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Referat af medlemsmøde tirsdag, den 22. oktober 2019 kl. 19.00 

Multirum 1, Hvalsøhallerne 

Dagsorden: 

1. Velkomst. 

Jens Nielsen, næstformand, præsenterer sig og  oplyser, at han styrer aftenens møde sammen 
med bestyrelsesmedlem Jens Peter Andersen, hvorefter han overlader ordet til formand Lars 
Dalsgaard, som opfordrer til at få flere af medlemmerne med og til at komme med input til 
tiltag i LIU.  

Alle præsenterer sig. 

2. Orientering om foreningssamarbejder etableret gennem LIU. 

Jens starter med at forklare kort om spor 2, som arbejder med tiltag for og med medlemsfor-
eningerne. 

Initiativ til samarbejder med sports- og idrætsgrene på tværs af foreninger og afdelinger tages 
af LIU, hvorefter de respektive foreninger selv står for det videre forløb, som LIU dog gerne vil 
inviteres til. 

Fodbold: Samarbejdet mellem fodboldklubber blev etableret primo maj 2019, hvor der blev 
indkaldt til første fællesmøde om de fælles udfordringer klubberne står over for. Repræsen-
tanter fra henholdsvis DBU og DGI deltog også i mødet. Vedligeholdelse af fodboldbanerne 
blev vendt med Vej- og Park. Den ekstra vedligeholdelse af de dengang nedslidte baner i 
perioden 2016 – 19 bortfalder med Lejre Kommunes budgetaftale for 2020 – 23, og dermed vil 
banerne forfalde igen. Samarbejdet kan omfatte facilieter, driftaftaler, medlemstil- og afgang, 
træneruddannelse og meget andet. Der er blevet orienteret om Statens Foreningspulje på 44 
mio. kroner, som administreres af DGI og DIF. DBU og DGI assisterer gerne med ansøgninger. 
Der blev foreslået en fælles formandslounge – et fodboldforum – for fodboldklubber i Lejre 
Kommune, som DBU og DGI vil supportere. Det første møde for et sådan forum bliver 5. 
november 2019. DBU står for mødet og KHIF lægger lokale til. 

Jens Peter fortæller om tennis- og skytteforeninger. 

Tennisforeninger: Der er store udfordringer  i forbindelse med banevedligeholdelse. Det koster 
kr. 10.000 til at starte banerne op, hvilket er en stor udgift for foreningerne. Mange af 
foreningerne har kun ca. 50 medlemmer. Medio marts 2019 blev første samarbejdsmøde 
afholdt. Gevninge, KHIF, Osted, en mindre forening i Ny Tolstrup og Sjov Senior Motion deltog. 
Sidstnævne har ingen tennisafdeling, men var også inviteret på grund af medlemmers særlige 
tilknytning til KHIF tennis. Vedligeholdelse og omlægning af banerne til hardcorebaner i stedet 
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for grus, hvilket kan forlænge sæsonen – kan dog kræve lys på banerne – er blevet drøftet, og 
LIU har skrevet til Lejre Kommune om et møde. Desuden er samarbejde mellem trænere og 
spillere samt banesamarbejde blevet drøftet. DGI og DTF tilbyder samarbejde og kan lave 
konkrete handleplaner. 

Skytteforeninger: Primo oktober inviterede LIU de tre skytteforeninger i Lejre Kommune til 
fællesmøde sammen med Rikke Hjulmand, projektkoordinator for Bevæg Dig For Livet. Det er 
Hvalsø, Osted-Lejre og KHIF. Samarbejde de tre skytteforeninger imellem blev drøftet, blandt 
andet mulighed for skyde hos hinanden, hvis den forening, man er medlem af, ikke har 
skydebaner til det våben, man ønsker at skyde med. Det blev besluttet at arrangere et 
kommunemesterskab 2019/2020, hvor Hvalsø står for dette første. DGI sponsorerer en 
vandrepokal. Skolesamarbejdet blev også drøftet; foreningerne har tidligere haft et sådan, 
men det er gledet lidt ud i sandet. Nu tages det op igen.  

Andre: Jens orienterer om, at LIU har til hensigt at invitere gymnastikforeninger/-afdelinger til 
møde om tværgående samarbejde. 

3. E-sport. 

Kurt Ettrup, LIU bestyrelsesmedlem, præsenterer Mads Didrichsen, konsulent DGI og Bo 
Neilsen, Lejre E-sport. 

Mads Didrichsen starter med at fortælle, at e-sport har været gang i ca. 3 år i DGI regi. Ved 
hjælp af et slide på overhead gennemgår Mads tal for de mest populære spil og fordelingen 
mellem hun- og hankøn (10 – 18 år) samt solo- og holdspillere. Er e-sport en sport? Ja, e-sport 
kræver god kondition ligesom skak, skydning og flere andre sportsgrene, som tilsyneladende 
ikke fordrer den største aktivitet blandt udøverne. E-sport bliver mere og mere velanset både i 
Danmark og ude i verden. Danmark har hold, der gør sig godt internationalt. E-sport er mange 
forskellige spil, og bliver især interessant, når spillerne dyrker sporten sammen i forening. E-
sportsforeninger i DGI er steget fra ganske få til 125 på 9 år og det tal forventes fordoblet i 
2020. Specielt de sidste 3 år har der været en fordobling i antallet hvert år. E-sport er godt for 
eksempelvis autister og andre, som kan have svært ved at træde ind i et større fællesskab. DGI 
arbejder for foreningernes udvilkling, træneruddannelse, sundhed og liga. Det er typisk drenge 
på 12 – 17 år, hvoraf 50% er fit og i god form. Forskere har udtalt at e-sport kan være med til at 
aktivere inaktive børn. DGI er med til at udvikle e-sporten og dens muligheder, uddanner 
dygtige og ansvarlige trænere, udbyder sjove turneringer for dermed at skabe en sund balance 
i livet for de unge. 

Der stilles spørsmål om økonomi til hard- og software og træner. DGI kan sparre med trænere 
og hjælpe med opstart af forening. Mads har medbragt en brochure, hvor de fleste svar på 
mange opstartsspørgsmål kan findes.  

Jens Peter spørger om man kan samarbejde med skoler – er deres pc’ere kraftige nok. Det 
bekræfter Mads, og han kender til samarbejde med en fritidsklub. 

Er e-sport en konkurrent eller et supplement til den fysiske sport? Helt klart et supplement, 
siger Jakob Hermasen, Hvalsø IF Fodbold, som har afholdt stævne samen med Hvalsø Skole.  
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E-sport uderstøtter den fysiske sport og den fysiske udøvelse forbedrer e-sporten. 

Bo Nielsen starter med at fortælle om starten til interessen for e-sport ved en fodboldkamp i 
Liverpool, hvor han mødte en polak, som arbejdede med e-sport. Det møde blev indledningen 
til kendskabet til, hvilke egenskaber e-sport fremmer eksempelvis kommunikation, taktik og 
motorik. I marts 2019 etablerede en gruppe forældre en e-sportsforening med den hensigt i 
høj grad at inddrage unge i ledelse, som trænere, frivilige og netværk, men det er svært at få 
foreningslokaler i Lejre Kommune. Nu er der 60 børn/unge i alderen ca. 8 – 16 år på venteliste. 
Der har nu åbnet sig en mulighed for at Lejre E-sport kan være i ateliret i Domus Felix. Lejre E-
sport samarbejder med  andre sportsgrene for afveksling i bevægelse, som er en vigtig del af 
foreningens koncept.  

Forskellige erfaringer med forsøg på opstart af e-sport debateres. 

4. Lejre som visionskommue i projekt BDFL i samarbejde med DGI og DIF. 

Rikke Hjulmand, projektkoordinator for projekt Bevæg Dig For Livet, starter med at oplyse, at 
den 20. kommune er ved at underskrive en aftale om at være visionskommune. Nogle har 
været i gang længere end andre, så projektkoordinatorerne kan lære af hinanden. 

Visionen med projekt BDFL er, at endnu flere borgere skal bevæge sig og gerne i fællesskab 
med andre for at give øget livskvalitet og forebygge sygdomme. Målet er, at 75% af borgerne 
er idrætsaktive i år 2025, og at 2/3 heraf er aktive i en forening.  

Samarbejdet med at få flere idræt-/sportsaktive borgere skal blandt andet ske ved brobygning 
til kommunale institutioner (borgere (herunder børn) med særlige behov, dårligt helbred, 
handicaps med flere) og samarbejde med selvorganiserede grupper (gå- og cykelfællesskaber, 
udendørs fitnes med videre).  

Der oprettet en BDFL-pulje, hvorfra der kan søges midler til etablering af ny aktivitet eller til 
hjælp til at tiltrække flere til at blive aktive. Der er allerede taget iniviativ til et nyt tiltag: 
håndboldfitness med henblik på etablering af en afdeling under Sjov Senior Motion. Der har 
været et samarbejde med KHIF, som allerede har håndboldfitness. Det nystartede hold har 
modtaget en opstartpakke til veste, bolde, kegler og andre redskaber.  

Inspiration og idéer: eksempelvis Mænd på Mountainbike, Åben Skole samarbejde, Motion på 
arbejdspladsen, foreningsnetværk. 

Der er brug for indikationer af hvor borgere, der skal bruge et specielt tilbud, idéer og tanker, 
udvikling af nye aktiviteter. 

Kontakt Rikke på mail rihj@lejre.dk eller tlf. 2037 1782. Læs om BDFL på Facebook: Lejre – 
Bevæg dig for Livet eller website (hjemmeside): www.lejre.dk/kultur-og-fritid/bevaeg-dig-for-
livet/  

Der foreslåes straks fodboldfitnes for ventende forældre og bedsteforældre til børn, der spiller 
fodbold 

Der spørges om tiltag for den ældre generation, så man kan blive ved med at være aktiv. Der er 
eksempelvis Hjernemotion i det Fri, en afdeling under Sjov Senior Motion, hvor man går/løber i 

mailto:rihj@lejre.dk
http://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/bevaeg-dig-for-livet/
http://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/bevaeg-dig-for-livet/
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naturen og undervejs laver forskellige øvelser, og håndboldfitness. Nogle foreninger er 
demensvenlige, hvilket vil sige, at de forsøger at fastholde medlemmer, som har fået 
konstateret demens i første stadie, med eksempelvis vejledning og samkørsel – nogle optager 
også demensramte medlemmer. 

Der har været spalteplads i Lejre Lokalavis, med omtale af BDFL og nogle af de tiltag, der har 
fundet sted. Til januar bliver spaltepladsen en fast del i Lejre Lokalavis, hvoraf det blandt andet 
vil fremgå, hvor man henvender sig, hvis man vil være aktiv. 

5. Nyt bookingsystem. 

William Jacobsen, kasserer i LIU og medlem af folkeoplysningsudvalget orienterer. Lejre 
Kommune har kørt med EG On i nogle år. Systemet har affødt en del kritik og der er ønske om 
at finde et andet system. Der blev nedsat et udvalg; noget langsomtarbejdende – det var 
kommunen, der stod for det – bemærker William til stor moro for mødedeltagerne. Tre 
systemer har været til præsentation. Efterfølgende har der været en længere præsentation af 
Conventus Plus, hvor medlems- og regnskabssystem for foreningerne er inkluderet. Conventus 
indeholder også indrapportering til CFR og kommunen, og det er nemmere at annulere 
bookinger i systemet, som er meget brugervenligt. Det er naturligvis frivilligt, om man vil bruge 
mulighederne for medlemsregistrering og foreningsregnskab. Conventus bruges af mange 
kommuer, og systemet giver også mulighed for interaktion til nøglesystemet SALTO, men der 
er endnu ikke afsat økonomiske midler til at omlægge nøglesystemet i kommunen. Der 
kommer information om implementeringen.  

Drøftelse af foreningsafhængige og foreningsuafhængige borgere. Kommuens faciliteter skal 
stå til rådighed for kommunens borgere. Problemerne med åbne haller og unges fester 
påtales. LIU er opmærksom på problemstillingen og er i dialog med kommunen herom. 
Foreningers redskaber bruges af skoler, uden de betaler hertil. Der pågår et arbejde i 
halbestyrelsen om, hvad der skal være af standardudstyr, som kan benyttes af såvel skoler, 
fritidsordninger, foreninger med flere, og der oprettes en pulje til køb og vedligeholdelse af 
redskaber.  

6. Orientering fra LIU. 

a. LIU: Den første tid er krudtet brugt på at komme i gang, få medlemmer og et fondament at 
stå på. LIU arbejder i to spor: spor 1: det politiske og og spor 2 medlemsforeningerne. Der 
afholdes et årligt repræsentantskabsmøde i foråret og medlemsmøder nu to gange årligt - 
måske skal det kun være et årligt medlemsmøde. Det er medlemmernes møde – ikke for 
LIU, så medlemsforeningerne må gerne give deres mening til kende.  

b. Skolesamarbejdet og Junior Idrætsleder uddannelsen: Projektet er slået lidt tilbage til start 
på grund af lovændring. JIU skal nu vælges af eleverne som andet tilvalgsfag, og det sætter 
for mange elever en begrænsning i tilmeldingerne. Der arbejdes videre med at løse 
problemstillingen.  

Der gøres opmærksom på problemer med arbejdsramte frivillige, når samarbejdet skal 
foregå i dagtimerne, men der er mulighed for at noget kan ligge i aftentimerne, og det er 
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tidligere blevet oplyst, at der i nogle tilfælde kan kompenseres for tabt arbejdsfortjeneste. 
Desuden er der også nogle frivillige, som kan flekse, er på deltid, efterløn eller pensioneret. 

Rikke oplyser, at der er mulighed for samarbejde mellem SFO, fritidsklubber og foreninger. 
Instruktører eller ældste elever, der bliver klædt på til at lave idrætsaktiviteter med 
børnene. 

c. Orientering om LIUs oplæg til budgetønsker 2020 – 23: LIU har sendt budgetforslag de 
seneste år, men kun fået autosvar og ellers ikke hørt noget. LIU har også sendt høringssvar 
til Lejre Kommunes budget 2020 – 23.  

Lejre Kommune er en kommune med stram økonomi. Alligevel har kommunen afsat midler 
til ansættelse af Rikke Hjulmand og til en BDFL-pulje.  

LIU starter møderække med de politiske partier for dialog og netværk. Ting kan gå tabt, når 
det skal gå gennem administrationen, og derfor er direkte kommunikation bedre. 

Det primære ønske for LIU er en Idræts- og facilitetspolitik. Desuden at skoleelever 
introduceres til foreningslivet. 

Lejre Kommune er en af de kommuner i landet, der giver mindst til idrætslivet. Der er brug 
for reparation og vedligeholdelse af faciliteter. Der er blandt andet lagt op til en besparelse 
på vedligehold af græsfodboldbaner, som netop er genoprettet, og det vil betyde forfald af 
banerne. Driftsaftalerne er opsagt og skal harmoniseres og genforhandles, og samlidig har 
kommunen lagt op til en besparelse på kr. 150.000 årligt på området. Driftsaftaler vedrører 
blandt andet fodbold- og tennisforeninger.  

Forebyggende arbejde på mange områder giver bedre økonomi i det lange løb. 

7. Debat og erfaringsudveksling. 

Det er tankevækkende, at der i alle klasser er en til to elever, der er ensomme. Hvad kan vi 
gøre ved det? spørger en mødedeltager. Rikke nævner projekt +Dig, som netop er et projekt 
målrettet blandt andet denne gruppe. Lærerne ved hvilke elever, det drejer sig om. 
Problemstillingen kan italesættes i idrætsforeningerne, og der kan opfordres til at tage en 
kammerat med.  

Ensomhed gælder for alle aldre – specielt når ægtefællen dør. Det er vigtigt, at nogen inviterer 
og aktivt involverer sig i, at vedkommende kommer til aktiviteten, men det er ikke let at gå ind 
og ringe på og sige ”Jeg ved, du er ensom . . .”. 

Rikke anfører, at vi har talt om ensomme børn, men noget andet er inaktive børn, og dem skal 
vi også have fat i. I stedet for at tale sundhed skal der tales fællesskaber. 

Der kunne arrangeres en workshop eller temaaften: adfærdskommunikation.  

Der skal være tilgængelig information om, hvordan man kan få hjælp til betaling af kontingent, 
tøj, m.v. hvis der ikke er råd - uden at andre får kendskab til det. Der findes puljer, man kan 
søge til den slags. LIU vil tage emnet op – måke skal der være mulighed for at få hjælp til 
udfyldelse af sådanne ansøgninger. 
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Islandshesteforeningen Thor beder om hjælp i forbindelse med, at et 300 hektar stort område i 
Bidstrup skovdistrikt planlægges indhegnet til afgræsning for beskyttelse af biodiversiteten. 
Det giver problemer for ryttere, mountainbikere, måske løbere og flere. Der ønskes en 
temaaften om emnet, som alle berørte inviteres til, så der er et samlet høringssvar klar, når 
planen kommer i høring, hvor man kun har 8 uger til at svare. LIU vil gerne være behjælpelig 
med at indkalde til møde og få relevante fagfolk fra kommunen til at komme og informere.  

Lars spørger golf og ridning, som har et forholdsvis højt kontingent, om de har problemer med 
medlemstilgang. Et juniormedlemskab i Ledreborg Palace Golf Club koster kr. 1.700 halvårligt, 
hvilket ikke anses for dyrt. Islandshesteforeningen Thor er for hesteejere, men de arrangerer 
en del stævner blandt andet i Hedeland. 

8. Eventuelt. 

Intet til punktet. 

9. Afslutning. 

Lars takker for fremmødet. 

Mødet afsluttet kl. 22.07. 

22 foreningsmedlemmer deltog i mødet. 

Referent 
Lisbeth Hollerup  

suppleant LIU 


