Beretning 2016

Idrætsåret 2016
i Herning kommune
Herning Idrætsråd fremhæver på de kommende sider udvalgte hovedpunkter fra sæsonen og
præsenterer det kommende års hovedmål.
Vel mødt til repræsentantskabsmødet, d. 20. april 2017, kl. 19.00, i Nordvesthallen.

Bestyrelsen

Idræt og kommunevalg
37.519 personer var medlem af en idrætsforening i 2016.
Det er en stigning på 1143 medlemmer (3%). Det er en
glædelig udvikling, når tallene på landsplan er nedadgående. Vi har kort og godt et godt foreningsliv i Herning
Kommune, men det kommer ikke af sig selv.
Vi skal både i egne rækker og i forhold til kommunen
være visionære for idrætten i Herning Kommune.
Foreningerne under Herning Idrætsråd skal blive bedre
til at fastholde og udvikle foreningstilbud. Idrætsrådets
egen idrætspolitik er i den forbindelse stadig relevant og
giver meget mening.
I et overordnet perspektiv bør Idrætsrådet være en
væsentlige medspiller i formuleringen af den kommende
kommunale idrætspolitik. Vi er klar og vil selvfølge lade
Idrætsrådets idrætspolitik blive en synergi i forhold til
hvad den kommunale version ender med.
Kommunalvalget i november er selvfølgelig centralt. Det
er derfor vigtigt, at Idrætsrådet via foreningernes indspil
kan medvirker til at sætte dagsorden over for politikkerne samt påvirker kandidaterne op til kommunalvalget
i november.
Tre udvalg
Idrætsrådet er internt organiseret i tre udvalg: tilskud-,
elite- og aktivitetsudvalg. I gennem 2016 har udvalgene
arbejdet ud fra Idrætsrådet idrætspolitik. Udvalgenes
arbejde, resultater og principper er baseret på det

fokus der har været omkring visionen ”Bevæg dig for
Livet” og Herning som TeamDanmark-kommune.
På de følgende sider beskrives årets aktivitet i de tre
udvalg.
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Tilskudsudvalg
En stor del af Idrætsrådets arbejde er, at fordele kommunens bloktilskud til idrætsforeningerne – dvs være kommunens forlængede arm. Der blev i 2016 udbetalt 4.841.000 kr. i
tilskud (se faktaboks).
Driftstilskud
Revision af tilskudsmodellen for driftstilskuddet blev færdigbehandlet af Idrætsrådet og godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget ved Herning kommune i 2016 med ikrafttræden pr.
1. januar 2017.
Driftstilskuddet er fremover opdelt i to delelementer:
Foreningstilskud: medlemstilskud (0-24 år) samt evt.
bonus og grundtilskud.
Omkostningsgodtgørelse: start/turnering, dommer og
kørsel af unge.
Siden juni 2016 har foreningerne kunne få et skema tilsendt
med konsekvenser af den nye beregningsmodel for driftstilskuddet. Modellen er desuden præsenteret og drøftet på
efterårets medlemsmøder.
For at opfylde Folkeoplysningslovens bestemmelser ydes
der nu tilskud til unge op til 25 år. Den nye model skal endvidere fremme intensionerne om, at få flere medlemmer i
foreningerne og som et nyt element tildeles en bonus på 100
kr. pr. nyt medlem i forhold til året før.
Da kommunen ikke har øget tilskudspuljen i forhold til denne
ændring, er der reguleret i procentsatserne for de øvrige
tilskud til dommer og turneringsgebyrer.
Tilskudsmulighederne til transport af unge er reduceret
markant. Det er set i lyset af, at en stor del af tilskudsbeløbene til denne driftsudgift tilfaldt klubber og foreninger
der har et tilhørsforhold til Herning Elite. Der arbejdes derfor
på, at Herning Elite finder midler som kompensation til de
længere transportafstande. Idrætsrådet yder kompensation
i foreløbig 2 år for delvis udligning af de mindre tilskud de
værst ramte foreninger får ved ændringerne.
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samles trænere fra flere klubber. Det giver et godt socialt
netværk blandt deltagerne både internt i klubben og eksternt mellem de deltagende klubber og foreninger.
Idrætsrådet opfordrer ikke mindst til, at man ser på efteruddannelse af foreningens ledelse. Idrætsrådet afviklede i
2016 kurset ”Idrætslederakademi” i samarbejde med DIF/
DGI - og vil gerne gentage kurset hvis der er efterspørgelse.
Der har også i år været en del forespørgsler og bemærkninger fra foreninger der har haft trænere på kurser der er
udbudt af private og kommercielle udbydere. Idrætsrådet
fastholder princippet om, at såfremt tilsvarende kursus udbydes af hovedorganisationerne inden for den pågældende
idræt så gives der ikke tilskud til udgifterne til de private og
kommercielle udbydere.
År
2016
2015
2014
2013
2012

Kursusdeltag.
863
797
1.273
1.065
978

Tilskud		
kursus		
428.910
373.528
460.456
425.000
517.000

Tilskud		
dyrt mat.
210.333		
221.699		
199.383		
210.000		
208.000		

Dyrt idrætsmateriel
Principperne for at få tilskud til dyrt idrætsmateriel er
baseret på, at det er enkeltsstående materiel og redskaber. Der har været flere ansøgninger og forespørgsler fra
foreninger om tilskud til et større antal af småredskaber
som anskaffes som en samlet enhed. Med de nuværende
regler kan der ikke gives tilskud til investering i sådanne
”pakkeløsninger”. Et andet spørgsmål er hvor grænsen går
mellem dyrt idrætsmateriel og inventar. Tilskudsudvalget
har opmærksomheden på den udfordring og problematik det
giver en del foreninger, især på baggrund af vores ønske om
at få flere medlemmer til at dyrke foreningsidræt. Tilskudsudvalget iværksætter derfor arbejdet med at gennemgå og
modernisere principperne for tilskud til dyrt idrætsmateriel.

Kursusaktiviteten
Som ved sidste års repræsentantskabsmøde skal her
nævnes en fortsat bekymring for det forholdsvis lave antal
kursister blandt trænere og instruktører fra foreningerne.
Idrætsrådet vil kraftigt opfordre foreninger og klubber til, at
få alle trænere og instruktører på kursus. Idrætsrådet kan
anbefale afholdelse af eksempelvis klubkurser, hvor der kan
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Tilskud
drift
4.841.246
4.816.584
4.637.884
4.664.977
4.968.362
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Ansøgningsskema til driftstilskud blev digitaliseret ved
overgang til de nye vilkår. Ansøgningerne foretages via
Conventus og den digitale ansøgning ser ud til at lette det
administrative arbejde for både foreninger og Idrætsrådet.
Det forudsætter dog, at alle foreninger holder stam- og
kontaktoplysninger ajour i Conventus.

Aktivitetsudvalg
Dette udvalg arbejder for aktiviter der ofte er breddeorienterede. De er alle kendetegnet ved, at de er selvvalgte af
Idrætsrådet, og de på forskellig vis bidrager til et varieret
foreningsliv, herunder specifikke målgrupper.
Skoler, foreninger - og Udviklingspulje
Et væsentligt fokus gennem de sidste par år har været at
udvikle og opbygge samarbejdet mellem skolerne og foreningslivet i forlængelse af skolereformen pr. august 2014.
I både 2015 og 2016 har Udviklingspuljens 100.000 kr. årligt
været målrette til Åbenskole-forløb - og i 2016 blev hele
puljen udbetalt. Efter to år ser vi stadig en interesse for
Åbenskole-forløb, men udvalget indstiller til bestyrelsen at
puljens fokus ændres, da Åbenskole mere har karakter af
statisk aktivitet end udvikling. Vi arbejder tilstadighed for at
finde kommunale midler til disse forløb og varetager gerne
en pulje fra f.eks. Børne- og Familieudvalget.
Det fremtidige fokus for Udviklingspuljen er Sen-teenagere.
Analyser viser, at der er stort frafald af unge i slutningen
af grundskole og særligt ved overgang til ungdomsuddannelserne. Konkurrencen om de unges opmærksomhed er
stor og de skal tilbydes særlige rammer for ikke at forlade
foreningsidrætten.
Foreningerne er velkommen til at søge midler og sparring.
UngPlus bliver relanceret i en ny form.
Ferieaktiviteter
Til sommerens aktiviteter var der 1645 deltagende hvilket
var en stigning på 70%. For to år siden udbød vi for første
gang aktiviteter i efterårsferien og i år deltog 955 børn.
Samlet ser vi en flot deltagerstigning (2600), hvilket var en
fremgang i antal deltagere på 52%. På den baggrund er der
indgået aftale om, at videreføre aftalen om ferieaktiviteter
for 2017 med Idrætsrådet ved roret. En stor tak fra udvalget
til de mange foreninger der har gjort dette flotte resultat
muligt, sammen med administrationen i idrætsrådet.
Motorvejsløb
I efteråret 2016 fandt fire foreninger og Herning idrætsråd
sammen om, at arrangere et motionsløb ved indvielsen af
den nye motorvej vest for Herning. Løbet afvikles søn. 28.5
og der er mulighed for at tilmelde foreningshold med rabat.
Motorvejsløbet er første event i Idrætsrådets Aktiv Herning,
som har det overordende mål at flere mennesker i kommunen bliver fysisk aktive - gerne på alle livsområdet: arbejde,
transport, hjem og fritid.
Fokus områder for 2017
I det kommende år vil udvalget sætte fokus på følgende
udviklingsmuligheder: Faciliteter samt udnyttelsesgraden
og tilgængeligheden hertil, senioraktiviter, samarbejde med
erhvervskoler, udvikling af styringsværktøjer til bestyrelser,
samt samarbejdet mellem forvaltningerne og Idrætsrådet.
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Eliteudvalg
Det sidste år er der fulgt op på og vedligeholdt tiltag - både
omkring Herning Elites overordnede målsætninger, samt
den fortsatte udvikling og styring af de relativt mange konkrete tiltag der arbejdes med i det daglige.
Samarbejdet mellem Herning Kommune og Herning Elite er
konstruktivt, bl.a. fordi kulturchef Morten Koppelhus deltager i møderne i Herning Elite.
Team Danmark deltager også i nogle af møderne og lytter
interesseret til hvad der foregår i forbindelse med talentudviklingen i Herning Kommune. Herning Elite har god nytte
af repræsentanten fra Team Danmark, der deler ud af deres
erfaringer i arbejdet med elitesport.
Endvidere er der via Herning Idrætsråd opbygget et større
netværk i forhold til tidligere år. Medarbejderne på kontoret i
Holing er udfarende og aktive i netværket.
Den del af talentudvikling der udføres på Sønderagerskolen har i 2016 igen været en succes. Flere elever end det
forrige år har valgt at satse på sin idræt - og væsentligt i
den forbindelse er, at forældrene oplever at deres børn får
uddannelse på højt niveau, sideløbende med at børnene kan
forfølge personlige mål inden for idræt. Vi ser et stigende
antal atleter på ungdomsuddannelser, hvor studierammerne
til stadighed gøres mere fleksible, så kombinationen af
studie og idræt lettes.
I eliteudvalget forsøger vi hele tiden at tænke ud af boxen
og dermed også leve op til Herning Idrætsråds opfordringer
om nytænkning. Der sker bl.a. ved at bakke op omkring
klubbernes unge talenter med mere økonomisk støtte end
tidligere år. Endvidere ydes kvalificeret sparring på væsentlige områder, herunder i forhold til klubudvikling.
Herning Elite vil gerne optimere kommunikationen omkring
eliteindsatsen. Det er et område hvor vi ikke er gode nok,
men det hører I mere om i 2017.

Bestyrelsen
Decentrale medlemsmøder
Der har tidligere været udfordringer med opbakning til de
årlige medlemsmøder. Det medførte, at Idrætsrådet inviterede sig selv til fem decentrale medlemsmøder hos
foreningerne. Det var en gensidig positiv oplevelse fra såvel
de deltagende foreninger og for bestyrelsen i Idrætsrådet.
Debatten var livlig og konstruktiv, og Idrætsrådet har fået
meget viden fra disse møder der kan arbejdes videre med i
det fremadrettede arbejde til gavn for foreninger og klub-
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ber i kommunen. Foreningerne kommer mere til orde og
idrætsrådet er tæt på hvor det sker. Og så får Idrætsrådet
mulighed for at kunne bære evt. aktuelle og relevante
emner direkte fra foreningerne til kommunens forvaltning
og politikere.
Idrætsrådet er overbevist om, at det er en model der skal
fortsætte - dog ikke i 2017 hvor vi lavet et panelmøde ifm.
kommunevalget.
Foreningskontingent til Idrætsrådet
Bestyrelsen har længe drøftet behovet for, at de bredeste
skuldre bør bærer mere i foreningen Herning idrætsråd.
Deruden ser vi en udvikling med sammenlægning af foreninger, der kan resultere i nedgang i kontingentindtægten
til Idrætsrådet. Bestyrelsen indstiller derfor en kontingentændring til behandling ved rep.mødet.
Kontingentbeløbet foreslås variabel således foreninger
med få medlemmer betaler 500- kr. og foreninger med
mange medlemmer betaler et større (max 2.000- kr.)
kontingent. Kontingentindtægten til Idrætsrådet skal anvendes til foreningsrettet arbejde.
Idrætsfaciliteter
Idrætsrådet fortsætter med at sættes fokus på kommunens idrætsfaciliteter. Det er primært udnyttelsen af haller
og baner m.v., men også driften og vedligeholdelsen har
vores opmærksomhed. Idrætsrådet ønsker, at der i Herning kommunes næste idrætspolitik indgår en facilitetspolitik. Idrætsrådet vil gerne medvirke til en synlig
strategi på faciliteterne i kommunen.
VisitHerning
Idrætsrådet har en plads i bestyrelsen i Visit Herning, som
er en organisation der varetager (erhvervs-)turismen.
Anders Buhl og den nye direktør Søren Baunsgaard vil undersøge potentialet i at sammenkæde tilbud på aktiviteter
fra foreninger og klubber til turister og messegæster, der
er i byen/kommunen i flere dage.

EN
SOLID
BANK

Ringkjøbing Landbobank er stolte over
sammen med Herning Elite at uddele
årets Talentpris 2016 i Herning Kommune.

Tlf. 9732 1166 / post@landbobanken.dk
www.landbobanken.dk
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Samarbejde med kommunen
Idrætsrådet har et godt og konstruktivt samarbejde med
kommunen - politisk såvel som embedsmæssigt.
Der været afholdt et møde med formand Johs Poulsen for
Kultur og fritidsudvalget, direktør Jørgen Krog og Morten
Koppelhus og Idrætsrådet. Dette var et konstruktivt møde
der bør følges op fremover.
Desuden er der afholdt dialogmøder med forvaltningen
vedr. nye tiltag og tanker om tværgående samarbejder for
at fremme bevægelse og motion for flere borgergrupper i
kommunen.
Kultur og Fritidsudvalget vil revidere idrætspolitikken, og
har inviteret Idrætsrådet til et samspil. Det tager vi gerne
imod og vil konstruktiv pege på både konkrete og gode
erfaringer som f.eks. ”Åben Skole” eller ”Bevægelse på recept”, og på mere overordnede områder inden for eksempelvis sundhed, mere fysisk aktivitet både i fritidslivet og i
andre hverdagssituationer.
Idrætsrådets omverden
Idrætsrådets næstformand, Charles Damholt, er valgt til
repræsentantskabet for DIF. Det giver medindflydelse og
netværk tæt på hovedbestyrelsen til DIF.
Der pågår en tæt dialog med DGI Midtjylland. Der har været
afholdt besøg i Silkeborg med drøftelser af samspillet
mellem DGI og Idrætsrådet/Herning kommune. Her deltog
formand og direktør fra DGI-M og bestyrelsen fra Idrætsrådet. Der er aftalt tilsvarendemøde hvor DGI-M besøger
Idrætsrådet.
Der er en løbende tæt dialog og samarbejde mellem de
daglige ledere fra Idrætsamvirket i Skive, Viborg Idrætsråd,
og i mindre grad Idrætsrådene i de øvrige nabokommuner
i regioen.
Tak til bestyrelsen og foreninger for det forgangne år. Tak
for indsatsen fra de ansatte – I arbejder engageret med
opgaver og projekter til gavn for idrætten i kommunen.

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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