De Små Foreninger
Tema - underpunkter:
A)
Hvordan skal vi små idrætsforeninger leve op til
Aarhus Kommunes forventninger om
medfinansiering af idrætsfaciliteter – er det muligt?

B)
Er de små foreninger fremtidens foreninger?

C)
Åbent Tema

Pointers:
1. Vurdering af andelspuljen, tilskud bør
revurderes. Den bør komme idrætten bedt
til gavn. Ikke nødvendigvis til dem som kan
medfinansiere mest. Eks. særlig pulje til
små foreninger.
2. Små foreninger har behov for vejledning og
til at kunne samarbejde bedst muligt (eks.
dele faciliteter/væresteder). Det bedste
samarbejde sker via kontakt igennem et
kommunalt-regi.
3. Gebyrstørrelse er en del af løsningen på
facilitetsfordelingen.
4. Principper for forvaltning af midler skal
tænkes anderledes:
- Anlægs og driftsmidler.
- Små foreninger kan ikke leve op til krav
om medfinansiering af faciliteter
(kunstgræsbane) samt driftsomkostninger.
1. Samarbejde omkring faciliteter foreninger
imellem:
- klubhus m/div faciliteter
- fællesaktiviteter
2. Medfinansiering via aktiviteter:
- Fast arrangement i en årrække.
3. Dyrk nye samarbejder, tag medansvar for at
få ”hinanden” med i foreninger og
fællesskaber – udnyt ressourcer og
potentialer til fælles gavn.
4. Det er ikke blevet nemmere at være lille
forening pga. regler, administration og
lovgivning, derfor bør der tænkes i
administrative fællesskaber.
5. Samarbejde, partnerskab og samskabelse
mellem foreninger/sportsgrene.
Eks. ved etablering af facilitet, skal der
være, krav til samarbejde, optimering af
faciliteter.
6. Anden type fællesskab i mindre
sportsgrene/foreninger.
1. Den nye idrætspolitik bør indeholde afsnit
om Sports & Fritidspolitikken for grupper
med særlige behov (eks. ældre og
handicappede), som er opmærksomme på
tilgængeligheden.
2. Vandsportsaktiviteter i Bassin 7 – skal være

omdrejningspunkt.
3. Anderledes svømmehal:
- Kan den dække flere vandaktiviteter
- Mangel på svømmekapacitet
- Tilgængelighed
4. Man skal aldrig sige aldrig…… skæve idéer
kan blive til nye trends.
5. Tilgodese de ikke-idrætsaktive børn og
unge.

Talentudvikling
Tema - underpunkter:
A)
Hvordan skaber vi bedst udviklende miljøer

Pointers:
1. Fælles trænings ”områder/miljø”:
- social sparing på tværs af sportsgrene.
- Fællesnævner i sporten: talenter deltager
i træning på tværs af deres idrætsgren.
- Sportens Hus/campus som ”Mekka”
(Nationalt Elitesports Center)
2. Tiltaget ESAA-Kids, SKAL udbredes til alle 8
skoledistrikter i Aarhus.

B)
Mere og bedre træning?

1. Der skal tages stilling til ressourcer til
kommunal talentudvikling (ESAA):
- Vil vi mere = flere ressourcer
- Vil vi holde niveau = flere
ressourcer
Ressoucer skal komme fra:
- Kommunalt tilskud
- Brugerbetaling

C)
Holistiske modeller – Dual career?

1. Talent C.S.R:
- Fremme mulighederne for ”IKKE”
talenter, som trænere og ledere – eller helt
anden sportsgren.
2. Økonomi – finansielle vinkel:
- Job tilbud: gennem samvirkets
samarbejdspartnere.
- - sikre talenterne midler gennem
relevante jobs.
1. Rekrutering:
Hvordan gør vi i skolerne?
- Intro til alle celler, så mange som muligt
idrætsgrene igennem samarbejdstilbud
mellem klubberne/skolerne gennem
samvirket.
1. Turde at satse på helbred/fysisk
forebyggelse (ESAA-Kids), ”her og nu
økonomi” så det er kommunalt betalt – og
så høste mega besparelser på den lange
bane om 15-20 år.

D)
Hvordan fanger man de unge mennesker ude i
skolerne?

E)
Økonomi

Faciliteter
Tema - underpunkter:
A)
Nye byområder og byudvikling

B)
Specialfaciliteter

Pointers:
1. Arkitekt + kommune skal indtænke fleksible
idrætsfaciliteter ind i byudviklingen – eks.
Hockey, cricket, basketball, rundbold mv.
2. Vi dyrker sport i nærmiljøet, så vi får lokal
forankring. Slipper for lang transport og
mistede medlemmer pga. logistik!!
3. Nye boligområder – v. fortætning både
bynære og yderområder – SKAL indtænke
plads til idrætsfaciliteter
(standard i kommuneplan)
4. Ved salg af grunde skal kommunen
øremærke indtægterne til idræts og
bevægelse inde/ude
- Gælder for grunde og nye lokalplan for
ændring/ombygning af indre by
- Der afsættes en % sats til kunst – skal også
afsættes til idræt, penge til vedligehold.
5. Tidligere involvering af relevante foreninger
i forhold til konkrete planer og lytte til
foreningerne.
6. Ny idrætshal i Aabyhøj
- Underskud i forhold til antal beboere
- 3500 – 4000 nye beboere
7. Ikke tidssvarende faciliteter
(Kolt/Hasselager)
- Unge og tilflyttere stiller langt større krav.
1. Idrættens DOKK1
- Nyt idrætsmekka: 10 haller, 8
kunstgræsbaner, svømmefaciliteter
- Mødelokaler, havneområdet
Mindre kan gøre det – drømmen er bare et
idrætscenter i Aarhus.
2. Behov for flere og mere tidssvarende
faciliteter:
- Flere kunstgræsbaner
- Bedre omklædningsrum (pigefaciliteter)
- Tilgængelighed også vigtig (parkering og
bus mv.)
3. Understøt multifaciliteter/lokale
samlingssteder i lokalområderne (bibliotek
skole, sport etc.)
4. Nyt idrætskulturbad i nordbyen ved Vejlby
Risskov Idrætscenter
Ingen offentlige svømmemuligheder
Stor udbygning af området (Skejby Sygehus
og nye bydele.)

C)
Hvordan gentænker vi driften af kommunale
faciliteter – Hvordan kan idrætsforeningerne i
højere grad inddrages og hvad skal guleroden
være?

D)
Åbent tema

1. Foreningslivet skal blomstre med et
forsamlingshus i klubben: Fællesspisning,
sang, møder – mødes udenfor sporten ”her
hører vi til”.
2. 100 % effektiv udnyttelse af samtlige
haller/området i Aarhus – ”Go More” ledige
timer tilbydes
3. Masterplan:
Beskrivelse af hvordan efterslæbet løses.
Etablering af ”hot spots” hvor og hvilke
anlæg udbygges.
4. Gentænke udlagte/udtjente områder:
Sikre at kommunale arealer udlagt til idræt
(cykelbanen, Aarhus Firma Sport osv.)
fortsat er idrætsområder. De skal
gentænkes og udvikles.
5. Tættere samarbejde
- På tværs af magistrats afdelinger
- Mellem foreninger og magistratsafdelinger
- Større brugerinddragelse
6. Bedre udnyttelse af tilskud fra fonde mm.
1. Forsat arbejde m gensidige partnerskaber:
- Det skal forventes at foreninger
bidrager til Aarhus
- Der er masser af kreativitet og socialt
engagement i foreningerne, men noget
for noget
- Når foreninger leverer noget til Aarhus
skal Aarhus levere noget igen
2. Lave en Sports- og aktivitetsmagistrat så
foreninger har én indgang til kommunen
hvor kompetencer samles, og opgaver
derfra, fordeles internt i kommunen.

Unge og fremtidens idræt og idrætsforening
Tema - underpunkter:
A)
Er vi villig til forandringer som retter sig mod unges
ønsker?

B)
Er tilbuddene i idrætsforeningerne attraktive for de
unge/skaber vi mening og indhold?

C)
Hvordan kan unge engageres i idrætsforeningens liv
og ledelse?

Pointers:
1. Ledere/forældre/trænere skal udv.
moderniseres, så foreninger kan gro og
klubber klædes på til at favne alle grupper.
Uanset kvalifikationer – tænk ud af boksen
Udvikling + nytænkning
2. Skaber nye muligheder og idrætter
Favne flere…..
E-Sport i kombination med andre
foreninger, skaber sundhed + synlighed +
nye tilbud til alle.
SYNLIGHED – Det skal være SJOVTKlubhusliv.
3. Bedre udnyttelse af bymiljø – herunder
havnen.
Bedre samarbejde mellem idrætsgrene
Nye tilbud og events kan skabes – større int.
– flere medlemmer – flere tilbud der kan
ramme en bredere gruppe af nuværende
inaktive udøvere. Mere byliv (mere
wakeboard ved haven i samarbejde med
beachvolley/volley/musik og mad + hygge …
JAAAA!!
1. Synergien mellem klubber/klubber +
gymnasier/klubber + uni/klubber + skoler
- Vi tror på at samarbejde generelt bringer os
længere end hvis vi arbejder alene. Fokus
på nichesport og kombination af tilbud.
2. Relationer og fællesskab
Spændingsfelt mellem individualisering og
fællesskab
Social ansvarlighed.
3. Branding og historie fortælling
Den gode historie
Vær der, hvor de unge er – ikke kun på
Institut for Idræt.
4. En moderne forening – som taler til de unge
- Fællesskab – medborgerskab
- Fonde
- Virksomhedsideologi
5. Inddragelse af og samarbejde med:
Skoler, uddannelses inst., lokalområdet.
6. Uddannelse af fremtidens ledere i
foreninger
- Tilbyde lederuddannelser, som er
genkendelig i erhvervslivet, som kan bruges
på CV`et, gerne i samarbejde med

D)
Åbent tema

uddannelsesinstitutioner/skoler og
foreninger.
7. Inddrage andre elementer end egen
idrætsgren i klubberne.
Tilbyde forskellighed og nedbryde disciplin
grænser i foreninger.
8. Tydeliggøre foreningens/klubbens profil og
forventninger til udøveren
Synliggøre sportens og klubbens ”produkt”
samt hvad udøveren kan forvente at få i
denne forening.
Udnytte kapaciteten – tilgængelighed 24/7 – Tillid

