
 
 

 

Bestyrelsens beretning Lejre Idrætsunion 2021 – 2022 

 

Da vi for ca. 5 år siden, startede op på at etablererede Lejre Idrætsunion, var det første vi gjorde at lave 
vores vedtægter. I den proces, blev også vores Vision og Mission skabt. Når man tager dem frem igen nu, 
virker de ord perfekt afstemt med de aktiviteter, vi har været involveret i, i det forgangne år. Vi har netop 
forsøgt at bygge bro mellem idrætsforeningerne (internt) og Lejre Kommune samt andre interessenter 
med det sigte at udvikle idrætslivet, folkesundheden og den demokratiske dannelse i Lejre Kommune. Vi 
har forsøgt ved at opnå indflydelse på beslutningsprocessen indenfor Kultur og Fritid, at skabe de bedst 
mulige rammer for idrætten, hvorved man som den lokale idræts talerør arbejder gennem dialog og 
nytænkning. 

 

Det flugter meget godt med det, som vi har fokuseret på i det forgangne år i LIU. Derudover var det fra start 
af et af de første mål, vi satte os, at vi skulle have idrætten højere op i bevidstheden politisk, hvorfor vi 
mente, at vi skulle have en idrætspolitik. 2021 blev året, hvor vi endelig fik en idrætspolitik. Med den er 
rammerne sat for det kommende arbejde med at udmønte det i de handleplaner, der hører til, da det er 
herfra, det reelle indhold kommer. Derfor tøver vi ikke med at kalde det et gennembrud for idrætten, at vi 
nu endelig har en politik for området. MEN det er ekstremt vigtigt, at vi den kommende tid fastholder fokus 
på, at vi nu får lavet nogle handleplaner og noget indhold, der gør en positiv forskel for foreningerne og 
idrætsudøverne i Lejre Kommune. 

 

Vi kan heller ikke komme udenom, at COVID-19 også i den forgange sæson har været en seriøs modspiller 
for mange af vores foreninger. Det har været en fornøjelse at se, hvordan mange af de udfordringer, vi har 
set, er blevet grebet an, hvor mange har haft succes med at tænke ud af boksen og finde gode alternative 
løsninger. En opfordring herfra er, at vi alle tager ved lære af disse muligheder og bruger dem aktivt igen, 
uanset om det er i forbindelse med manglende plads i vores faciliteter eller ved eventuelle fremtidige 
nedlukninger. Vi kan vi se at meget er muligt, hvis vi vil! Vi håber naturligvis, at vi har set de sidste 
nedlukninger pga. COVID-19. Det mest bekymrende er, at vi hører fra nogle foreninger, at de har mistet en 
del af de frivillige. Ikke mindst de, der har ydet en indsats igennem mange år, og som nu pludselig er væk, 
udgør et problem. Vi må få set nærmere på, hvor stort problemet er, og hvordan vi kan støtte op om, at 
tiltrække nye frivillige til foreningerne. 

 

Hvis vi skal påpege noget positivt fra COVID-19 situationen, må det være, at den muliggjorde 
ekstraordinære investeringer i vores faciliteter, da kommunen fik lov til at afsætte ekstraordinære midler til 
renoveringsprojekter. Ros til Lejre Kommune for at gøre dette. Det har betydet fremrykkede forbedringer 
og renoveringsarbejder, som vi trængte til at få lavet, dejligt at muligheden blev udnyttet således, at det i 
hvert tilfælde nu er i orden. Derudover, også ros til Lejre Kommune for at afsætte puljemidler til at sikre 



 
bedre muligheder for at få alle sikkert tilbage efter Coronaen, samt til at lave nye spændende tiltag til 
glæde for nye og gamle medlemmer i foreningerne. Ca. 300.000 kr. blev således forløst hen over sommeren 
og efteråret 2021. 

 

En af de andre ting vi har arbejdet med siden starten, men yderligere intensiveret i den forgangne periode, 
er at få fastlåst og øget aktivitetstilskuddet. Indtil nu har det været således, at aktivitetstilskuddet har været 
et fast totalt beløb uanset hvor mange aktive tilskudsberettigede der er. Det har reelt betydet, at vi i 
tilfælde af flere aktive i foreningerne, oplever en reel nedgang i tilskuddet pr. medlem. Derfor er det en stor 
glæde for os, at tilskuddet nu er det samme pr. aktiv, uanset antallet. Det betyder, at man får større tilskud 
ved flere aktive og færre midler ved færre aktive. Det er et godt princip, som vi har arbejdet for siden 
stiftelsen af LIU og glæder os over, at vore foreninger får glæde af fra nu af. Så mangler vi bare at få øget 
tilskuddet. 

 

Derudover er der også blevet afsat flere kommunale kroner til uddannelse, således at vi kan sikre de bedst 
mulige rammer for uddannelse af instruktører og ledere i vores foreninger. Det er helt essentielt, at vi altid 
kan sikre, at uddannelse kan tilbydes, da det notorisk er gode ledere/instruktører, som bærer den gode 
oplevelse igennem hos vores foreninger.  

 

Med kommunalvalget i 2021 var det endnu en gang tid til idrætsforbundenes kommuneundersøgelse, der 
forsøger at rangere idrættens vilkår i landets kommuner. Her kunne der ses nogle forbedringer i forhold til 
for 4 år siden. Ikke mindst er det interessant, at man er rykket op blandt de 30 bedste, hvad angår politik, 
hvilket vi tillader os at tilskrive det store arbejde, som er gjort indenfor dette område. Til gengæld ligger 
Lejre desværre stadig i den helt tunge ende når det drejer sig om faciliteter. Der er helt sikkert meget at 
gøre endnu, hvor det naturligvis ikke kun er et udtryk for den manglende svømmehal. Heri ses det også, at 
Lejre Kommune ikke er i top, når det gælder, hvor meget man bruger på idrætsområdet per indbygger. 
Dette område vil naturligvis også have LIU’s bevågenhed i den kommende periode. 

 

LIU var i forbindelse med kommunalvalget vært ved et velbesøgt idrætspolitisk vælgermøde. Vi havde en 
god aften, godt styret af Zak Egholm. Der var mange gode dialoger, og vi har efterfølgende fået en del 
positiv feedback på formatet. Det er helt oplagt, at det er en rolle som LIU tager på sig igen ved det næste 
kommunalvalg om knap 4 år. 

 

Bevæg Dig For Livet har naturligvis også fyldt i vores arbejde. Vi har således deltaget aktivt i arbejdet med 
at fordele de puljemidler, der er afsat til aktiviteter. Der foregår mange spændende ting derude, hvilket vi 
er glade for er muligt. Det er nok ikke en hemmelighed for nogen, at LIU er meget begejstret for, at Lejre 
Kommune er visionskommune, men det er også vigtigt at sige, at vi nu er halvvejs igennem projektet. 
Derfor er det også tid til at finde ud af, hvad vi skal gøre efter projektet eller hvordan projektet kan 
videreføres. 



 
Der er i forløbet afsat ekstra midler (i en vis grad ekstra midler, der er taget fra området), men allervigtigst 
er det at de dedikerede midler og den udfarende rolle, som Rikke har, har sat nye aktiviteter i gang. 
Hvordan skal vi sikre, dette også sker i fremtiden? Det, mener vi, er et essentielt spørgsmål at få besvaret 
snart. Hvordan skal vi gøre dette i fremtiden, og hvordan er økonomien fremover? Her glæder vi os til at få 
en pejling på, hvordan den nye politiske ledelse i kommunen ser på dette. Vi har nok lidt en fornemmelse 
af, at det ikke har været helt så let at få gang i dialogen med politikkerne efter kommunalvalget, som det 
var tidligere. Forhåbentlig er det blot udtryk for, at de skal lande i det nye politiske landskab, men det er 
klart, at det er nødvendigt for os, at vi snart kommer tilbage på sporet igen og håber, at de politiske partier 
deler vores ønske om at komme tilbage til en direkte dialog med os. 

 

For nyligt stoppede en af de nøglepersoner, der har varetaget kommunikationen med foreningerne i 
kommunen. Det er klart, at det kan vække lidt bekymring hos os, at man mister en så vidende medarbejder, 
og vi er spændt på, hvordan dette håndteres i fremtiden. Er det nu at hele strukturen og organiseringen af 
foreningsområdet skal nytænkes? Det kunne være et godt udgangspunkt. Og vi deltager gerne i 
drøftelserne om, hvordan vi kan få løftet også den ikke økonomiske støtte til foreningerne. 

 

Et andet tiltag, vi har haft en drøm om at tage siden vores stiftelse, er oprettelsen af en pulje til 
kontingentstøtte for børn og unge ”på kanten”. Derfor er det en stor glæde, at vi har fået oprettet en pulje 
på i første omgang 10.000 kr., der kan søges af LIU’s medlemsforeninger. Det betyder, at vi nu har mulighed 
for at fastholde de børn og unge i vores foreningers fællesskaber, når de modtager en 
kontingentopkrævning. En kæmpe tak skal lyde til Røde Kors i Lejre, som har skaffet midlerne til puljen, og 
som ønsker at understøtte os i det arbejde. Vi har en forhåbning om, at puljen vil blive brugt, og at vi kan 
udvikle området. 

 

Til slut vil vi gerne rette en tak til vores sponsorer. SparNord, som fra starten har støttet os trofast gennem 
alle årene med et pænt beløb og som også støttede os ekstra i forbindelse med det Idrætspolitiske 
vælgermøde, Røde Kors i Lejre som har givet os støtte til kontingentstøttepuljen, SuperBrugsen i Hvalsø, 
der støttede os med drikkevarer til det Idrætspolitiske vælgermøde samt Lejre Kommune, der ligeledes 
støttede os med et beløb til det Idrætspolitiske vælgermøde. 

 

Til slut ønsker vi, at vores foreninger vil fortætte deres store arbejde derude og aktivt bruge os i udviklingen 
af et endnu mere aktivt idrætsliv i Lejre Kommune. 


