På rette vej med foreningsarbejdet

DGI Bornholm
Vi sætter øen i bevægelse

www.dgi.dk/bornholm
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Velkommen til
DGI Bornholm
Vi er en af DGI’s 14 landsdelsforeninger. Vi har i øjeblikket 71 medlemsforeninger på
øen med samlet 15.434 aktivitetsmedlemmer.
DGI Bornholm arbejder målrettet på at styrke udbuddet af motion og breddeidræt.
Vores omdrejningspunkt er de lokale idrætsforeninger og de frivillige ledere og trænere. Vi tager udgangspunkt i deres behov og muligheder for at udvikle tilbud, der
tiltrækker flere idrætsudøvere. Det gør vi, fordi vi tror på sundheden og glæden ved
idræt i et foreningsfællesskab.
Vi har en ambition om at blive en af de første landsdelsforeninger, der når flg. mål: I
2025 skal 50 % af danskerne dyrke idræt i en idrætsforening, og 75 % af danskerne
skal være fysisk aktive. For at lykkes med dette, har vi brug for et bredt samarbejde,
der også omfatter regionskommunen, organisationer og øvrige partnere på øen.
Som medvirkende til at udvikle spændende fritids- og idrætstilbud, påtager vi os en
naturlig rolle i arbejdet med at sikre “Et godt og aktivt liv for alle”. Vi tager også del
i øens udvikling på outdoor-området, hvor vi ser særlige muligheder. Bornholm har
Danmarks bedste rammer for at tilbyde et aktivt udendørs fritids- og idrætsliv - “Nordens La Santa”.
Vi beskriver i denne folder, hvilke målsætninger vi arbejder efter. Vi redegør for nogle
af de fordele, idrætsforeningerne har ved at være medlem af DGI Bornholm. Og vi
uddyber nogle af de værktøjer og muligheder, vi kan tilbyde.

Ole Dreyer
Formand

April 2016

DGI’s 2020-strategi
DGI Bornholm arbejder ud fra en strategi, der er gældende for samtlige
landsdelsforeninger. DGI’s 2020-strategi har flg. mission og vision:
Mission
- DGI vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på
fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets
folkeoplysende kvaliteter. DGI vil med foreningen som udgangspunkt
engagere flest mulige i idræt.
Vision
- DGI opleves som en kompetent og værdifuld samarbejdspartner for
idrætsforeningerne i forhold til at imødekomme danskernes behov for
idræt og motion.
-

I 2025 dyrker 50 % af befolkningen idræt i en idrætsforening, og 75 % af
befolkningen dyrker idræt.
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DGI’s målsætninger
DGI Bornholm arbejder efter de fire målsætninger fra DGI’s 2020 strategi.
1.

DGI vil styrke idrætsforeningernes position i kampen om danskernes
tid og opmærksomhed. For DGI Bornholm betyder det, at vi bl.a. vil:
- Koordinere og synliggøre hvor og hvornår tilbuddene er
- Øge satsning på synlighed, ex. v. Åbent Hus og brug af SkoleIntra
- Hjælpe idrætsforeningerne med at have “de rigtige varer på hylden”
- Hjælpe med at lave “Åbne tilbud” – “Ad hoc tilbud”, hvor foreninger tilbyder
aktiviteter til alle.

2. DGI vil prioritere indsatser og ydelser, som idrætsforeningerne oplever
som anvendelige og værdifulde. For DGI Bornholm betyder det, at vi bl.a.
vil:
- Komme ud og høre i idrætsforeningerne, hvad de har brug for
- Igangsætte foreningsudviklingsforløb
- Være synlige ved stævner og arrangementer samt ved aktiviteters møder
- Hjælpe med uddannelse af instruktører.

DGI’s målsætninger
3. DGI vil styrke idrætsdeltagelsen i Danmark i alle livsfaser med børn og
unge som prioriteret målgruppe. For DGI Bornholm betyder det, at vi bl.a. vil:
- Vække interessen for idræt i skolen
- Lave arrangementer i samarbejde med Dansk Skoleidræt Bornholm
- Hjælpe Skolereformen i gang med idræt som “understøttende undervisning”
- Udvikle idrætsaktiviteter for alle i alle aldre
- Lave en særlig satsning for 55+ målgruppen
- Blive bedre til at bruge seniorer som frivillige hjælpere og mentorer
- Snakke “idræt på tværs” mellem idrætsforeningerne
- Arbejde for at både børn og ældre har adgang til gode idrætsfaciliteter hele året.
4. DGI vil arbejde for, at idrætsforeningerne bidrager aktivt til medborgerskab.
For DGI Bornholm betyder det, at vi bl.a. vil:
- Opfordre idrætsforeningerne til at være aktive i lokalsamfundet
og drage omsorg for andre
- Lave arrangementer for asylansøgere og flygtninge i samarbejde
med idrætsforeningerne
- Hjælpe idrætsforeningerne med at lave alternative arrangementer for
hele lokalområdet
- Understøtte foreningsdemokratiet gennem tilbud om oplæg og uddannelse
- Lave foredrag om foreningsudvikling – herunder samarbejde
mellem lokalforeninger.
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Medlemsfordele
Et medlemskab af DGI Bornholm giver jeres lokalforening en lang række muligheder:
Forsikringsordning
Alle medlemsforeninger er omfattet af DGI´s kollektive idrætsforsikring, som dækker
instruktører og bestyrelsesmedlemmer i foreningen. I aftalen indgår ansvars-,
arbejdsskade- og idrætsrejseforsikring samt mulighed for psykologisk krisehjælp og
retshjælp. Læs mere på: www.idraettensforsikringer.dk
Skoler, lejre og turneringer
DGI Bornholm afholder både idrætsspecifikke skoler, lejre og turneringer samt mere
tværfaglige arrangementer, som I kan deltage i.
Netværk og sparring
DGI Bornholm indgår i et stort netværk på landsplan, så I kan trække på ekspertise
inden for alle facetter af idrætterne, rådgivning om idrætsbyggeri og faciliteter,
samarbejde med skoler og institutioner, samt forenings- og lederudvikling mv.
Hjælp til foreningsudvikling
Har din forening brug for sparring i forbindelse med foreningsudvikling, rekruttering
af frivillige og tilbud om nye idrætsaktiviteter, så er der mulighed for både at trække
på DGI Bornholms forenings- og idrætskonsulenter og/eller bruge de udviklede
værktøjer, som findes på: www.dgi.dk/foreningsledelse
Trænerguide
Foreningens trænere har mulighed for at hente masser af gratis inspiration til den
daglige træning fra DGI´s særlige trænerguide på: http://traenerguiden.dgi.dk
Rabat på annoncer
Foreninger under DGI Bornholm får 25 % rabat på annoncer i Bornholms Tidende
og Rytterknægten.

Medlemsfordele
Adgang til it-værktøjer
DGI har udviklet en række it-værktøjer, som kan lette administrationen i jeres
forening. Der er bl.a. værktøjer til medlems- og holdstyring, foreningsservice til
opdatering af oplysninger i foreningens kartotek. I får 50% rabat på brug af
GoMINIsite, som er et hjemmesideværktøj.
Conventus
Vil du og din forening slippe for tilmeldingslister, girokort og køen ved tilmelding forud
for sæsonstart? Så er Conventus løsningen. Conventus.dk er et internetbaseret
hjælpeværktøj, som samler informationerne ét sted. Foreningens medlemmer kan
nemt betjene sig selv, og betalingerne bliver bogført direkte i regnskabet. I kan
deltage gratis i Conventus-kurser på Bornholm.
Bladet UDSPIL
Alle instruktører og ledere får gratis tilsendt idrætsmagasinet “Udspil”, der udgives af
DGI på landsplan. Bladet giver bl.a. inspiration til træning og ledelse, tips om
sundhed og information om kurser.
Kurser med tilskud
Dygtige og velkvalificerede instruktører er grundlaget for god idræt. DGI Bornholm
har mulighed for at yde direkte økonomisk tilskud til mange kursustyper. Har I som
idrætsforening behov for eller forslag til et specifikt kursus, så samarbejder vi gerne
omkring udvikling og oprettelse af dette.
Rejsetilskud og rabatter
DGI Bornholm har mulighed for at yde et rejsetilskud for deltagelse i kurser og
stævner afholdt på landsplan. Derudover har vi en særaftale med DAT om billige
flybilletter. Også Færgen tilbyder rabatbilletter for idrætsudøvere på Bornholm,
der skal rejse udenøs til idrætsarrangementer. Kontakt os for nærmere
information.

Vision 25-50-75
Vision 25-50-75 blev i 2013 formuleret i en politisk aftale mellem DGI og DIF. Visionen går ud på, at i år 2025 skal 50 % af danskerne dyrke idræt i en idrætsforening,
og 75 % af danskerne skal være fysisk aktive.
I første omgang er der indgået visionsaftaler mellem DIF og DGI i flg. idrætter:
Badminton, cykling, håndbold, løb og floorball samt foreningsudvikling. Senest er der
lavet visionsaftaler for tennis, fodbold, gymnastik & fitness. I løbet af de kommende år
bliver flere idrætter involveret i det fælles mål at få langt flere danskere gjort
idrætsaktive.
DGI Bornholm er også lokalt involveret i dette arbejde med konkrete udviklingsinitiativer inden for de enkelte idrætter.
Arbejdet med Vision 25-50-75 har fået navnet “Bevæg dig for livet”.

Foreningsudvikling
Foreninger møder mange udfordringer i hverdagen. Der skal skaffes frivillige trænere
og ledere, faciliteterne skal være i orden og ledige. Vi må ikke glemme det vigtigste:
der skal være medlemmer, som er interesserede i at bruge tilbuddene. Det er nogle af
de udfordringer, vi kan hjælpe foreningerne med at komme på forkant med.
Vores konsulenter kommer gerne ud og laver kurser og møder, hvor der er fokus på
jeres forenings muligheder og udfordringer. Målet er, at der bliver arbejdet bevidst
med at udvikle foreningen. Vi drømmer om, at vi i samarbejde med jer kan gøre det
så godt, at der komme flere aktive i årene fremover. Vil I gøre jeres forening endnu
bedre, så kontakt os.
DM i foreningsudvikling
DGI afholder hvert år en udviklingskonkurrence for og imellem foreninger i Danmark.
En konkurrence som sætter udviklingen af foreningerne på dagsordenen. Alle kan
være med! Selvom man ikke vinder, viser de første runder af DM, at man som
forening får rigtig meget ud af at være med.
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Partnerskab og samarbejde
Vi har gennem de seneste år lavet
samarbejde omkring flere sundhedsfremmende projekter på Bornholm. Vi
har indgået partnerskaber og samarbejdet med Bornholms Regionskommune i
en række sammenhænge. Vi har også
indgået samarbejdsaftaler med Ældre
Sagen Bornholm og Røde Kors Asylcenter på Bornholm. Og vi samarbejder
aktuelt med en række institutioner som
skoler, SFO’er og børnehaver samt
turistorganisationer m.fl.

Partnerskaber og samarbejde på tværs
betragtes af DGI Bornholm som en oplagt mulighed for at udbrede og styrke
betydningsfulde værdier inden for idræt
og fællesskab. Derfor er DGI Bornholm
altid interesseret i dialoger med
potentielle samarbejdspartnere, som har
værdier og visioner, der harmonerer
med vores.

Lej udstyr

DGI Bornholm råder over en række
lege- og aktivitetsrekvisitter.
DGI Bornholm råder over en række
lege- og aktivitetsrekvisitter. Der findes i
DGI-hallen diverse bolde, spil og aktivitetsrekvisitter, som kan udlånes til lejere
i hallen. Foreninger har også mulighed
for at leje dette. Bestilling af rekvisitter
kan ske via:
www.dgihallenbornholm.dk

Vi råder desuden over:
-

1 hjertestarter (mobil)
3 trailere
6 kanoer
18 Mountainbikes

Herudover har vi en række smårekvisitter, stopure, pulsure mv. Ligesom I også
kan få / bestille kampagne materialer
eks. “Fedt du er frivillig “ mv.
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Kontakt os
Synes I, det lyder givtigt og spændende at være medlem hos DGI Bornholm, eller
ønsker I at samarbejde med os om mere og bedre idræt på Bornholm, så kontakt os
endelig for et foreningsbesøg eller et møde. Vi vil gerne tale mere om, hvad vi kan
gøre for jer, eller hvad vi kan gøre sammen.
Har I en idé eller et projekt, hvor DGI Bornholms muligheder, netværk og viden kan
være med til at løfte en fælles indsats, hører vi også gerne fra jer.
Det er nemt at blive medlem: Kontakt os, så får I tilsendt et ansøgningsskema,
som udfyldes og returneres. Kravet er, at I skal være godkendt som en
folkeoplysende forening. Kontingentet er 10 kr. pr. medlem i foreningen.
VI GLÆDER OS TIL AT MØDE JER
Karen-Margrethe Hansen Bager
Direktør

Torneværksvej 20, 3700 Rønne

DGI Bornholms bestyrelse:
Ole Dreyer, formand, Tlf. 30181940
Kristina Lambrecht, næstformand
Anne Mette Vesterdahl
Erik Ager Höy
Jan Kjersgaard
Chanett Snerle Hansen

DGI Bornholms aktivitetsudvalg:
Aktivitet
Atletik
Badminton
Bordtennis
Dans & Musik
Gymnastik & Fitness
Håndbold
Krocket
Petanque
Skydning
Svømning
Volleyball

Formand
Telefon
Helene Svendsen
30429379
Doris Carlsen
24424031
Finn Jørgensen
20271149
Chanett Snerle Hansen 20222219
Anne Mette Vesterdahl 41112399
Pia Lysegaard
23672098
Ib Hansen Møller
23341864
Gert Sørensen
21753460
Erik Ager Höy
30555411
Karin Kofod
30345573
Mogens Rasmussen
40450892

Kontoret:
Direktør
Karen- Margrethe Hansen Bager
karen-margrethe.hansen.bager@dgi.dk
Tlf. 79404751
Idræts- & foreningskonsulent
Flemming Torsten Sørensen
Flemming.torsten.soerensen@dgi.dk
Tlf. 79404752
Idræts- & foreningskonsulent
Susanne Abild Kodahl
susanne.abild.kodahl@dgi.dk
Tlf. 79404754
Idrætskoordinator og regnskab
Iris Viborg Kofod
iris.viborg.kofod@dgi.dk
Tlf. 79404753
DGI Bornholm, Torneværksvej 20, 3700 Rønne
Tlf. 79404750 mailto:bornholm@dgi.dk

www.dgi.dk/bornholm

