Skriftlig beretning
DGI Sydøstjylland har igen haft et godt og spændende år i 2019. Vi har fortsat vores fokus på udviklingen af
aktiviteter, der styrker foreningerne, får flere mennesker i bevægelser og skaber et sundere Danmark.
Det betyder også, at vi som forening har gang i mange og meget forskelligartede aktiviteter.
Bestyrelsens skriftlige beretning vil omfatte nogle af de vigtigste fokuspunkter.
Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen arbejder altid på, at de ambitioner og tiltag, der kommer fra vores landsorganisation, får de
bedste levevilkår i vores område. Vi ønsker nemlig et stærkt Sydøstjylland.
Det betyder, at bestyrelsens fokus i år har været på at levendegøre og styrke følgende aktiviteter:




Tættere på foreningerne – Fælles Kraft
Børn og unges lige adgang til foreningslivet
Bevæg dig for livet, idrætspolitik og kommunalt samarbejde

Tættere på foreningerne – Fælles Kraft
DGI Sydøstjylland er en idrætsorganisation med næsten 500 medlemsforeninger, et stort antal frivillige,
medarbejdere, en årsomsætning på 26 millioner samt idrætspolitiske dagsordener lokalt og på landsplan.
Det er en stor organisation med stærke idrætsfaglige kræfter. Disse kræfter virker i dagligdagen på bedste
vis. Vi har et højt aktivitetsniveau med god sparring og rådgivning til foreningerne, mange stævner og
aktiviteter, samt utallige henvendelser. I det hele taget ydes der en stor indsats fra vores dygtige frivillige
og medarbejdere.
Det er dog afgørende, at vi hele tiden er opmærksomme på, hvilke behov vores foreninger har for
udvikling, og det kræver tætte og nære bånd, hvis de fælles indsatser skal give gode resultater.
Vi har nu etableret forskellige netværk i alle vores kommuner. Det er netværk, hvor vi sammen med
foreninger, Idrætsråd m.fl. sørger for at lytte til foreningerne og forsøger at forstå deres udfordringer. Det
gør vi for at geare vores organisation til foreningernes behov.
Det er en stærk måde at arbejde på, og vi vil fra bestyrelsens side udvikle dette område også i det
kommende år.
Børn og unges lige adgang til foreningslivet
DGI Sydøstjylland er naturligvis en del af DGI’s landsdækkende prioritering af børn og unges lige adgang til
foreningslivet. Vi brugte en stor del af vores bestyrelsesseminar i starten af året på at afdække, hvor vi i
vores landsdel så de største potentialer.
Der er ingen tvivl om, at det er svært at fastholde vores unge mennesker, når de rammer ungdomsårene.
De unge har mange og gode grunde til at falde fra foreningslivet. Forskning viser imidlertid, at hvis de unge
ikke har en forståelse for værdien af fællesskaberne i foreningslivet, så er det ikke alene her og nu de ikke
er med, men desværre også når de bliver ældre.

I den mundtlige beretning vil der komme en uddybning af dette område, men sikkert er det, at DGI
Sydøstjylland vil fokusere sin indsats særligt på ungdomsårgangene i de kommende år.
Bevæg dig for livet, idrætspolitik og kommunalt samarbejde
DGI og Danmarks Idrætsforbund samarbejder om en fælles vision – Bevæg dig for livet. Visionen er, at 50%
af den danske befolkning dyrker idræt i en forening og 75% af den danske befolkning er idrætsaktive i 2025.
I 2019 har vi endelig fået vores visionsaftaler på plads i Kolding, Horsens og Vejle. Aftalerne viser
kommunernes vilje til at skabe bedre vilkår og muligheder for flere idrætsglade borgere. I det kommende år
vil vi bruge energi på, at få realiteter bag de gode hensigter, så vores foreningsliv og de mange mennesker i
kommunerne også kommer til at mærke nye og gode tider.

DGI Sydøstjylland er sammen med DGI Nordjylland udpeget som pilotlandsdelsforening for visionsaftalen
Parasport og Idræt for Sindet. Lige nu drøfter vi med kommunerne, hvordan vi kan samarbejde, så vi får
flere mennesker med særlige behov involveret i idræt og i foreningslivet. Vi har på nuværende tidspunkt
aftaler med Fredericia og Horsens kommuner og arbejder på aftaler med Kolding og Vejle kommuner.
I bestyrelsen er vi meget opmærksomme på, at dele erfaringer og gode tiltag fra vores tætte samarbejde
med kommunerne, så alle får glæde af data og viden. Samtidig ønsker vi at bruge inspiration og viden fra
aftaler udenfor vores område, så vi på den måde kan udvikle og styrke vores landsdel.
Idrætter og udvikling
Frivillige og medarbejdere i DGI Sydøstjyllands idrætter og indsatsområder har igen i 2019 gjort et kæmpe
arbejde. Der har været flere deltagere på de forskellige arrangementer end ventet, hvilket blandt andet
medfører et større overskud på områderne end budgetteret. Overskuddet betyder, at vi kan styrke vores
indsats i det kommende år, men det giver også mulighed for, at fastholde det nuværende kontingent,
hvilket vi finder væsentligt.
Kommende årsmøde
På årsmødet den 21. november i Vingsted, vil bestyrelsen i den mundtlige beretning komme nærmere ind
på nogle af ovenstående emner. Vi vil også berøre andre emner af interesse for foreningerne i DGI
Sydøstjylland, ligesom vi vil præsentere nogle af foreningernes udfordringer, som vi ser dem.

Hvilke udfordringer ser I for det lokale foreningsliv? – Kom og fortæl det.

Vel mødet til årsmøde i DGI Sydøstjylland

Bestyrelsen for DGI Sydøstjylland

