldbanerne i kommunen var i dårlig stand og skulle have en 
kraftig makeover. Med udløb af 2019 bortfalder denne anlægsbevilling, og hvad så? 
LIU mener, at anlægsbevillingen skal konverteres til en driftsbevilling således, at der 
også fremover kan foretages den rimelige og nødvendige vedligeholdelse af 
baneanlæggene, så de ikke forfalder igen. 
JN udleverede en oversigt over Lejre Kommunes fodboldanlæg til mødedeltagerne 
(vedhæftes notatet). 

 
Ad 2. Søren og Rasmus fortalte, hvordan de vedligeholdt fodboldbanerne i Lejre Kommune 

inden for den givne budgetramme så brugerne får mest muligt for pengene. Sæsonen 
starter ca. 1. april og strækker sig til sidst i oktober. 
De fortalte, hvordan der blev gødet, kørt med slæbenet, foretaget udluftning og 
vertikalskæring. Banerne bliver i sæsonens løb klippet en til to gange om ugen, alt 
efter behov. Især vejret var bestemmende for mange af de gartneriske aktiviteter, men 
også brugen af banerne havde indflydelse. 
Der blev fra foreningerne spurgt ivrigt ind til vedligeholdelsen og de rejste spørgsmål 
blev beredvilligt besvaret af Søren og Rasmus. 
Hvalsø gav udtryk for stor frustration over deres opvisningsbane og den renovering, 
der var foretaget. De rejste tvivl om, hvorvidt banen nogensinde ville blive spilleklar 
og at udgifterne på over 1 mio. kr. til renoveringen således var spildte. Søren ville 
medgive, at renoveringen ikke havde haft de bedste vejrligsforhold, og da den endelig 
skulle i gro sidste år (2018), fik vi den tørreste sommer i mands minde. Man gødede 
den nu, så den skulle komme i gro, men nu var man igen løbet ind i en tørkeperiode, 
således at banerne ikke kunne tage imod gødningen. Hvalsø mente, at det måske også 
skyldtes baneopbygningen, idet den var opbygget på en måde, der krævede, at den 
blev vandet jævnligt som i idrætsparken.  
Rasmus kunne oplyse, at vanding ikke lå lige til højrebenet. At bruge 
drikkevandsressourcen til dette brug lå ikke i kortene i en kommune, der blev 
markedsført som en grøn kommune. 
Søren og Rasmus opfordrede til, at man fik en bedre dialog op at stå med klubberne, 
så driften bedst muligt kunne afstemmes med klubbernes aktiviteter og ønsker.  
Man enedes om, at de enkelte klubber enkeltvis rettede henvendelse til Vej og Park, så 
man kunne få sat gang i dialogmøderne allerede med udgangen af denne sæson. De 
enkelte klubber kunne have særlige ønsker, ligesom de enkelte anlæg ikke skulle have 
samme vedligeholdelse, grundet jordbundsforhold og forskelle i belastning af 
baneanlæggene. 
Kirke Såby Fodbold rettede en stor tak til Vej og Park for den måde, vedligeholdelsen 
af deres anlæg blev foretaget på.  
 
Flere foreninger udtrykte stærke frustrationer over, at de følte, at politikerne ikke tog 
klubberne alvorlig og med på råd i de forskellige beslutningsprocesser. Specielt med 
det store frivillige arbejde klubberne udfører. 
Klubberne ønsker et årligt fællesmøde med politikere og forvaltningen for Kultur og 
Fritid, så der kan komme en bedre dialog imellem kommunen og de frivillige i 



klubberne. Klubberne foreslog mødet blev afholdt inden start af sæsonen, gerne i uge 
9 eller 10. 
LIU tager dette emne op over for politikerne og forvaltningen.  
 
JN takkede Vej og Park for den detaljerede redegørelse og besvarelsen af de stillede 
spørgsmål. 
  

Ad 3. Julie fortalte herefter om de aktuelle tendenser i fodboldklubberne. 
· hvordan kan man rekruttere nye frivillige og fastholde dem i foreningsregi.  
· Om de forskellige administrative udfordringer 
· Om de forpligtende fællesskaber  
· Om afstemning af forventninger 
· Om opstart af yngste årgange – (involver forældrene fra start) 
· Om fleksibilitet i tilbuddene til teens – (husk ros) 
· Om ældretilbud og at bygge bro til kommune og sundhedscentre 
· Om fællesskaber, der giver styrke – hjerteforeningen, FC Prostata, 

holdsamarbejder, pigefodbold/fællesskab, fællestræning på kunst og meget 
andet. 

DBU Sjælland stiller gerne individuelle klubvejledere til rådighed for den enkelte klub 
om udviklingsforløb, herunder færdige koncepter der hjælper klubberne på vej 

· For klubben – rød tråd/Værdispil 
· For medlemmerne – klubmåling 
· For børn eller voksne – opstartstilbud 
· For frivillige – nytænkning i organisering og ”giv en hånd” 
· For trænere – inspiration, uddannelse og rådgivning 

 
Julie kom så med en lille hævet pegefinder: Man kan ikke passivt beholde det man 
har.  
”Hvis man bare gør, som da jeg var barn, så fungerer det lige så godt, som da jeg var 
barn.” 
Den går ikke. Der kræves til stadighed handling og indpasning til den virkelighed i 
klubberne, som vi lever i. 
Klubrådgiver Julie Jensen hjælper gerne med de udfordringer, som I står over for. 
Kontakt Julie på tlf. 51 96 43 33 eller (juje@dbusjaelland.dk) 
 
Der var løbende stor spørgelyst fra salen. Eksempelvis blev det påpeget, at 
fodboldfitness ikke var den mest hensigtsmæssige betegnelse, da det gav associationer 
til store, ambitiøse vægtløftere i et træningscenter. Kald det hellere hyggefodbold for 
alle (eller damer eller seniorer). Læg gerne aktiviteterne samtidig med de øvrige 
træningsaktiviteter. Det afføder helt naturligt sociale kontakter.   
 
Christian Sloth fra DGI berettede om DIF og DGI’s foreningspulje, hvis formål er at 
støtte hverdagens fællesskaber og skabe rum til udvikling i idrætsforeningerne. 
Foreningspuljen uddeler hvert år 44 mio. kr. til foreningerne. Spektret for ansøgninger 
er meget bredt. Man kan ansøge elektronisk ved hjælp af online ansøgningsplatform i 
Centralt ForeningsRegister (CFR). CFR findes på www.medlemstal.dk. Christian 
uddelte brochure vedrørende foreningspuljen til mødedeltagerne. Han hjælper gerne 
med ansøgningerne; - hvad der kan søges til og udformning af ansøgningen. 
Endvidere henviste Christian til DGI Midt- og Vestsjællands udviklingspulje til børn 
og unge. Christian fortalte lidt om projektet og uddelte brochure om puljen til 
mødedeltagerne. 
 
Til sidst fortalte Julie lidt om træneruddannelserne i DBU-regi samt om 
fodbolddommeruddannelserne. De kunne ved tilstrækkelig stor tilslutning (mere end 
20) afholdes lokalt eller uden for kommunen.  

mailto:juje@dbusjaelland.dk
www.medlemstal.dk


Christian oplyste at DGI havde tilsvarende kurser. 
 
Christian, Idrætskonsulent Fodbold, kan kontaktes på 79 40 46 74 eller 61 70 79 17 
(christian.sloth@dgi.dk). 
 

Ad 4. JN henviste til mødet vedrørende driftsaftaler og referat lagt på LIU’s hjemmeside. 
 
Ad 5 og 6. Grundet det fremskredne tidspunkt for mødet blev emnerne under dette punkt kun 

perifert berørt.  
JN/JPA opfordrede til, at klubberne dannede et fælles erfaringsudvekslingsforum, 
hvor fælles udfordringer kunne debatteres mere indgående. 
Julie gjorde opmærksom på, at DBU jo havde en formandslounge for klubberne i 
Lejre og Roskilde. I dette fællesskab var klubberne i Roskilde ret så dominerende. Da 
de to kommuner var så vidt forskellige, foreslog Julie, at DBU oprettede en 
formandslounge for klubberne i Lejre Kommune. 
Det kræver bare, at klubberne synes, det er en god ide, og at en af fodboldklubberne 
tager depechen op, så der kan indkaldes til et første møde. DBU/Julie vil så tage teten 
for at få loungen op at stå. 
KHIF tog umiddelbart udfordringen op og meldte sig som vært for det første møde. 
(Efter mødet blev det aftalt, at mødet holdes i ”Station 14”, tirsdag den 5. november 
2019. Indkaldelse udsendes senere). 
LIU deltager gerne i opstartsmødet. Kontakt Jens Nielsen (probst.nielsen@get2net.dk) 
eller Jens Peter Andersen (jenspandersen@mail.dk) .  

 
Ad 7. Der henvises til punkt 2. 
 
Ad 8. Eventuelt. 
 Dialogen med klubberne var, som mødet skred frem, taget under de fremførte indlæg. 

JN takkede indlægsholderne for deres imødekommenhed over for salen. 
 
 
JN rundede af med at takke for et positivt og konstruktivt møde med gode, engagerede indlæg fra 
panelet. 
 
Referent  
 
Jens Nielsen 
Næstformand i Lejre Idrætsunion. 
 
 
Revision. 
 
Efter mødenotatets udsendelse har Christian fremsendt følgende tilføjelse til notatet: 
 
”Ligesom DBU Sjælland v. Julie Jensen bød ind på at lave en formandslounge for Lejre Kommune 
fremadrettet gjorde jeg det samme på vegne af DGI Midt- og Vestsjælland, og der var opbakning til blandt 
klubberne, at vi kørte dette i fælles regi, så DBU og DGI står for hver andet møde i tæt samarbejde de to 
organisationer imellem. Vi aftale også, at DBU står for det i november. Bare så der ikke er tvivl, så det det 
ville være godt at have i notatet. 
Vi gør det på samme måde i Holbæk Kommune.” 
 
Jens Nielsen 
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