Årsberetning formand 2018, DGI Vestjylland
2018 var året, hvor vi sagde farvel til Frank Mosgaard Kristiansen som direktør. Frank Mosgaard Kristiansen har virkelig åbnet mange døre, og det er vi taknemmelige for, og vi vil ønske ham alt mulige godt i hans nye job.
Vores nye direktør Henrik Louring, som startede den 7. januar 2019, kommer fra et job i Kultur og
Fritidsafdelingen i Haderslev Kommune, og det har allerede vist sig, at det er et plus at kende kommunerne fra den anden side af bordet. Henrik Louring har også en fortid i DGI Sydøstjylland, så han
kender vores DGI DNA. Henrik Louring er kommet rigtig godt i gang til stor tilfredshed for os.
Søren Møller takkede af efter 17 år som formand i DGI, og en ny formand skulle vælges. Det blev
Charlotte Bach Thomassen, der har været næstformand i DGI og med en fortid i Spejderbevægelsen. Charlotte Bach Thomassen lovede i valgkampen, at der skulle tage hensyn til, at de 14 landsdele ikke var ens, og samtidig skulle de have mere indflydelse i DGI på landsplan.
Det er super godt, fordi det bevirker:
- At vi får mere indflydelse og handlefrihed på projekter, visioner og satsninger.
- Jeres gode historier bliver taget i betragtning, når der skal skabes nye indsatser.
- Økonomisk, kommer den politiske ledelse i vores landsdel meget tidligere på banen og har
derfor mulighed for at præge udviklingen, så det giver mening i vores område.
Så hvis vi kan aftale, at vi samarbejder, deler de gode historier samt betragter alle som kolleger og
ikke konkurrenter – ja, så kan vi få indflydelse på breddeidrætten i fremtiden.
DGI Vestjyllands ansatte og bestyrelse
Vores ansatte har haft, og har stadig, mange store projekter udover alle de normale arbejdsopgaver. Kontoret summer af aktiviteter, gå-på-mod og engagement, og det vil helt sikkert mærkes ude
i foreningerne.
Citat fra en konsulent:
”Jeg har haft over 100 telefonopkald på tre måneder fra foreningerne, de må have fundet ud af, vi
kan hjælpe dem, hvor er det dejligt”.
Bestyrelsen arbejder rigtig godt, og de strukturændringer, vi lavede sidste år, er årsagen til en god
dialog, en kortere vej til beslutningerne og bedre kommunikation. Læren af det er, at det man plejer, ikke altid er det rigtige, at medarbejdere, administrationen og bestyrelsen i DGI Vestjylland har
viljen til at se muligheder og kigge efter i sømmene omkring vision og strategi.
Det kan varmt anbefales, at I som foreninger prøver at kigge jer selv efter i sømmene, og har I brug
for hjælp, har vi de rigtige konsulenter, der kan hjælpe jer i gang.
Bevæg dig for livet
Nordea-fonden og TrygFonden indgår i et tæt partnerskab med DIF og DGI om at realisere de to idrætsorganisationers vision Bevæg dig for livet med stor opbakning fra Christiansborg og H.K.H.
Kronprins Frederik.
Visionens målsætning er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 procent af
befolkningen skal dyrke idræt i en forening.
Historisk partnerskabsaftale
Nordea-fonden og TrygFonden bidrager i de første tre år hver med 10 millioner kroner årligt.
I samme periode bidrager DIF og DGI med tilsammen 40 millioner kroner. Der er dermed tale om
den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie.
Idrætter i Bevæg dig for livet
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I Bevæg dig for livet er der dels fokus på en række idrætter, som er gået sammen på tværs af DGI
og DIF-specialforbund for at stå endnu stærkere over for den danske befolkning. Disse idrætter er:
BADMINTON, CYKLING, FITNESS, FODBOLD, FLOORBALL, HÅNDBOLDFITNESS, LØB, TENNIS.
Ud over idrætterne er der også fokus på en række områder, der kan ramme danskerne på andre
områder end i forbindelse med en specifik idræt:
BEVÆGELSE I SKOLEN, FORENINGSUDVIKLING, KOMMUNESAMARBEJDE, SENIOR og SUNDHED
Læs mere om Bevæg dig for livet
DGI Vestjyllands fokusområder i 2019
- Vi skal øge synligheden hos vores foreninger.
- Vi skal have fokus på de overordnede DGI-målsætninger samt indsatser, Bevæg dig for Livet
og være åbne over for nye tiltag og samarbejdspartnere.
- Vi skal bl.a. fokusere på seniorer og sundhedsområdet, hvor en af de store prioriteter er at få
ændret 25 årsreglen, der er problematisk. Der er 21% af de danske kommuner, som ikke
nedsætter lokaletilskuddet efter reglen. 3 af vores kommuner er i gang med at gennemgå
tilskudsreglerne.
- Vi skal have fokus på det kommunale samarbejde med vores 4 kommuner.
- Vi skal skabe et større kendskab til DGI Vestjylland og øge samarbejdet med foreningerne
samt samarbejdspartnere som f.eks. Fodslaw, idrætsråd/samvirke, Dansk Firmaidræt og alle
andre, der vil gøre os danskere sundere og mere aktive.
- Vi skal have fokus på vores kerneprodukter.
- Vi skal have flere frivillige i vores egne udvalg, og vi skal i fællesskab skabe gode betingelser
for at være frivillig i hele vores område.
Lad os kigge lidt på resultaterne siden sidste årsmøde:
- Vi kender pt. ikke det endelige resultat for DGI´s medlemsopgørelse for 2018, men både lokalforeningerne og DGI Vestjylland arbejder godt og hårdt på fastholdelse og rekruttering af
nye medlemmer. Det bliver et stærkt prioriteret område, men vi er en smule udfordrede, da
fraflytningen fra vores landsdel er stigende.
- Vores medlemstal har enorm betydning for vores økonomi, da vores andel af tips- og lottomidler fremover primært sker på baggrund af vores medlemstal, antal af foreninger og indbyggere.
- DGI Vestjylland har dog landets højeste medlemstal, målt pr. indbygger.
- Vi har haft mange arrangementer i 2018 med mange deltagere, så det må sige at være godkendt.
- Økonomisk har vi et lille underskud, men det ser vi dog ikke som et problem i sig selv, da vi
gerne vil have, at vores penge skal ud at arbejde.
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og spændende nye tiltag fra 2018, her kan blandt andet nævnes:
Vejfest i vest
Familie – Fællesskab – Fritid i samarbejde med Holstebro kommune
Erasmus-projektet Gå en fortælling i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune
Naturen gør alle børn glade
DGI Verdensholdet
Børn og unges lige adgang til foreningslivet
Store og mange fodboldstævner
Holstebro Byløb

•

Forårsopvisningerne i DGI Vestjylland Ringkøbing-Skjernegnen, Holstebroegnen og Lemvigegnens Ungdomsforening

Jeg vil gerne rette en stor tak til:
- De ansatte for den store indsats i det forløbende år.
- Egnsforeningerne for deres store arbejdsindsats og ildhu.
- De frivillige - uden dem var det umuligt.
- Vores samarbejdspartnere.
- Administrationen for deres overblik og for den måde de klæder os i bestyrelsen på til opgaverne.
- Bestyrelsen for konstruktive møder, hvor alle er gode til at byde ind.
- Sidst men ikke mindst vores foreninger og deres medlemmer, uden jer var vi jo ikke her.
Fornyelse skaber muligheder. Kvalitet skaber efterspørgsel, men husk der er brug for teamwork for
at gennemføre det.
Har I spørgsmål, så kom til årsmødet 26. marts 2019 i Harboøre, hvor vi i DGI Vestjyllands bestyrelse står klar til en god debat.

Side 3

