Ledelsens årsberetning 2019
Velkommen her i naturens rige. Vi er taknemlige for, at vi kan holde vores årsmøde i disse fantastiske rammer.
Vores foreninger klarer sig godt. De kan bryste sig af at have landes største andel af kommunernes indbyggere
som medlemmer, med et gennemsnit på 40% i vores 4 kommuner, og flest frivillige hele 42% og det på trods
af en desværre lidt for stor fraflytning fra vores område.
Vi har ikke det endelige medlemstal for DGI Vestjylland endnu, men vi er ret sikre på, at vi kan holde de cirka
66.000. Tallene for 2019 kommer i april.
Hvordan kan det så lade sig gøre? Nogle af grundene kunne være:
•
Vi bor et sted i landet, hvor der altid har været lidt længere mellem husene, så vi har altid været vant
til at flytte os efter fællesskabet.
•
Vi har dygtige frivillige og foreningsledere i klubberne og ikke mindst har vi mange af dem.
•
Vi samarbejder på tværs af interessegrupper og på tværs af sognegrænser. Det sidste er ikke mindst
vigtigt i forhold til holdsport.
•
Vores seniorer er rigtige gode til at få andre med, samtidig med at gruppen af seniorer vokser.
DGI Vestjylland vil sætte fokus på foreningsudvikling og foreningsledelse i 2020 for at støtte vores medlemsforeninger og understøtte deres gode arbejde.
•
Vi vil tilbyde relevante kurser – herunder hjælp til kommunikationsopgaver.
•
Vi vil arbejde for, at det skal være nemmere at være foreninger, og her er der nok at tage fat på. Vi
behøver bare at nævne ord som: bankskifte, rekruttering af bestyrelsesmedlemmer og trænere, datasikkerhed, foreningsdrift m.m.
Vi bestræber os på at gøre det nemmere at komme til motion og være i et fællesskab samt styrke foreningernes medlemstilgang. I 2019 og ind i 2020 kan vi pege på en række forskellige indsatser, som vi har haft fokus
på:
•
I Ringkøbing-Skjern Kommune øger vi indsatsen for hjælpe foreninger med at få flere seniorer ind i foreningerne, uden det koster på bundlinjen. Stor ros til Ringkøbing-Skjern for at fjerne 25 års reglen.
•
I Holstebro Kommune kører vi et spændende projekt støtte af Sundhedsministeriet og kommunen. Projektet hedder Familie - Fællesskab – Fritid. Projektet er et idrætstilbud til idrætsuvante børnefamilier i
Holstebro Kommune, som endnu ikke er en del af det aktive foreningsliv.
•
I Struer kommune får vi nu BDFL partnerskabsaftale. Vi er rigtige glade for, at vi fik den igennem, som
en af de sidste kommuner i landet og arbejder nu på udformningen af aftalen med Struer kommune.
•
I Lemvig Kommune arbejder vi med at forny vores samarbejdsaftale med kommunen, og vi har bl.a.
arbejdet med fornyet fokus på at uddanne flere unge ledere.
•
Børn og unge skal have lige adgang til foreningslivet. Kom med din idé til, hvordan DGI Vestjylland kan
gøre en forskel. DGI afsætter 70 millioner kroner over fem år til at forbedre børn og unges adgang til
foreningslivet. At lære børn og unge at dyrke idræt og være en del af et foreningsfællesskab er en kerneopgave for DGI. Samtidig er det et godt supplement til DGI's fælles vision med DIF om Bevæg dig for
livet, hvor vi har stort fokus på unge og voksne motionister. Vi arbejder bl.a. her med Esport, familieidræt og tiltag, som kan styrke foreningernes træningsmiljøer.
Hjælp og tilbud fra DGI, som I bør være opmærksomme på:
•
Børn med nedsat syn skal kunne deltage i leg og idræt på lige vilkår med andre børn. Sammen med
optikerkæden Profil Optik og brilleglasproducenten Essilor vil DGI derfor uddele gratis aktivitetsbriller
med styrke til børn over hele landet.
•
DIF og DGI’s foreningspulje har bevilget 47 millioner kroner til 1464 idrætsforeninger i hele landet, og
pengene har været med til at skabe masser af aktivitet og opfylde de frivillige drømme. Puljen åbner
igen 1. marts.
•
Digital sikkerhed - desværre er der flere og flere foreninger, der bliver udsat for digital kriminalitet,
men der er hjælp at hente på dgi.dk, og vi opfordrer til, at I henter appen ”Mit Digitale Selvforsvar”.
Den findes i iPhones App Store og Androids Google Play.
•
Vi har i DGI nu haft en ny formand i godt et år, Charlotte Bach Thomassen, og vi mærker virkelig, at
DGI er rykket sammen på landsplan. Charlotte blev valgt på, at vi skulle tilbage til vores kerneopgaver;
foreningerne og jeres medlemmer og væk fra centraliseringen. Og vi er på rette vej: Vi har fået større
handlefrihed og kan derfor, sammen med jer i foreningerne, bruge de tilbud som passer bedst til vores
område.
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I 2019 blev der udarbejdet en rapport omkring organisations- og værdievaluering af DGI, hvor kommuner og
foreninger er blevet interviewet. Rapporten omhandler de prioriterede idrætter og programområder. Generelt er
der en positiv opfattelse omkring DGI Vestjylland som en værdifuld samarbejdspartner. DGI lykkes, fordi vi er
tæt på foreningerne og kan skabe individuelle løsninger. Rapporten medførte stort fokus på organiseringen af
vores idrætter og fokusområder – tidligere kaldet strategiske programområder.
På DGI’s årsmøde i november 2019 blev det besluttet, at i DGI fremover vil blive arbejdet med børns bevægelsesglæde, unges fællesskaber, aktive voksne, sunde seniorer og idrættens areaner. Formålet med omorganiseringen er at fremme tværgående indsatser, som skal koble sig med idrætterne og skabe et fornyet fokus på foreningerne og vores samarbejde og service med vores medlemsforeninger. Vi tager positivt imod de organisatoriske forandringer i DGI Vestjylland og ser frem til det samlede fornyede fokus på foreningerne ind i 2020.
Herudover har vi i 2019 i bestyrelsen haft fokus på vores idrætspolitiske interessevaretagelse. Vi har således
haft flere indlæg i medierne, blandt andet med fokus på, at DGI Vestjyllands fire kommuner prioriterer foreningslivet, samt at valgfagene i folkeskolerne igen bliver valgfrie, da valgfagene er vigtige for vores foreninger.
Vi vil i 2020 fortsætte vores arbejde med at varetage foreningernes interesser og gøre det muligt for så mange
som muligt at bidrage til, at vi realiserer vores mål om at skabe flere frivillige, flere medlemmer og flere aktive
i Vestjylland.
Afslutningsvist vil jeg gerne rette en stor tak til:
De ansatte for den store indsats i det forgangne 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 jeres medlemmer, uden jer var vi jo ikke
her.
Til årsmødet 25. marts vil DGI Vestjyllands dygtige konsulent fortælle mere om vores fokus på foreningsudvikling og foreningsledelse i 2020, og vi i DGI Vestjyllands bestyrelse står klar til en god debat – så kig endelig
forbi os i løbet af årsmødet, hvis I har spørgsmål.
”Fremtidens læge vil ikke ordinere medicin, men vil gøre sine patienter interesserede i at pleje legemet, kost og
årsag til og forebyggelse af sygdom.”
– Thomas A. Edison,
Han fik mere end en lys ide, ja faktisk 1000.
På vegne af DGI Vestjylland
Per E. Østergaard
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