Beretning 2018
Herning Idrætsråd fremhæver nedenfor udvalgte hovedpunkter fra sæsonen.
Vel mødt til repræsentantskabsmødet, d. 11. april 2019, kl. 19.00, på
Terminalen (Godsbanevej 7), hvor vi præsenterer det kommende års hovedmål.

Bestyrelsen

Idrætten i Herning Kommune
38.020 borgere i Herning kommune var i 2018 medlem af
en idrætsforening. Det er en lille stigning i medlemmer
- efter to år med fald. Det er glædeligt og vi vil arbejde
hårdt for fortsat at styrke medlemsfremgangen. Billedet er
ikke entydigt: nogle foreninger har fremgang - andre har
tilbagegang. Det er bl.a. blevet tydeliggjort i foreningsundersøgelsen, som uddybes under Aktivitetsudvalget.
Idrætsrådet var i september på en bustur med Kultur- og
Fritidsudvalget, hvor vi drøftede den kommende udvikling
for idrætten i kommunen. Der skal bl.a. udformes en ny, tilrettet idrætspolitik idet den nuværende politik på området
er af ældre dato. Det er aftalt med politikerne at den nye
politik vil blive udformet i samspil med idrætsforeninger,
klubber og Idrætsrådet, således den kan få en bred forankring.
E-sporten har taget sit indtog i kommunen. Det er lidt af
en udfordring at få denne aktivitet indpasset i de gældende
regler for idræt efter folkeoplysningsloven samt nogle
principielle spørgsmål i relation til motion, bevægelse og
fysisk fremmøde.
Den store vision ”Bevæg dig for Livet” har endnu ikke helt
fundet sin rette form i kommunen. Der pågår fortsat drøftelser og møder mellem aktørerne for at finde en model
der passer til, og kan tage hånd om de udfordringer der er i
Herning kommune. Her tænkes bl.a. på medlemsfremgang
til foreningerne via de ikke organiserede idrætsudøvere,
samt fokus på seniorerne. Herning Idrætsråd er klar til at
indgå sparring og partnerskab på de aktuelle idrætsmæssige områder, og vi har tilrettet vores nye Strategi 2025 på
idrætten så den kan afstemmes og skabe synergi med den
kommende idrætspolitik i Herning kommune.

Tilskudsudvalg
Kommunens bloktilskud til foreningerne har i 2018 været
på 5.425.000 kr. med fradrag for administrationsomkostninger og løn er der videreført 4.820.000 kr. til driftstilskud, kursus- og efteruddannelse samt idrætsmateriel.

Det er lidt mindre end forrige år. Puljerne for hhv. kursus og
idrætsmateriel blev ikke udnyttet fuldt ud. Restbeløbene
fra disse puljer er overført til kommende år. Det drejer sig
om hhv. 15.200 kr. og 11.500 kr.
År
2018
2017
2016
2015

Kursusdeltag.
788
736
863
797

Tilskud		
kursus		
434.801
382.307
428.910
373.528

Tilskud		
dyrt mat.
198.500		
253.990		
210.333		
221.699		

Tilskud
drift
4.158.833
4.264.148
4.202.103
4.221.357

Tabellen viser de udbetalte beløb for de 3 puljer. Desuden
er antallet af kursusdeltagere vist og det ligger på niveau
med de foregående år. Tilskudsudvalget har tidligere
opfordret til, at så mange som muligt bliver efteruddannet
og vil fortsat opfordre foreningerne til at sende trænere og
instruktører på kursus.
Principperne for dyrt idrætsmateriel blev ændret i 2017
således at der kan søges om materiel der fremmer aktivitetsniveau, medlemsfremgang og fastholdelse af medlemmer i klubberne. De nye tildelingsprincipper har kørt i et år
med ansøgningsfrist 3 gange i løbet af året.
Tilskudsudvalget har på bedste vis gennemgået ansøgningerne og vurderet dem for tildeling og udbetaling af
tilskud. 2018 har været en indkøringsperiode, hvor der i
kommende år vil blive foretaget nogle justeringer i principperne for ansøgning og fordeling af tilskuddene. Alle såvel
foreningerne som tilskudsudvalget har på forskellig vis
”trykprøvet” de nye tilskudsprincipper og det er i en sund
og positiv proces.

Aktivitetsudvalg
Udviklingspuljen i 2018 havde initiativer for sen-teenageres foreningsaktivitet som mål. Ansøgningerne var
beskedne, men de foreninger som fik ydet støtte, viser
gode intentioner, ideer og resultater. Grundet de få ansøgninger, valgte udvalget, at åbne op for ansøgning til alle
typer for udvikling i 4. Kvartal 2018. I 2019 er der stadig
åbent for alle, da HIR gerne vil tilskynde til flere nye tiltag
og udvikling af vores foreningsliv.
Idrætsrådet administrerer fortsat ferieaktiviteter i hele
kommunen, som er udbudt af idræts- og kulturelle fore-
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ninger. Deltagerantallet er på et godt
stabilt niveau, men det må på ingen
måde blive en “hvilepude” for nogen af
os! Der skal fortsat arbejdes med og på,
at gøre idrætten spændende for de unge
mennesker, for opbygningen af en sund
kultur og levestil. Det er tilmed en god
måde at vise sin idræt til nye, så overvej
at udbyde en ferieaktivitet og kontakt
Idrætsrådet herom.
Gennem 2018 har udvalget arbejdet
med foreningsundersøgelsen. Det har
været godt at få lavet undersøgelsen, da
den giver et godt billede af idrætslivet,
virkeligheden og de mange spændende
ting, der kan og skal arbejdes videre
med. Undersøgelsen har også givet
nogle overraskende resultater eks. at
kommunikation fylder så meget og at det
derfor helt sikkert er et område der skal
arbejdes videre med, for at styrke hos
foreningerne.
Det er vigtigt for aktivitetsudvalget, at
der sker handling, så undersøgelsen
ikke kommer til at ligge stille, men bliver
brugt aktivt fremadrettet. Udvalget skal
og vil agere og i stedet for at reagere –
altså være proaktive.
Samlet set ønsker udvalget at arbejde
videre med:
1. Ansætte en breddeidrætskoordinator for - helt tæt på - at støtte og
rådgive foreningerne indenfor både
drift og udvikling, samt at facilitere
opgaver i og for foreninger.
2. Skabe ‘en indgang’ for foreningslivet. Formålet er at gøre det nemt
for foreninger at finde oplysninger,
nyttige årshjul, nye puljer mv.
3. Netværk for foreninger. Ønsket er
at få foreninger til at samarbejde
mere og bruge hinanden til sparring,
ideudvikling, opgaveløsning og dele
viden og potentialer. Desuden kan
netværk bruges til at kigge ind ad
i Idrætsrådet, for at forme rådet,
så det kommer foreningerne mest
muligt til gode. Netværk kan også
være med til at styrke det sociale i
foreningerne.
4. Synlighed – Formålet er at kigge ind
ad og formulere – hvad er idrætsrådet, hvilke opgaver skal rådet påtage
sig, hvordan kan den enkelte forening bruge idrætsrådet.
Tak for jeres deltagelse i foreningsundersøgelsen. Tag gerne kontakt til HIR
hvis I har kommentarer til de prioriteringer og fokuspunkter udvalget vil
arbejde med gennem 2019.
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vi bevæger idrætten...

Eliteudvalg
Aftalen mellem Team Danmark og Herning Kommune er genforhandlet, så HIR
fortsat står i spidsen for at folde elitekommuneaftalen ud de næste 4 år.
Herning Elite har aktuelt talenter fra 15
forskellige idrætsgrene, nye idrætsgrene
er floorball og sejlsportstalenter, der
morgentræner på et fælles basishold.
Vi har stadig et fokus på at videreudvikle
kendte talentmiljøer samt udvikling af
nye talentmiljøer.
Herning Elite ser trænerne som talentmiljøernes nøglepersoner. De skal sikre
en god sportslig og personlig udvikling,
og derfor tilskyndes trænerne til at dygtiggøre sig gennem træneruddannelse
og sparring med kollegaer.
Herning Elite har afviklet et klubudviklingsforløb hvor hensigten var, at klubberne får skabt en tydelig strategi for
det udviklende talentmiljø. Deltagerne
fra klubberne har både været bestyrelse,
nøgletrænere og ledere. Vi etablerede et
talenttrænerforum hvor talenttrænere
fra morgentræningsklubberne 2-3 gange
årligt mødes til oplæg og vidensdeling på
tværs af idrætsgrenene. Dette netværk
gør det lettere i dagligdagen at sparre
om udfordringer eller få ny inspiration.
En tæt kontakt med Talentklasserne på
Sønderager og ungdomsuddannelserne
sikrer at talenterne får mulighed for at få
en god uddannelse mens de dyrker deres
talent.
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Ringkjøbing Landbobank er stolte over
sammen med Herning Elite at uddele
årets Talentpris 2018
2016 i Herning Kommune.

Tlf. 9732 1166 / post@landbobanken.dk
www.landbobanken.dk

Bestyrelsen
Idrætsrådet har et godt og konstruktivt
samarbejde med kommunen, samt foreningerne og organisationer indenfor såvel idræt som andre tilknyttede områder
hvor idræt, motion og bevægelse kan
gøre nytte.
Der er positiv fokus på elite- og talentmiljøerne i kommunen. Det er bestyrelsen meget stolte af og ser det som anerkendelse af det store arbejde der udføres i Herning Elite. Bestyrelsen arbejder på også at skabe et forøget positiv
fokus på breddeidrætten i kommunen.
Det er i breddeidrætten talenterne skabes. Dette til gavn for alle foreninger og
klubber i kommunen.
Tak til foreninger og samarbejdspartnere
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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