Beretning – DGI Midtjylland 2018
Denne beretning dækker perioden siden sidste årsmøde i april 2017. Den omhandler året der er gået og kigger lidt i krystalkuglen på det der synes på vej.

DGI Midtjyllands årsmøde
I evalueringen af sidste års årsmøde i 2017 har bestyrelsen og ansatte drøftet
form og indhold, med henblik på at styrke vores medlemsforeningers involvering
og tilfredshed. Vi har i mellem 80 og 100 deltagere til vores årsmøder. Vi nedsatte i efteråret 2017 en arbejdsgruppe, som var langt omkring i deres analyser.
Vi drøftede bl.a. om mødet skulle have et nyt navn.
Et årsmøde har flere funktioner:
o
o
o
o

Det skal rumme demokratiske valg til bestyrelsen
DGI Midtjyllands beretning og økonomi skal fremlægges
Medlemsforeninger skal komme til orde
Årsmødet skal inspirere til udvikling af foreningsidrætten i DGI
Midtjyllands område

I 2017 prøvede vi direkte dialog om bestyrelsens beretning med mødedeltagerne
over mobiltelefoner. Det gav en ny dynamik, som vi gerne vil arbejde videre
med. Vi har gennem flere år satset massivt på foreningsnetværk og derfor mødes
vi som idrætsorganisation regelmæssigt med mange idrætsforeninger i vores område. Det giver medlemsforeningerne stor indflydelse på DGI Midtjylland, Vi vil
fortsat eksperimentere med kommende årsmøders form og indhold. Det vigtigste
er medlemsforeningernes involvering før, under og efter årsmødet.
Er de mange netværk en del af årsagen til at forholdsvis få foreninger finder det
relevant at deltage i årsmødet? Føler I som foreninger I har de muligheder for
indflydelse og involvering I ønsker i løbet af året? Vi oplever meget stor tilslutning til netværksmøder og vore mange øvrige aktiviteter og arrangementer.

Frivilligstrategi
DGI har med skiftende navne en lang historie og frivillige har altid spillet en stor
rolle. Der er stor frivillig involvering i DGI Midtjylland og ifølge bestyrelsen, ledelsen og de ansatte så skal det fortsætte sådan. Derfor har bestyrelsen udarbejdet
en frivillighedsstrategi, som skal strømline rekruttering og fastholdelse af frivillige
i DGI Midtjylland. Hvis man koger en maggiterning over vores frivillighedsstrategi, så handler den om følgende:

-

frivillige skal gøre det de er bedst til og det de får størst succes med.
Frivillige skal bidrage til DGI´s formålsparagraf og til de strategier og de
beslutninger som træffes lokalt og nationalt.
Frivillige kommer ikke af sig selv og DGI Midtjylland skal være en organisation,
som frivillige kan se sig selv i, i mange eller få timer i en god sags tjeneste. DGI
er også stedet hvor frivillige kan dygtiggøre sig og få nye venner. Vi ønsker strategiske frivillige i alle idrætter og programområder og de skal lede i samarbejde
med ansatte. Derfor skal vi være ”legeplads” for de af jer, som tænder på indflydelse på tværs af idrætsforeninger og mange medlemmer. Skriv jer det bag øret,
når I overvejer jeres egen fremtid som frivillig på kort eller lang sigt.

Foreningsnetværk
Vi har sat en bevægelse i gang med foreningsnetværk og lige nu har vi 41 af
dem i hele vores område. Det er mange og det vidner om, at det er vejen frem.
De foreninger som ikke allerede er med skal bare henvende sig til DGI Midtjylland, så finder vi i fællesskab et netværk i kan være med i, eller vi starter et nyt.
Det koster ikke noget at deltage. DGI faciliterer netværkene, men det er idrætsforeningerne som i overvejende grad bidrager til indholdet. I netværkene oplever
vi, at naboforeninger bliver til sparringspartnere i stedet for konkurrenter og
gode historier kommer i spil og foreningerne udvikler sig i fællesskab.
Kvantitativt – hvis 10 deltagere pr. netværk og 2 årlige møder – 820 deltagere i
netværksmøder i løbet af et år.
Vi har et mål om at der skal mange flere netværk i gang – kan være som nu for
flerstrengede foreninger og indenfor de enkelte idrætter. Kunne også være tematiserede netværk – hvad giver mest udbytte for jeres forening?

Foreningsnetværk og foreningsudvikling?
Vi tror på at foreningsnetværk i sig selv skaber udvikling og inspiration hos de
deltagende foreninger. DGI Midtjylland har i 2017 gennemført mere end 50
BDFL-foreningsudviklingsforløb, seminarer m.v. i enkelt-foreninger. Er tiden moden til og vil udbyttet blive endnu større, hvis flere foreninger indgår i fælles foreningsudviklingsforløb?

DGI Midtjyllands netværk
Internt i DGI Midtjylland er vi selv gået i gang med at finde eksterne netværkspartnere og vi har brugt en del energi på at identificere, hvem der er vigtige for
at skabe merværdi for vores medlemsforeninger:
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o
o
o
o
o
o
o

Lokale kredse i Friluftsrådet
Idrætsrådene/Idrætssamvirkerne
Efterskoler
Højskoler
De fem kommuner
Dansk Idrætsforbund og deres specialforbund
Vores 5 kommuner

Kommunesamarbejde
Vi er stolte af de to underskrevne ”Bevæg dig for livet” kommuneaftaler med
Ikast-Brande Kommune og Skive Kommune. Vi deler nu en ansat med hver af de
to kommuner. Vi har også en aftale på vej med Silkeborg Kommune om outdoor
– og har allerede fælles ansættelse af outdoor-konsulent. Vi kan allerede nu se,
at der er store muligheder for, at aftalerne kan fungere som brobyggere for foreningsidrætten og kommunernes sundheds- og forebyggelsesarbejde. Der er tale
om tværkommunale aftaler med forskellig forankring. I Skive deltager sundhedsudvalget og sundhedsafdelingen. I Ikast-Brande er det en aftale med §17.4 udvalget.
I Viborg samarbejder vi med kommunen om deres ”Bevægelses- og idrætspolitik”
med afsæt i ”Bevæg dig for livet” (BDFL) DGI Midtjylland er operatør i udmøntning af handlingsplanen i samarbejde med Viborg Idrætsråd og FOU-udvalget.
I Herning Kommune er vi i positiv dialog med både Herning Idrætsråd og Herning
Kommune om udviklingen af en mere proaktiv idrætspolitik på bredde- og motionsidrætsområdet.

Hver dag(s) idrætter i DGI Midtjylland

En væsentlig del af DGI Midtjyllands arbejde sker fortsat i de store idrætter, hvor
frivillige og medarbejdere afvikler og udvikler kurser og arrangementer i samarbejde med vore mere end 500 medlemsforeninger. Det er arrangementer med en
spændvidde fra gymnastikkens forårsopvisninger med mange tusinde deltagere
og stort publikum til lokale stævner i bl.a. badminton, håndbold og fodbold.
Et væsentligt fokus i vores daglige arbejde er udvikling af events og inspirationsdage, hvor motions-inaktive og voksne nybegyndere kan få inspiration til at øge
deres idrætsdeltagelse – det sker i f.eks. mountainbike. Flere idrætter gennemfører også årlige åbent-hus-dage – f.eks. ”Tennissportens dag”.

Strategiske programområder i DGI Midtjylland

For at kunne støtte vore medlemsforeninger bedst muligt – og udover det rent
idrætslige – har DGI besluttet at prioritere en række fælles programområder.
Vi har allerede gennem de seneste år løst mange opgaver for forskellige typer af
skoler og institutioner i.f.t. at sikre mere idræt, leg og bevægelse i dagligdagen
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og der er stadig stor efterspørgsel på kortere og længevarende inspirationsforløb
for medarbejdere i skoler og institutioner. Det seneste år er gennemført flere uddannelsesweekender for dagplejere.
DGI Midtjylland er involveret flere forskellige inklusionsprojekter med fokus på at
få udsatte børn og unge til at dyrke idræt. Vores rolle er at koble skoler og foreningsidræt. Projekt FOKUS er et godt eksempel på – her er det skytteforeninger
og ADHD-børn som har vist sig at være et godt match.
I 2018 har DGI Midtjylland endvidere afsat ressourcer til at afsøge potentialer indenfor programområderne gadeidræt og sundhed.
Udover de fælles DGI programområder har vi i DGI Midtjylland valgt at prioritere
events og internationalt arbejde. Events fordi vi med DGI Hærvejsløbet som ”fyrtårn” oplever gode muligheder for foreningsudvikling, foreningsinvolvering, aktivering af motionsinaktive og fornuftige indtjeningsmuligheder for de deltagende
foreninger.
Det internationale har vi valgt at prioritere med bl.a. gennemførelsen af IILU –
International lederuddannelse – som mange foreninger anbefaler til de af deres
unge instruktører der gerne vil give en ekstra udfordring og oplevelse. Vi tror det
er vigtigt med et globalt perspektiv på vores foreningsarbejde.

”Bevæg dig for livet”
DGI har gennemført den første evaluering af visionen ”Bevæg dig for livet”, som
er et samarbejde mellem DIF (Dansk Idrætsforbund) og DGI. Evalueringen bærer
selvfølgelig præg af, at gennemslagskraften ikke er så stor endnu for idrætsudøverne rundt omkring. De to organisationer har styrket samarbejdet og det er
meget positivt. Det lover godt for fremtiden. I DGI Midtjyllands bestyrelse er vi
fortrøstningsfulde. I vil som medlemsforeninger komme til at mærke de positive
synergier, som aftalerne på tværs bringer med sig. På tværs af visionsaftalerne
peges på at ”eksekvering” i form af endnu mere foreningsrettede koncepter er afgørende for at nå visionens mål.

Økonomi
DGI Midtjyllands økonomi er sund og i god udvikling. Vi laver ikke kæmpestore
overskud, da vi mener at vores midler skal ud og arbejde. Som I vil se på årsmødet under gennemgang af regnskab 2017 og budget for 2018, så har vi en fornuftig egenkapital og er i god økonomisk gænge.

DGI Midtjyllands bestyrelse
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Som formand for bestyrelsen er min vurdering, at vi har en stærk bestyrelse. Vi
dækker vores fem kommuner geografisk og bestyrelsen er kompetent i mange
retninger. Der er private erhvervsfolk, kommunale politikere, kommunale ledere
og alle har lang erfaring fra det frivillige idrætsliv på flere niveauer.
De medlemmer af bestyrelsen der er på valg i år ønsker alle genvalg. Det drejer
sig om:
o
o
o
o

Frits Vistisen – ønsker genvalg
Daniel Andersen – ønsker genvalg
Lis Kaastrup – ønsker genvalg
Lars Engeborg er på valg som formand for bestyrelsen - ønsker genvalg

Hvis nogle af jer har lyst til at stille op som menigt medlem af DGI Midtjyllands
bestyrelse eller som formand, så er i meget velkommen til det.

DGI på landsplan
På DGI´s årsmøde på landsplan i november 2017 bekendtgjorde Søren Møller at
han ikke genopstiller til posten i november 2018. Vi har meget at takke Søren
Møller for. Han har siden 2001 haft det politiske ansvar for DGI i en meget spændende periode, hvor DGI er blevet en mere målrettet, anerkendt og professionel
organisation. Han kan med ro i sindet trække sig og tænke, at han har gjort en
forskel. I DGI Midtjylland takker vi ham meget for samarbejdet i hele perioden og
ønsker ham det bedste fremad.
Det er spændende at se hvem der bliver den nye formand for DGI. To har allerede meldt sig på banen: Mogens Kirkeby som sidder i Hovedbestyrelsen og
Charlotte Bach Thomassen, næstformand og medlem af Hovedbestyrelsen. Vi får
besøg af dem begge på DGI Midtjyllands årsmøde og glæder os til at præsentere
dem for jer.

Nye indsatsområder i DGI Midtjylland

Bestyrelsen har det seneste år løbende drøftet hvilke områder der har større potentiale end det vi sammen med vore foreninger forløser p.t. – og hvor vi bør
satse mere. Som nævnt ovenfor har vi allerede afsat ressourcer til sundhed og
gadeidræt – og på de seneste bestyrelsesmøder har vi besluttet at opprioritere
senioridræt og outdoor med ekstra medarbejderressourcer. Vi tror på at der er
basis for igangsætning af idræt for seniorer, løb, gang og cykling i langt flere foreninger – og gerne i samarbejde med vore kommuner.
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DGI har på landsplan ansat 2 eSports-konsulenter som sammen med vore lokale
foreningskonsulenter hjælper de mange foreninger i gang med eSport som ny aktivitet og organiseringen.
Som afslutning på beretningen vil jeg gerne takke alle vores samarbejdspartnere
herunder vores 5 kommuner, idrætsrådene/idrætssamvirkerne, FOU-udvalg, DGI
på landsplan, Danmarks Idrætsforbund, de mange frivillige i DGI, vores ansatte
og vores medlemsforeninger for et godt idrætsår i Midtjylland. Hermed overgiver
jeg bestyrelsens beretning til forsamlingen.
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