Lars Engeborg, Silkeborg
Jeg har været involveret i mange forskellige foreninger og har dyrket mange forskellige
idrætsgrene. Gymnastik, fodbold, badminton, tennis, bordtennis, windsurfing og volleyball. Jeg
har været DGI instruktør i fodbold, håndbold, basketball og volleyball i efterskoleregi. Jeg var
“føl” i Skive Gymnastikforenings bestyrelse allerede som ganske ung. Jeg sidder lige nu på
sidelinjen i DGI Midtjyllands udvikling af fremtidens unge idrætspolitiske talenter. Det er vigtigt
at vi finder nye veje til at fremme unges interesse for strategisk udvikling af foreningsidræt.
Hvis Danmark hvert år skal vinde det uofficielle verdensmesterskab i foreningsidræt, så skal
unge løbende finde deres egen energi i og tro på foreningslivet.
Jeg er meget taknemmelig over, at jeg har fået muligheden for, at være formand for en vigtig
og spændende organisation som DGI Midtjylland. Jeg er drevet af udvikling og jeg oplever en
åbenhed i hele organisationen overfor f.eks. strategierne i “Bevæg dig for Livet”.
DIG og DGI har brugt en del energi på at lære hinanden at kende. Næste skridt bliver at få
foreningslivet og danskerne til at deltage aktivt i visionen, så vi kan få flere til at dyrke idræt
både i og udenfor foreningslivet. Jeg er stolt af det samarbejde vi på kort tid har udviklet med
vores fem kommuner om “Bevæg dig for livet”. Vi er den landsdelsforening i Danmark, som er
gået ind i kommunesamarbejdet med størst ildhu. Det har resulteret i tre kommuneaftaler,
hvor vi deler en ansat. Vi ser allerede nu, at det er godt for både kommunerne og DGI/DIF at
vi deler ansatte.
Jeg vil gerne fortsætte som formand for DGI Midtjylland, fordi det er en ekstra spændende og
historisk tid lige nu. DIF og DGI samarbejder for første gang seriøst, forpligtende og tæt. Jeg
er spændt på at se, hvor langt vi kan drive det sammen. Samarbejdet mellem Badminton
Danmark og DGI Badminton har vist os alle vejen og det er godt at se, at den negative
medlemskurve i badminton er vendt til medlemsfremgang. Det bør anspore os alle til at
engagere os i “Bevæg dig for livet”.
For mig kan intet måle sig med et slag tennis på banerne i Sejs/Svejbæk en søndag
formiddag. Jeg nyder også at være med som bestyrelsesmedlem i beslutningsprocesserne i
DGI Midtjylland. Det gælder f.eks. samarbejdet med vores fem kommuner, DGI hærvejsløbet,
“Bevæg dig for Livet”, “Gudenåsamarbejdet”, senioridræt, esport, samarbejdet med
idrætsrådene/idrætssamvirkerne, højskolerne/efterskolerne, foreningsudvikling og mange
andre områder.
Jeg oplever at min involvering i DGI giver mig ekstra energi og gode oplevelser. Sådan oplever
mange danskere frivillighed og det skal vi have noget mere af.
Frits Vistisen, Gjessø v/Silkeborg
Jeg er aktiv instruktør i Gjessø Ungdomsforening for gymnastikbørn, Silkeborg Gymnastik
Forening for Tarzan drenge og instruktør Lemming IF MTB ”Kom nu afsted”. Desuden er jeg
aktiv medlem af Silkeborg Cykel Ring Motion landevejscykling. Ud over DGI Midtjyllands
bestyrelse er jeg med vores Gymnastikudvalg.
Jeg vil gerne forsat være en del af DGI Midtjyllands bestyrelse for at sætte fokus på et
mangfoldigt idræts- og foreningstilbud i Midtjylland. Desuden at rammerne er til stede for DGI
Midtjyllands aktivitetsudvalg. Jeg vil også gerne være med til at sætte fokus på idrættens
rammer og faciliteter -herunder outdoor faciliteter og tidssvarende haller og sale. Jeg vil også
arbejde for at DGI forsat skal være en troværdig og attraktiv samarbejdspartner med gejst og
styrke i mødet med den frivillige/instruktøren/den aktive/foreningen og kommunen.

”Bevæg dig for livet” er en vigtig del af DGI’s arbejde for at få flere medborgere til at dyrke
idræt i og udenfor forening. Mit fokus her er kvalitet og mangfoldighed i vores tilbud og
aktiviteter.
Jeg også meget optaget af instruktørens rolle – at både børn og voksne får gode oplevelse og
kvalitet i den daglige træning. Jeg har derudover også fokus på, at den frivillige instruktør
også har en opdragerrolle.
Daniel Andersen, Viborg
Jeg er tidligere foreningsformand i Viborg B67. I dag er jeg fodboldtræner for nogle U7 piger i
Team Viborg.
Jeg vil gerne fortsætte det spændende arbejde, vi har gang i i DGI Midtjylland. Vores arbejde
med at forene DGI og DIF’s vision med de enkelte aktiviteter og det kommunale samarbejde
er inde i en rigtig spændende proces. Vi skal udvikle os, men samtidig må vi ikke glemme de
værdier vi kommer fra. Desuden går DGI på landsplan ind i en meget spændende periode hvor
der skal vælges en ny formand.
Jeg brænder for oplevelserne ude i de enkelte aktiviteter. At se sammenspillet med de mange
dygtige frivillige der får dagligdagen til at fungere og som giver en masse børn, unge og ældre
en masse muligheder - både socialt som fysisk aktive.
Lis Kaastrup Jensen, Jebjerg, Skive
Jeg er formand for Skive Idrætssamvirke, næstformand for Jebjerg-Lyby IF og formand for
Fursund Sundsøre håndbold.
Jeg er for ganske nylig kommet ind i bestyrelsen og har lyst til forsat at være med til at præge
idrættens udvikling og vilkårene for at være frivillig.
Bevæg Dig For Livet samarbejdet mellem DGI og DIF har nogle ambitiøse mål, som skal være
med til at gøre en stor procentdel af danskerne både mere fysisk aktive og forhåbentlig mere
foreningsaktive. At de to store idrætsorganisationer samarbejder tænker jeg er utrolig vigtig,
både for at nå målene men også for at idrætten kan stå stærkere.
Endelig synes jeg, at idrætten er formidabel til at skabe fællesskaber på tværs af alle
samfundslag. Den skaber positive energier. Det at bruge kroppen giver både fysisk og psykisk
velvære.

