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Bestyrelsens beretning for 2020/2021: 

 

Et underligt år er gået, hvor man må sige, at der ikke har været meget, der har været, som det plejer. 
Corona pandemien er ikke gået upåagtet hen hos os, hvor vi også i bestyrelsen undervejs har været tvunget 
lidt ned i gear. Det har desværre betydet, at vi ikke har kunnet afholde de ønskede aktiviteter for vores 
medlemsforeninger. Det betyder at de møder, hvor vi bestræber os på at lave medlemsaktiviteter, der 
tager emner op med relevans for nogle eller en del af vores medlemsforeninger, eller noget, som er 
efterspurgt, ikke har kunnet afholdes. Dette er naturligvis planen, at vi nu atter genoptager, hvilket I vil se 
allerede i september, hvor det første møde afholdes i år. Derfor, husk at deltage i dette møde og kom gerne 
med input til, hvad I ønsker, at vi skal tage op i fremtiden også. 

Som nævnt, har Corona betydet, at vi har været lidt mindre aktive på antallet af bestyrelsesmøder. Blandt 
andet var der næsten lukket helt ned fra medio december til langt hen på foråret. Det har dog ikke betydet, 
at vi i bestyrelsen ikke har været aktive! 

Lige siden Lejre Idrætsunion blev stiftet, har det været et erklæret mål at få idrætten højt op på den 
politiske dagsorden i Lejre Kommune, hvilket gerne måtte ske med en tilhørende idrætspolitik. Allerede da 
Lejre Kommune indgik aftale om at blive ”Bevæg Dig For Livet” visionskommune, forsøgte vi at få det 
indskrevet i aftalen. Det lykkedes ikke, men det var med til at starte en proces, hvor idrætten er rykket 
højere op på den politiske dagsorden, og hvor vi nu ser, at arbejdet med en idrætspolitik som det næste 
naturlige skridt er taget. Dette arbejde, må man sige, at vi i høj grad har deltaget i. 

Vi har således deltaget meget aktivt sammen med personer fra Halbestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget i 
arbejdet med at udarbejde et udgangspunkt, der er blevet politisk besluttet og er underlag for det videre 
arbejde i det kommende efterår, hvor der arbejdes hen imod en politisk godkendelse af første version af en 
idrætspolitik inden kommunalvalget. Dette arbejde kommer vi også fortsat til at deltage i og vi vil forsøge at 
påvirke i de retninger, vi mener styrker idrætten og foreningslivet. Flere politikere har uafhængigt af 
hinanden tilskrevet det faktum, at vi nu står overfor at få en idrætspolitik, vores store arbejde for at få 
netop en politik for området. Med andre ord, uden Lejre Idrætsunion – ingen idrætspolitik! Her mener vi i 
bestyrelsen, at vi godt kan klappe os selv på skulderen. 

Når vi taler kommunalvalg, må man sige, at det politiske område har været et af vores indsatsområder i det 
seneste år. Ud over at vi til november er vært ved et idrætspolitisk vælgermøde d. 28. oktober, har vi i 
bestyrelsen fortsat arbejdet med at have diskussioner med politikerne fra mange af partierne. Det betyder, 
at vi arbejder for hvert år at have bilaterale møder med de største politiske partier. Dette har været 
vanskeligt under Coronapandemien, men vi har dog haft løbende dialoger med dem, ligesom vi har startet 
en dialog op med endnu flere partier. I dette forløb har vi modtaget stor anerkendelse for vores arbejde 
med idrætspolitik generelt. 

Vi er nu et sted, hvor Lejre Kommune stort set ikke foretager sig noget, der har med idræt eller 
idrætsforeningsarbejde at gøre, uden at Lejre Idrætsunion er inviteret med til bordet. Det betyder med 
andre ord, at vi ikke bare er høringsberettiget i disse spørgsmål, hvilket var et af de erklærede mål, vi i 
bestyrelsen havde fra starten af. Men det betyder også, at vi stort set altid er med, mens det indledende 
arbejde sker, kommer med input og ønsker og som regel har det politiske grundlag til gennemsyn for 
kommentering, før politikkerne får det. Så vores fodaftryk, i det der kommer på området, er til at få øje på. 

Desuden har der været stor aktivitet i forbindelse med uddeling af midler fra puljerne til BDFL og her senest 
fra genstartspuljen i forbindelse med Coronapandemien. Dette er et vigtigt arbejde, som vi med glæde 
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deltager i, hvor der bliver sendt midler ud til (typisk) foreningerne for at enten starte nye aktiviteter, der 
sikrer flere aktive, eller sikrer den gode opstart efter Coronapandemien. 

Dette arbejde er noget, vi bruger meget af vores fritid på, men som vi også tager meget seriøst, da det har 
stor betydning for mange af vores medlemmer. 

Vi har også brugt en del tid på at holde os tæt på de efterhånden flere idrætsnetværk, som vi har været 
med til at skubbe på for at få etableret. Det er fortsat vores håb, at disse fortsætter en positiv udvikling, 
samt at vi forhåbentlig kan få flere startet op, da det virker ret åbenlyst, at disse netværk giver mere end de 
tager. Netværkene har selvsagt ikke haft de samme muligheder for at mødes, af samme årsager som os 
andre, men ikke desto mindre har der været aktiviteter. Blandt andet, har tennisklubberne i Lejre 
Kommune udarbejdet en samlet indstilling om, hvad der skal ske med padel tennis, hvilket bliver 
spændende at arbejde videre med fremad. 

Vi har i bestyrelsen store forhåbninger om, at der i det kommende år kan etableres endnu flere netværk for 
nogle af de idrætsgrene, som endnu ikke har et. 

Vi har også arbejdet videre med at få rullet besparelserne på idrætsområdet tilbage. Det drejer sig om de 
besparelser der blev indført ved sidste års budget – den politiske beslutning om nedskæring med 700.000 
kr. årligt på vedligehold på fodboldbanerne og 150.000 kr. på foreningstilskuddene i forbindelse med 
”harmonisering” af tilskuddene. Det er ikke lykkedes for os, men emnerne står i flammeskrift hos 
politikerne. 

Afslutningsvis er det vigtigt for os at understrege, at vi mener, at idrætsområdet har fået en langt større 
opmærksomhed hos politikere og administration i kommunen. Det ønsker vi at nævne her, da det måske 
nogle gange er lidt usynligt for den almene borger og idrætsudøver, hvilket arbejde vi faktisk lægger i at få 
bedre vilkår for foreningsidrætten i Lejre kommune. Her må vi bare sige, at vi er kommet langt på relativt få 
år, men at der fortsat er et stort arbejde foran os for at skabe endnu flere resultater. 
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