Bestyrelsens beretning DGI Midtjylland 2019
Denne beretning beskriver DGI Midtjyllands aktiviteter fra sidste årsmøde i april 2018 og frem til årsmødet i
april 2019.
Lad mig slå fast med det samme, DGI Midtjylland har haft et godt år. Vi har en fantastisk medarbejderstab,
engagerede frivillige og en dygtig ledelse. Jeg opfatter det som en fornøjelse at være en del af DGI
Midtjylland. Som bestyrelse søger vi at sætte retning og at understøtte ansatte og frivillige, således at vi
fastholder momentet i eksisterende aktiviteter og løbende sætter nye initiativer i gang. Vores ledestjerner
er:
-

At være en attraktiv samarbejdspartner for idrætsforeninger, kommuner, skoler og
institutioner i vores område
At lykkes med den fælles vision ”Bevæg dig for Livet”

Når opgaven er todelt, så hænger det sammen med, at vi både skal understøtte idrætsforeningerne og den
ligeså vigtige uorganiserede bevægelsesdel. Mange af tiltagene i BDFL er foreningsrettede, med henblik på
at få nye målgrupper til at melde sig ind i vores unikke foreningsliv, mens andre handler om støtte op om
andre fællesskaber, som kan medvirke til at få flere til at være fysisk aktive. Den sidste del er ikke vores
spidskompetence, men vi øver os i stigende grad og tager opgaven meget alvorlig.
Den danske regering, DIF og DGI søger i fællesskaber at gøre Danmark til den mest idrætsaktive nation i
verden. Det er en ambitiøs målsætning, og vi stræber i den grad efter at levere vores del i DGI Midtjyllands
geografiske område.
Det seneste år har vi sat følgende nye tiltag i gang:
Ansættelse af en eSports-konsulent til opsøgende virksomhed og hjælp til idrætsforeningerne
Det har allerede været en stor succes og der er plads til flere foreninger. Det diskuteres stadig heftigt, om
eSport hører hjemme i idrætsforeningerne. Børnene og de unge er ligeglade med den debat og på den
baggrund er det tid til at komme i gang hurtigst muligt. Rekrutteringen af nye medlemmer gennem eSport
er vigtig både som enkeltstående aktivitet og som en del af andre idrætsaktiviteter. Medlemsmæssigt har
der været en fremgang fra et ganske vist beskedent niveau på 132 registrerede medlemmer i 2017 i DGI
Midtjyllands foreninger til 519 medlemmer i 2018. Udviklingskurven er stejl og vi forventer den vil
fortsætte i de kommende år. Efterspørgslen efter konsulentbistand fra vores unge eSportskonsulent er stor
og det samme gælder interessen for trænerkurser.
Samlet set har DGI Midtjylland haft en fremgang på 3600 medlemmer til godt 129.400. Udover fremgang i
eSport er det badminton, fitness, svømning og tennis der har haft den største medlemsfremgang med
mellem 3 og 7 %. Der er medlemsfremgang i mange af vore medlemsforeninger og en række nye
foreninger har meldt sig ind i DGI.

Status på ”Bevæg Dig For Livet” (BDFL) visionskommunesamarbejdet:
o
o
o
o
o

Indgået aftale med fokus på outdoor med Silkeborg Kommune
Fælles ansættelse med Herning Idrætsråd efterår 2018 og en foreningsundersøgelse
Opstart på en BDFL-aftale med Herning Kommune i foråret 2019
Videreførsel af de 5-årige BDFL-aftaler med Ikast-Brande- og Skive Kommune
Selvstændig og tættere samarbejdsaftale med Viborg Kommune vedr.
foreningsudvikling og outdoor-aktivitetsdage

Valg af ny formand DGI-landsplan – etablering af politisk forum
Det har været en spændende proces at vælge ny formand og næstformand for DGI på landsplan i efteråret
2018. Charlotte Bach Thomassen (formand) og Nels Petersen (næstformand) har allerede valgt en meget
involverende linje og vi glæder os over signalerne fra dem som ny politisk ledelse i Vingsted. Det er godt for
DGI, vores medlemsforeninger og for ”Bevæg dig for Livet”. Som Churchill sagde ”demokrati er ikke den
bedste styreform – men den mindst ringe”.
Prioritering og opnormering af senioridræt og foreningsudvikling
Der er et stort potentiale i at sætte senioridræt i gang i f.eks. de flerstrengede foreninger og
foreningsudvikling er vores absolut vigtigste opgave. Sammen med kurser for trænere og instruktører,
hjælp til samarbejde med skoler og institutioner er det højt prioriterede ønsker fra vore
medlemsforeninger. Det blev bekræftet i vores store foreningsundersøgelse, som mange af vores
medlemsforeninger valgte at bidrage med svar til i 2018. Mange tak for det.
Periodiseringsmidler – Børn og unges lige adgang til foreningslivet
Der er afsat midler centralt i DGI til alle landsdelsforeninger, så vi kan få flere børn og unge til at dyrke
idræt. I de store byer er der afsat ekstra midler. Det er helt fair, når vi ser på de procentvise tal af børn som
dyrker idræt. Vi er i gang med planlægningen af, hvordan vi ønsker at sætte midlerne i spil.
Udvikling af nyt efterskolesamarbejde
DGI Midtjylland har iværksat et nyt samarbejde med Efterskoleforeningen og to efterskoler i vores område.
Det går ud på at udvikle vejledningen af eleverne, så den ikke kun involverer studievejledning og elevernes
fremtidige jobvalg. Vi ønsker at inspirere og vejlede efterskoleeleverne til livslang idræt mens de går på
efterskole. Det bliver spændende at se, om projektet efterfølgende kan skaleres op, så det kommer mange
efterskoleelever til gode.

Bestyrelsesseminar – samspil og forventninger medarbejdere og bestyrelse imellem. Hvordan
ser vi DGI i et større samfundsmæssigt perspektiv?
I efteråret var bestyrelsen samlet til et bestyrelsesseminar og i den forbindelse var ansatte og bestyrelse
også samlet. Det er vigtigt at vi lærer hinanden godt at kende og at vi trækker på samme hammel. Vi
forsøgte f.eks. at finde frem til DGI Midtjyllands vigtigste opgave? Er det at servicere vores
medlemsforeninger eller er det at bidrage til ”Bevæg dig for Livet”? Det er der flere meninger om, men i
bestyrelsen anerkender vi begge opgaver.
Medlemstal. Hvordan bruger vi evidens og data i udviklingen af de rigtige aktiviteter?
Der er i stigende grad brug for, at DGI og idrætsforeningerne bruger medlemstallene aktivt og strategisk. Vi
skal udvikle os i takt med danskernes ønsker og det gør vi ved at holde aktivt øje med medlemstallene. I
DGI Midtjyllands område er medlemstallet gået frem og det er vi selvsagt glade for. Vi har dog langt igen,
hvis vi skal lykkes med at gøre Danmark til det mest idrætsaktive nation i verden.
Foreningsnetværk. Nu er vi i gang og hvordan kommer vi videre?
DGI Midtjylland er gået foran i udviklingen af foreningsnetværk. Det har betydet at vi nu har etableret 47
foreningsnetværk i vores område. Det næste skridt bliver at udvikle ”foreningsnetværk 2.0”. Målet er at
alle medlemsforeninger får tilbud om deltagelse i et eller flere netværk. Vi betragter det som DGI
Midtjyllands basisydelse til alle medlemsforeninger.
Partnerskabsforeninger i BDFL-kommuner.
Der er et stort potentiale i at etablere partnerskabsforeninger. De første aftaler er på vej til at blive
underskrevet. Vores opgave er at understøtte og sikre koblingen mellem forening og kommune. De første
aftaler har typisk involveret kommunale sundhedscentre. Målet har været at gøre overgangen mellem
kommunale genoptræningsforløb og deltagelse på foreningshold lettere. Vi ser lige nu på, hvordan vi skal
udbrede dem. I er meget velkommen til at henvende jer til kontoret, hvis I er interesseret. I første omgang
har vi valgt at tage fat i de kommuner vi har BDFL-visionskommuneaftaler med herunder Ikast-Brande,
Skive og Silkeborg Kommuner. Når en idrætsforening, DGI og en kommune samarbejder, så er der stor
chance for succes.

Mere idræt i skoler og institutioner
DGI Midtjylland har gennem de seneste år opbygget et tæt samarbejde med en række skoler og
institutioner, med henblik også at sikre mere bevægelse og leg i børnenes dagligdag. Indsatserne spænder
lige fra certificeringsforløb for dagplejere, inspirationsdage for pædagoger/lærere og samarbejde med
erhvervsskoler i vores område. Vi udbyder samtidig kurser for idrætsforeninger som har fokus på idræt for
børn med særlige behov. F.eks. FOKUS-forløb for børn som har brug for en anden introduktion til
foreningslivet.

DGI Impact. Iværksætteri på tværs af private investorer, idrætsforeninger og DGI Midtjylland
DGI har for første gang sat penge at til idræts-iværksætteri. De første spændende projekter er sat i gang.
DGI vil løbende udvælge nye projekter, så kontakt endelig kontoret, hvis I har gode idéer. Se mere på
https://www.dgi.dk/impact/om-dgi-impact

Bevæg dig for livet – tiltag og indsatser der lykkes
Rækken af fælles indsatser mellem DGI´s idrætter og DIF´s specialforbund er efterhånden lang, og de
mange foreninger i vores område nyder godt af indsatserne som f.eks. understøttelse af gå-værter, MTB for
rigtige mænd, motionsfloorball, fodbold- og håndboldfitness, voksensvømning, badminton ”Styrk klubbens
træningsmiljø”. Fælles for de mange tiltag er, at de skal forsøge at tiltrække nye medlemmer og fastholde
de som allerede er i foreningen med nye ”lækre” tilbud. Vi har samtidig fokus på at understøtte de enkelte
foreninger med kortere eller længerevarende foreningsudviklingsforløb.
Events:
o

DGI Hærvejsløbet. Deltagermæssigt udvikler vi os stadigvæk. I år er der 3 måneders
gratis medlemskab til tilmeldte deltagere. 70 foreninger er med via de 800 af de p.t.
tilmeldte 5000 deltagere. Man kunne sige: ”fra event til medlemskab af en
idrætsforening”. Måske kan det bruges i andre sammenhænge i jeres forening?
Sideløbende forsøger vi at udvikle på andre parametre, så DGI HVL kan fastholdes som
både den bedste og største cykelevent i Danmark. DGI Hærvejsløbet er vores legeplads
for udviklingen af store events. Vi har f.eks. lært at en stor event hele tiden skal
udvikles. Den må ikke stå stille.

o

Regattaen i Silkeborg i 2021 – hvorfor skal DGI Midtjylland involveres og bidrage?

DGI Midtjylland ønsker at være der hvor tingene sker og i den forbindelse har vi i samarbejde med
Riverboat i Silkeborg budt ind på afholdelsen af Silkeborgs Regatta i 2021. Der er tale om en kæmpe event
med 300.000 – 400.000 deltagere. Vi ønsker at flashe værdierne i idrætsforeningerne ved at tweeke
Regattaen, så deltagerne bliver mere aktive. Vi er i gang med at bygge et nyt venskab op med
organisationen Riverboat, og vi glæder os til at være med til at udvikle regattaen. Idrætsforeningerne i
Silkeborg og omegn kommer snarest til at høre meget mere om, hvordan de kan være med.
DGI Midtjyllands bestyrelse takker ansatte, frivillige, idrætsforeninger, eksterne samarbejdspartnere og
vores fem kommuner for det gode samarbejde om bevægelse til alle i Midtjylland. Vi ser frem til nye
idrætsoplevelser sammen med jer alle i det nye år. Jeg overgiver hermed beretningen til
årsmødeforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Lars Engeborg
Formand for DGI Midtjylland

