DGI Sønderjyllands årsmøde 2019 – Skriftlig beretning
På landsdelsbestyrelsens vegne v. formand Claus Klaris

Foråret nærmer sig – og tiden til at begynde at bevæge sig udenfor er tilstede 
I DGI Sønderjylland er forårstegnene klar – vores forårsopvisninger med kæmpe flot tilslutning er
vel gennemførte, afslutningsturneringer i de forskellige indendørsidrætter er ligeledes gennemført. Samtidig ser vi flere og flere løbere, cyklister og gangmotionister på gader og stier.
TAK
Jeg vil gerne starte beretningen med at sige en stor tak til jer alle, for den opbakning I har vist det
sidste år. I har skabt aktivitet i hele Sønderjylland. Det gælder både i rammen af DGI Sønderjylland
til stævner, opvisninger, kurser og andre arrangementer samt i rammen af jeres lokalforening.
Det er et stort og meget vigtigt arbejde, der udføres i den frivillige idræt. De rammer, det fællesskab og den idræt og bevægelse der skabes, er utrolig vigtig for os alle.

Outdoor – Masser af muligheder
Outdoor bliver mere og mere populært. Vi skal lære, hvordan vi bedst muligt navigerer i naturen,
for at få mest ud af vores idræt. Samtidig skal vi være åbne overfor nye muligheder – nye idrætter
der kan være med til at skabe bevægelse i vores lokalområde.
Naturen giver mange muligheder for at være sammen; som familie – med venner – med foreningen.
Mulighederne vil konstant udvikle sig og give nye bevægelsesrammer for foreningerne.
Eksempelvis har vi på årsmødet fokus på familieidræt, bueskydning og fitness i det fri. Aktiviteter
der let vil kunne igangsættes i de forskellige foreninger, og måske vil kunne kalde på nogle af de
instruktører, som vi ikke i forvejen anvender.
Vi skal fortsætte med at inspirere hinanden – og dermed udnytte uderummet bedst muligt.

Gangprojekter
Mange steder er gangprojekter i gang. De fleste er startet af sig selv og har ikke relation til foreningerne. Nogle steder gennemføres turene mere struktureret i en foreningsramme. Der er ingen
tvivl om, at gang er en af de idrætter, vi vil se vokse sig stor i de kommende år. Derfor er vi naturligvis med på bølgen og tilbyder ”Gå-Vært” – uddannelser, der kan hjælpe jer som foreninger med
at komme i gang. Uddannelsen gennemføres bl.a. som en del af vores årsmøde. Husk at tilmelde
jer 

Genforeningen 2020 – Stafet2020
Forberedelserne til markeringen af 100 året for Genforeningen er i fuld gang. I DGI Sønderjylland
er Stafet2020 det helt store arrangement, som vi alle ser frem til. Stafetten har allerede nu skabt
stor interesse fra kommunerne og ikke mindst vores Kulturminister, der i marts måned bad om en
eksklusiv gennemgang af stafetten. Ministeren var meget tilfreds og glæder sig over stafetten.
Stafetten kommer hele Sønderjylland rundt og skaber særlig meget aktivitet i 9 eventspots/byer,
hvor jeg håber, at så mange foreninger som muligt bakker op og sikrer et lokalt fokus på idrætten.
Det bliver en begivenhed, hvor vi i den grad kan få vores borgere aktiveret i idrætterne – i rammen
af en stor idrætsfest i hvert eventspot.
Vision – Bevæg dig for livet – Nyt skal prøves!
Bevæg dig for livet (25-50-75) er den fælles målsætning for DIF, DGI og DGI Sønderjylland. Målsætningen går ud på, at der i 2025 er 50% af den danske befolkning, der dyrker idræt i en forening, og
75% af den danske befolkning er idrætsaktive.
Visionen og den nytænkning, der kræves for at opnå målene, kan kun nås når vi tænker i fællesskaber og innovation.
Samarbejdet med kommunerne i rammen af Bevæg dig for livet er i fuld gang, og foreningerne opfordres til at komme med nye idéer og tiltag – hvor vi lokalt kan være med til at understøtte, at
flere danskere kommer til at bevæge sig.
Alle foreninger gør deres bedste og de fleste steder medfører det enten medlemsfremgang eller
fastholdelse af nuværende medlemstal. Rigtig mange foreninger prøver også nye tiltag – nye tiltag
der er nødvendige for at indfri visionen.
Visionskommune Tønder og samarbejdet med kommunerne
Sidste år styrkede vi vores fokus på samarbejdet i kommunerne. Det har siden resulteret i, at Tønder kommune er blevet visionskommune i rammen af Bevæg dig for livet. Endvidere er der indgået
Bevæg dig for livet aftaler på seniorområdet med Aabenraa og Haderslev Kommuner.
Målet er at sikre de bedst mulige rammer og muligheder for idrætten lokalt i den enkelte forening.
Allerede nu kan vi se flere ting der drøftes i vores kommuner, herunder faciliteter og 25-års reglen.
Begge forhold der er væsentlige for den enkelte lokalforening.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet og med input fra jer udvikle det yderligere til gavn for
den enkelte lokalforening.
Stor tak 
Jeg vil gerne afslutte den skriftlige beretning med en stor tak til alle vores samarbejdspartnere i
hele Sønderjylland. Tak til kommunerne for deres velvilje til at hjælpe, når vi laver større arrangementer og har brug for skoler og haller.
Tak til medarbejderne på vores eget kontor og kontoret i DGI Sydvest, som vi deler nogen af konsulenterne med. I gør et fantastisk arbejde for at udvikle og hjælpe vores foreninger bedst muligt.

Side 2

Og til slut endnu en tak til alle jer frivillige foreningsaktive og til bestyrelser og udvalg i hele DGI
Sønderjylland – både i lokalforeninger og i DGI Sønderjyllands aktivitetsudvalg og kompetencegrupper samt landsdelsbestyrelsen.
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