Beretning 2015

Idrætsåret 2015
i Herning kommune
TUSIND TAK for et inspirerende idrætsår 2015.
Herning Idrætsråd fremhæver på de kommende sider udvalgte hovedpunkter fra sæsonen og
præsenterer det kommende års hovedmål.
Vel mødt til repræsentantskabsmødet, d. 28. april, kl. 19.00, i Snejbjerg Idrætscenter.

Bestyrelsen

Idrætspolitik
Året har været kendetegnet ved nye aktiviteter som opfølgning på Idrætspolitikken der blev vedtaget i 2014.
Idrætspolitikken består af seks elementer:
* lettere administration
* nyttig viden
* udvikling af politik		
* talentudvikling
* projekter			
* øget synlighed
Det gennemgående tema for politikken er, at skabe nytteværdi for medlemsforeningerne. Det sker bl.a. ved nye
relationer, udvikling og samarbejdsformer inden for idrætsområdet. Hensigten er at skabe foreningsudvikling, øge
kvaliteten og give sammenhængende løsninger.
Tre udvalg
Idrætsrådet er internt organiseret i tre udvalg: tilskud-,
elite- og aktivitetsudvalg. Idrætspolitikken gælder for alle
tre udvalg, men vil have forskellig tyngde og perspektiv i
forhold til det ansvar som udvalgene løfter.
Handleplaner bygger videre på politikken og vil være under
stadig udvikling. Tempoet afhænger af behov, men også
hvor mange ressourcer der er til rådighed.
På de næste sider vil vi gennemgå årets aktiviteter.
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Tilskudsudvalg
Som det er alle bekendt er Idrætsrådet kommunens
‘forlængede arm’ i forhold til fordeling af de kommunale
tilskud til foreningerne. Der afsættes ca. 5,3 mio kr. pr. år til
fordeling mellem de foreninger der er tilsluttet Idrætsrådet.
Beløbet har stort set været det samme de senere år, uagtet
at der har været pristalsstigninger. Pristalsstigningerne kan
bl. a. ses på stigende priser på udbudte kurser m.v.
Der blev i 2015 udbetalt 4.221.000 kr. i driftstilskud.
Der var afsat 450.000 kr. til kurser og udbetalt 374.000 kr.
Der var afsat 210.000 kr. til dyrt idrætsmateriel og udbetalt
ca. 222.000 kr.
Driftstilskud
Driftstilskuddet til foreningerne udgør den absolutte største
andel. Tilskuddet udbetales efter et kompliceret beregningsmodul som er afhængig af foreningernes indberetninger af
medlemmer, holdantal, turneringer m.v.
Tilskudsmodellen har været til et grundigt eftersyn det
seneste år og vil også være det i kommende år med henblik
på en revision. Dette set i lyset af, at ‘Herning-ordningen’ er
over 10 år gammel og ikke opdateret i perioden.
Med nye tiltag om at få flere aktive i idrætten via ‘Bevæg dig
for livet’ (Vision 25-50-75) er det nødvendigt for Herning
Kommune, at se på hvordan foreningerne kan støttes til
fastholdelse af medlemmerne, rekruttering af nye medlemmer, samt nye tiltag til aktiviteter der kan fremme visionen.
Revideret Folkeoplysningslov er også i spil, og ‘Herning-ordningen’ skal i den sammenhæng tilrettes så der gives tilskud
til børn og unge op til 25 år. I dag støtter ‘Herning-ordningen’ op til 18 år, og der skal således findes midler til gruppen
af unge fra 19-25 år. Herning kommune giver ikke mere i tilskud på den baggrund. Midlerne skal findes i den nuværende
pulje. Mulige modeller nævnes på repræsentantskabsmødet.
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Kursusaktiviteten
År
Kursusdeltager Tilskud kursus Tilskud dyrt mat.
2015 797		
373.528
221.699
2014 1.273		
460.456
199.383
2013 1.065		
425.000
210.000
2012 978		517.000		208.000
Tabellen viser en markant nedgang i antallet af kursusdeltagere set i forhold til de foregående år. Vi håber på, at der
er foreninger som har haft instruktører og trænere på kurser, men ikke ansøgt Idrætsrådet om tilskud. Vi tror desværre
ikke, at det er årsagen til den manglende kursusaktivitet.
Idrætsrådet ser med bekymring på den markante nedgang
og anbefaler alle foreninger at have et stort fokus på uddannelse af trænere og instruktører. Idrætsrådet vil igangsætte
initiativer på dette område.
Der har været en række spørgsmål omkring forskelsbehandling ift. private/kommercielle udbydere af kurser set i
forhold til de kurser som udbydes af hovedorganisationerne.
Idrætsrådet undersøger i hvert tilfælde, hvor der søges om
tilskud til kursus udbudt af privat udbyder, om tilsvarende
kursus findes ved hovedorganisationerne. Er dette tilfældet
gives der ikke tilskud til de kommercielle kurser.
Dyrt idrætsmateriel har vist en lille stigning i forhold til
det afsatte beløb. Det er umuligt at ramme de afsatte årlige
beløb så årets udbetalinger i tilskud er på stabilt niveau.
Tilskud til dyrt idrætsmateriel er baseret på de enkelte
idrætsgrene der har behov for dyrere redskaber og materiel
for at kunne udføre idrætten. Indretning af nye og moderniserede haller og multisale er ikke omfattet denne ordning.
Ansøgningsskema: nye oplysnings- og ansøgningsskemaer
vil blive tilrettet og opdateret i forbindelse med kommende
ændringer af driftstilskudsordningen. Det vil især blive
medlems- og kontingentoplysningerne der vil blive ændret.

BRAVO TOURS STØTTER
VI BAKKER OP OM
DE LOKALE FIGTHERE

HVERDAGENS HELTE

- og belønner Årets Idrætsforening med
vestjyskBANKs initiativpris på 15.000
kr.
0
Bak op om din klub – det gør vi!
Spørg os hvordan.
Du er altid velkommen i vestjyskBANK kontakt os på herning@vestjyskbank.dk
eller på tlf. 96 63 25 00.

UANSET HVILKEN FERIE - SÅ HAR VI FERIEN TIL DIG
SOLFERIE · RUNDREJSER · SAFARI · GOLF

Bethaniagade 40 · 7400 Herning
Ring 70 10 10 77 eller bestil på www.bravotours.dk
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Aktivitetsudvalg
Dette udvalg er nyt og paletten af aktiviter under udvalget
er bredt og meget forskellige artet. De er alle kendetegnet
ved, at de er selvvalgte af Idrætsrådet, og de på forskellig
vis bidrager til et varieret foreningsliv, hvor der blandt andet
kan være specifikke målgrupper.
Skoler og foreninger
Et væsentligt fokus har været på at etablere samarbejde
mellem foreninger og skoler. Det kommer som en udløber af
den ”nye” skolereform.
Den åbne skole er en skole, som inddrager sin omverden.
Skolerne skal åbne sig overfor det omgivende samfund. Det
skal skolen gøre ved at arbejde sammen med lokale organisationer som for eksempel idrætsforeninger, musik- og
billedskoler, ungdomsskolen eller erhvervslivet.
Samarbejdet skal bidrage til:
•
at eleverne lærer mere
•
at eleverne får et større kendskab til samfund og foreningsliv
Idrætsrådet har det sidste år haft stort fokus på hvordan vi
kan styrke et sådan samarbejde. Dette er sket i et godt og
varieret samarbejde med kommunale forvaltninger, Skolernes Idrætsudvalg i Herning Kommune (SI) og DGI.
Herning Idrætsråd ønsker i skoleåret 2015/16 at støtte skolereformens implementering af ’mere bevægelse i skolen’. En
ny udviklingspulje i Idrætsrådet blev målrettet det formål.
•
•

•
•
•
•

Puljen skal søges af skole og forening sammen, og
aftalen om undervisning skal indgås mellem skole og
forening - ikke mellem skole og enkeltperson.
Som udgangspunkt skal foreningsinstruktør og lærer
sammen forestå undervisningen, og det er en forudsætning at skoleleder og foreningsansvarlig har godkendt
aftalen.
Grundbeløb på 1000 kr. kan ydes foreningen til planlægning af forløbet.
Ved frikøb ydes maks. 500 kr. pr. afviklet dobbeltlektion
(2x45 min.)
Puljen kan søges løbende, og ansøgere kan forvente
svar inden for 10 arbejdsdage.
Ansøgningen skal ske på Idrætsrådets hjemmeside.

I 2015 udbetalte vi 1/3 af puljens 100.000 kr. Vi oplever i
2016 en langt større viden om og interesse i støtten. På sigt
arbejdes der med en pulje fra Børne og Familieudvalget.
HIR arbejder på hvordan vi får navngivet en skoleansvarlig i
alle kommunens foreninger, som er interesseret i at samarbejde omkring den åbne skole. I et nyhedsbrev, blev foreningerne opfordret til at melde tilbage til idrætsrådet. Ca. 30
foreninger meldte tilbage. HIR er i gang med en opfølgning
til de foreninger der ikke har meldt tilbage endnu.
Platformen: www.projekter.herning.dk/playmaker er et godt
sted at starte hvis foreninger ønsker mere samarbejde. På
platformen kan man finde:
•
Åben skole forløb
•
Indsendte forløb
•
Inspiration

vi bevæger idrætten...

•
Undervisningsmateriale
•
Transport
•
Tilbud til lærerne
•
Kontaktpersoner
•
Søge tilskud til samarbejdet
HIR kan se på tilskuddet og platformen, at samarbejdet er
i gang mellem nogle skoler og foreninger, men ønsker, at
hjælpe samarbejdet videre næste år.
Ferieaktiviteter
Idrætsrådet har i 2015 administeret ferieaktiviterne i
hele kommune. Det nye koncept - hvor vi har været mere
opsøgende i forhold til foreninger, aktiviteter i efterårsferien, ny hjemmeside og tilmeldingsrutine er blevet godt
modtaget. Vi oplevede stigning i både antal aktiviteter (137)
og deltagere (1750). Igen i 2016 er ansvaret lagt i hænderne
på Idrætsrådet og der er fortsat mulighed for at byde ind
med aktiviteter.
ROS - indsats for overvægtige børn
Et tværsektorielt samarbejde mellem kommune, region og
idrætsforeninger omkring sundhedsfremmende initiativer
for overvægtige børn og unge fik fra Sundshedsministeriet
bevilget 100.000 kr. til at igangsætte vidensdeling. Der har
været afholdt tre netværksmøder. Vi oplever imidlertid fortsat behov for viden med hvordan målgruppen bedst tilgodeses og har fået lov til at lave opsamling på personer som for
ti år siden deltog i behandling og aktiviteter.

Eliteudvalg
I talentarbejdet under Herning Elite er der arbejdet videre
med de besluttede planer for tiltag og udviklingsområder.
Herning Elite og Herning Kommune har genforhandlet elitekommuneaftalen med Team Danmark, så den løber fra 1/12015 til 31/12-2018. Team Danmark og Herning Kommune
deltager i bestyrelsesmøder i Herning Elite og vi oplever en
god og konstruktiv kommunikation parterne i mellem.
Budgettet i Herning Elite afspejler, at der er tildelt foreningerne tilskud til en række gode tiltag. Det er både tiltag
som klubberne har ansøgt om og tiltag som Herning Elite
gerne vil udvikle yderligere med sigte på, at det kommer
foreningernes elitesatsning til gavn.
Herning Elite sætter fokus på den fremadrettede talentudvikling i hele kommunen. Det er vores erfaring, at eleverne
der vælger eliteidræt til, faktisk fungerer rigtig godt fagligt
i forhold til deres uddannelsesforløb og at de stortrives
blandt andre unge der dyrker idræt.
Erfaringer anvendes også i samarbejdet med skoleforvaltningen, bl.a. om etablering af 3 idrætsskoler i Herning
Kommune med start fra august 2016.
Herning Elite har formaliseret sit samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole så unge talenter kan morgentræne
mens de tager en erhvervsuddannelse (EUX/EUD).
Herning Elite ønsker et fortsat stort fokus på udvikling af
klubbernes talentudviklingsmiljøer og uddannelse af klubbernes trænere. Nogle eliterelevante kurser udbydes i fællesskab med elitesatsninger i Viborg og Holstebro.
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Med et ambitiøst fremadrettet perspektiv har vi indledt et
samarbejde med Syddansk Universitet om etablering af et
forskningsprojekt om talentudvikling og talentudviklingsmiljøer. Målet er, at vi ved at opsamle og formidle viden
samt handle herpå, kan skabe bedre talentmiljøer!
I dag samarbejder Herning Elite med 12 idrætsgrene i
Herning Kommune. At arbejdet med både elite og bredde er
samlet i Idrætsrådet er grundlag for synergier, sparring og
er en gevinst af de helt store.

Bestyrelsen
Aflyst medlemsmøde i november 2015
En stor ærgelese for bestyrelsen var aflysningen af
medlemsmødet i efteråret. Temaet var ‘Når unge er den
vigtigste ressource’ og formen var planlagt som en kollektiv udviklingsaften for jeres forening. Mødet havde desuden en forudgående workshop hvor bl.a. ændringer i
tilskudsstrukturen skulle drøftes. I bestyrelsen mener vi,
at det er meget væsentlige emner for alle foreninger. Vi er
derfor spørgende og meget interesseret i, at kende foreningernes forventninger og behov for inspiration så vi kan
planlægge nyttige medlemsmøder.
Idrætsfaciliteter
Der har gennem flere år været løbende dialog og møder i
Halforum - et forum hvor dagligdags forhold ved kommunens haller og fritidscentre drøftes. Her drøftes eksempelvis
udnyttelse af hallernes faciliteter (bookingsystem), ønsker
om behov for evt. ombygninger og tilbygninger m.v. Især
driften af de forskelige haller og centre er i fokus. Fælles
indkøb m.v. har været temaer. I Halforum sidder halinspektører, centerledere samt repræsentanter fra forvaltningen
og Idrætsrådet.
Bestyrelsen ser fremadrettet et behov for at udvikle
mere på dette område. Der bør bl.a. kigges på de øvrige
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Ringkjøbing Landbobank er stolte over
sammen med Herning Elite at uddele
årets Talentpris 2015 i Herning Kommune.

Tlf. 9732 1166 / post@landbobanken.dk
www.landbobanken.dk
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faciliteter i kommunen ud over haller og fritidscentre.
Set ud fra de mange tilbygninger og nybyggerier der pt.
gennemføres i kommunen bør der følges op på driften og
vedligeholdelsen efterfølgende. Dette gælder ikke mindst
de ældre faciliteter. Der bør laves drifts- og vedligeholdelsesplaner der fremsendes til politikerne med åremål og
årstal for forventet udførelse med tilhørende økonomiske
overslagsansøgninger til fonde mv. Planerne bør politikerne anvende som baggrund i det årlige budgetseminar.
Det er bestyrelsens ønske, at Idrætsrådet fremover bliver en konstruktiv samarbejdspartner der medvirker til
fastsættelse af disse planer og på vegne af foreninger og
kommunen søger om midler ved de relevante fonde.
Andre idrætsråd
På embedsmandsniveau har der længe været et godt
netværk mellem Viborg, Skive og Herning. Netværket giver
sparring som idrætsrådene i alle tre kommuner drager udviklingsmæssig nytte af. Baggrunden for netop Viborg og
Skive er, at disse områder er på størrelse med os, dog med
meget forskellige arbejdsområder og erfaringer.
I januar 2016 mødtes formænd, næstformænd og daglige
ledere fra de tre Idrætsråd. Vi forventer flere udbyttesrige
‘Trekants-møder’.
DIF har været meget tavs i 2015 i forhold til Idrætsrådet,
mens DGI inviterede til tættere dialog.
Samarbejde med kommunen
I januar 2016 var Idrætsrådet inviteret til møde med Fritids- og kulturudvalget. Der var en god dialog om opgaver
vi udfører for kommunen og om nogle af de tanker vi har
om fremtiden.
Tak til bestyrelsen og foreninger for det forgangne år. Tak
for indsatsen fra de ansatte – det er godt gået med alle de
nye tiltag, der er sat i søen.

Spar Nord Herning
støtter lokalsporten og
unge idrætsledere

Spar Nord Herning
Dalgasgade 30, 7400 Herning
Telefon 97 11 70 00
Telefax 96 27 76 43
www.sparnord.dk/herning
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