
Medlemsmøde, Idrætssamvirket 
22. marts 2021  

Oplæg til ‘Ambitioner og handleplan 2021-2025’ 



 

Idrætssamvirkets idégrundlag  
 

“at skabe optimale forhold for udøvelse af motions-, bredde-, og 
eliteidræt i Aarhus Kommune, herunder at forvalte den til rådighed 
stillede økonomi samt repræsentere Idrætssamvirkets 
medlemsforeninger over for myndigheder og institutioner.” 
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‘at skabe optimale forhold for udøvelse af motions-, bredde- og 
eliteidræt i Aarhus Kommune’ 
 

1. ”Hvad betyder og kræver det i dag”? 

2. ”Hvordan skal vi gøre det i Idrætssamvirket 
fremover”? 
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‘at forvalte den til rådighed stillede økonomi samt repræsentere 
Idrætssamvirkets medlemsforeninger over for myndigheder og 
institutioner.’ 
 

1. ”Hvad betyder og kræver det i dag”? 

2. ”Hvordan skal vi gøre det i Idrætssamvirket 
fremover”? 

 
 Mandag den 22. marts 2021 3 



 

‘at skabe optimale forhold for udøvelse af motions-, bredde-, og 
eliteidræt i Aarhus Kommune, herunder at forvalte den til rådighed 
stillede økonomi samt repræsentere Idrætssamvirkets 
medlemsforeninger over for myndigheder og institutioner.’ 

 

Tre vigtige forhold: 

• En ny operationalisering: Foreningsidræt som samlet begreb 

• Idrætspolitikken har i alt for mange år ikke vundet/afgjort valg: ”Idræt er 
ikke en kerneopgave for Aarhus Kommune” 

• Aarhus vokser helt vildt og i alle retninger. 
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KERNEOPGAVER 

Udvikling 
Idrætssamvirket skal støtte 
medlemsforeningernes 
udvikling.  
 
Derudover kan Idrætssamvirket 
i samarbejde med en eller flere 
foreninger være igangsætter på 
idrætsrelevante projekter og 
tiltag. 

Uddannelse Information Idrætspolitik 
Idrætssamvirket skal arbejde 
aktivt for at 
medlemsforeningerne tilbydes 
og har kendskab til relevant 
uddannelse til såvel nuværende 
som kommende 
foreningsledere og instruktører. 

Gennem aktiv og synlig 
information skal 
Idrætssamvirket orientere 
medlemsforeningerne om sit 
virke, beslutninger samt 
foreningernes mulighed for 
samarbejde og tilskud.  
 
Endvidere er det 
Idrætssamvirkets opgave at 
orientere om nye lovgivninger, 
regler, forhandlinger med 
Aarhus kommune. 

Idrætssamvirket fører og 
synliggør holdninger til tidens 
idrætspolitik.  
 
 
Det er væsentligt, at strategien 
for idrætspolitikken justeres i 
takt med udvikling, rammer og 
mål, så idrættens hovedmål 
opnås gennem en række 
tidssvarende delmål. 
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AMBITIONER 
2021-2025 

Udvikling 
Vi vil gøre det lettere at være 
idrætsleder. 
 
Vi vil skabe nye projekter samt 
platforme for udvikling i 
foreningslivet.  
 
Vi vil fremhæve det bedste fra 
de klassiske værdier som 
skaber og løfter 
foreningsidrætten og koble 
disse sammen med moderne  
tanker og værdier og tilsammen 
skal skabe udviklingsmuligheder 
for fremtiden. 

Uddannelse Information Idrætspolitik 
Vi vil styrke og udvikle 
erfaringsudvekslingen mellem 
idrætsforeningerne.  
 
Vi vil udvikle og  udbyde 
relevante kurser og 
uddannelses forløb. 

1. Idrætssamvirket vil på idrætsforeningernes mandat være centrum for mere 
idrætspolitisk dialog i Aarhus. 

2. Aarhus skal være dækket af tilstrækkelige gode, relevante og lokale idrætsfaciliteter til 
at rumme foreningsfællesskaberne. 

3. Det skal være lettere at være foreningsleder i aarhusianske idrætsforeninger. 

4. På fundamentet af velfungerende aktivitetsfællesskaber skal foreningsidrætten i 
Aarhus udvikle og udvide sig, så flere idrætslige fællesskaber kan opstå og udbredes. 

-- 

1. Foreningsidrættens værdier, fællesskaber og betydning for byen og aarhusianerne skal 
synliggøres gennem en fælles kommunikationsbevægelse (fx “det vi gør tilsammen”). 
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Idrætssamvirkets ambitioner står på mange spørgsmål: 

 

• Er idrætspolitik i Aarhus en halvdød fisk? 

• Hvilken idrætspolitik er nødvendig i Aarhus? 

• Hvordan får Idrætssamvirket og foreningsidrætten talt tydeligere? 

• Kan foreningsidrætten overleve som det væsentligste centrum for 
aktivitetsfællesskab i 5 – 25 – 100 år? 
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“Det er kun de døde fisk, der følger strømmen” (B.S. Christiansen) 

 

Idrætssamvirket vil tage det på sig ikke at følge strømmen!  

 

Foreningsidrættens historiske betydning for tilblivelsen af og dens aktuelle 
betydning for udvikling og opretholdelse af det moderne samfund og dets 
sammenhængskraft kan ikke overvurderes! 
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1. Mere idrætspolitisk dialog i Aarhus. 

 

• Medlemsforeningernes kendskab til Idrætssamvirkets holdninger og 
handlinger skal styrkes. 

• Idrætssamvirket skal udtrykke fællesmængden af de aktuelle 
problemstillinger hos medlemsforeningerne og kigge ind i kommende 
udfordringer for eksisterende eller nye foreninger. 

• Idrætspolitiske budskaber skal altid præsenteres direkte for byrådets 
politikere (100.000+ i ryggen). 
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2. Tilstrækkelige gode, relevante og lokale idrætsfaciliteter. 
 

• ”Landsbyer” udenfor Ringvejen skal opgraderes facilitetsmæssigt svarende til gennemsnitlig 
sammenlignelig provinsby. ”Forstæder” styrkes med idrætslig identitet omkring lokale 
idrætsforeninger gennem facilitetsopgradering, og ”Midtbyens” muligheder for foreningsidræt 
skal genopfindes og styrkes gennem ny facilitetsudvikling og arealreservationer 

• Aarhus Kommunes facilitetsbehov anskues samlet i overskuelig analysemodel for 
facilitetsdækningen, der involverer (lokal) befolkningstilvækst og demografisk udvikling. 

• Systematisk renovering og gentænkning af eksisterende faciliteter. 

• Helt ny politik for arealdispositioner 

• Aarhus fremstår som en (mere) foreningsvenlig og attraktiv kommune på facilitetsområdet. 

• Arbejde for tilstrækkelig årlig finansiering (fx budgetmodel) 
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3. Lettere at være foreningsleder i Aarhus. 

 

• At være idrætsforening i et komplekst politisk/bureaukratisk 
magistratsopdelt kommunalt system skal forsimples. 

• Idrætssamvirket udvikler og udbyder relevante kurser, der opkvalificerer, 
inspirerer og styrker foreningernes ledere.  

• Partnerskab med uddannelsesinstitutioner om etablering af ECTS-belagte 
uddannelseselementer for ambitiøse foreningsledere, der kan bidrage i 
anerkendelsen af frivillige lederes realkompetencer på jobmarkedet.  
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4. Foreningsidrætten udvikles og udvides med flere aktivitetsfællesskaber. 

 

• ’Ungseniorer’ og unge tilflyttere adresseres med henblik på flere aktive 
medlemmer og ledere. 

• Lønnede og frivillige: Kan frivilligheden i medlemsforeningerne 
understøttes/styrkes af ansættelser?  

• Nyt projekt ovenpå udviklingsprojekterne, ’Den blå Rambla’ og Den åbne 
skole’.  

• Seniorerne skal dyrkes. 
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* Foreningsidrætten skal synliggøres 

 

• Idrættens kerneværdier fremhæves sammen med moderne potentialer 
gennem fælles Aarhus-bevidsthed om ’det vi gør tilsammen’ i 
foreningsidrætten. 

 

• Idrætssamvirket styrker det erfaringsudvekslende netværk mellem 
idrætsforeninger i Aarhus. 
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AMBITIONER 
2021-2025 

Udvikling 
Vi vil gøre det lettere at være 
idrætsleder. 
 
Vi vil skabe nye projekter samt 
platforme for udvikling i 
foreningslivet.  
 
Vi vil fremhæve det bedste fra 
de klassiske værdier som 
skaber og løfter 
foreningsidrætten og koble 
disse sammen med moderne  
tanker og værdier og tilsammen 
skal skabe udviklingsmuligheder 
for fremtiden. 

Uddannelse Information Idrætspolitik 
Vi vil styrke og udvikle 
erfaringsudvekslingen mellem 
idrætsforeningerne.  
 
Vi vil udvikle og  udbyde 
relevante kurser og 
uddannelses forløb. 

1. Idrætssamvirket vil på idrætsforeningernes mandat være centrum for mere 
idrætspolitisk dialog i Aarhus. 

2. Aarhus skal være dækket af tilstrækkelige gode, relevante og lokale idrætsfaciliteter til 
at rumme foreningsfællesskaberne. 

3. Det skal være lettere at være foreningsleder i aarhusianske idrætsforeninger. 

4. På fundamentet af velfungerende aktivitetsfællesskaber skal foreningsidrætten i 
Aarhus udvikle og udvide sig, så flere idrætslige fællesskaber kan opstå og udbredes. 

-- 

1. Foreningsidrættens værdier, fællesskaber og betydning for byen og aarhusianerne skal 
synliggøres gennem en fælles kommunikationsbevægelse (fx “det vi gør tilsammen”). 
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Udvalg i Idrætssamvirket Aarhus 2021-2025 
 

1. Kommunikation (foreningsidrættens stemme) 

2. Idrætspolitik og kommunalt samarbejde (foreningsidrættens politiske 
prioritet) 

3. Idrætsfaciliteter og byudvikling (foreningsidrættens pladser/arenaer) 

4. Tilskud og puljer (foreningsidrættens vilkår og muligheder) 

5. Uddannelse og kurser (foreningsidrættens kompetencer) 

--- 

1. Foreningsidræt hos unge i byen 

2. Senioridræt i foreninger over hele kommunen 
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