Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i
Lyngby-Taarbæk
Strategi 2019

Indledning fra FIL’s formand Anni Frisk Carlsen
Med FIL’s strategi 2019 er kursen sat for, hvordan FIL
kan styrke sine medlemmer, samarbejdet og de
frivillige – og dermed fremme idrætten i kommunen

Tekst

Rammer

Frivillige

1. Seminar den 23. januar 2016 med deltagere fra
idrætsforeninger, borgmester, politiker, embedsmænd,
oplægsholdere m.fl. (Fase 1)
2. Dialog på medlemsmøder og i FIL’s bestyrelse (Fase 1)
3. Vedtagelse af Strategi 2019 generalforsamling (Fase 2)
4. FIL’s ”Strategi 2019” kommunikeres og deles med alle relevante
interessenter dvs. medlemmer, politiker, embedsmænd, medier
m.v. (Fase 2)
5. Fase 3 og 4 – starter nu

Idrætsforeninger

Juni 2016

Hvorfor en strategi for FIL?
-trespring frem mod år 2025 og visionen 25-50-75



Efter vores konference i 2009, blev der sat en hel del emner op, som vi
satte os for at gennemføre – og det lykkedes!



Nu i vores jubilæumsår efter endnu en konference, præsenterer vi
Strategi 2019 et skridt på vej mod år 2025 og visionen 25-50-75

2016

2019

2022

2025

FIL vil medvirke til at realisere
DIF/DGI´s strategi 25-50-75, så derfor:


Samarbejde – også med dem vi ikke kender.
- Alene er vi gode, men sammen kan vi blive endnu bedre.



Alle ønsker forbedringer, men få tør forandringer.
- Det skal der laves om på.



Hvis vi gør mere af det vi plejer, så får vi mere af det vi altid har haft.
- Tag udfordringer op og prøv det af.

Det lyder måske enkelt, men det kræver aktion og arbejde.
Til gengæld kan vi sikre udvikling af vores foreninger.
Vi skal hjælpes ad, og vi er allerede i gang.

God fornøjelse
Anni Frisk Carlsen

FIL skaber bedst mulige rammer og vilkår for
idrætten i kommunen
FIL´s formål er,

•

at virke til fastholdelse og udbygning af de ydre
forhold for idrætsforeningerne

•

at virke for et godt samarbejde mellem
idrætsforeningerne

•

at varetage idrætsforeningernes interesser i
forhold til myndigheder og lignende

•

at varetage idrætsforeningernes interesser ved at
være repræsenteret i udvalg, bestyrelser m.v. som
Idrætsforeninger
Tekst
på såvel
kommunalt og tværkommunalt plan har
indflydelse på idrætsforeningernes vilkår

Rammer

at virke til fremme af udøvelse af amatøridræt i
Lyngby Taarbæk kommune

Frivillige

•
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FIL strategiproces 2016-2019

Fase 1
FIL strategi
seminar
23.01.2016

Fase 2
Formulering og
godkendelse af
strategi
2. Kvartal 2016

Fase 3
Udarbejde
konkrete
handlingsplaner
4. Kvartal
2016

Fase 4
Implementering
og revision af
strategi
1. Kvartal 2017

Fase 3 og 4
gentages årligt
frem mod
2019

Juni 2016

FIL’s strategi 2019
Samarbejde og
position for FIL og
idrætten

FIL repræsenterer
65 foreninger

Medlemmer

Samarbejde

Struktur og
synlighed

Frivillige

Relationer

25/50/75

Eksternt samarbejde

Idrætsforeninger
7

Juni 2016

FIL strategi 2019 - Idrætsforeningerne
Mål: Stærkere idrætsforeninger – gerne flere!
Initiativer:
1.

Udbredelse af kendskabet til FIL og FIL’s formål

2.

Foreningsudvikling

3.

Fælles administration

4.

Netværkskonferencer og seminarer i regi af FIL

Forudsætninger:
Udviklingsstøtte til foreningerne, så de styrkes og kan følge med efterspørgslen og
bliver det foretrukne tilvalg og samlingssted
Udvikling af fællesadministrative løsninger til gavn for mindre foreninger og for at
sikre mest mulig fokus på idrætten
Facilitering af netværk til deling af viden og ressourcer på tværs af foreningerne til
gavn for medlemmerne – gerne på tværs af kommunegrænser
Etablere nye platforme og fora til at styrke kommunikationen til
idrætsforeningerne om bl.a. strategi og initiativer

Idrætsforeninger

FIL strategi 2019 - Medlemmer
Mål: Sundhed og idræt – en stærk alliance!

1.

Afklare behov hos FIL’s samlede målgruppe

2.

Positionering ift. den ikke-organiserede idræt

3.

Medlemskab som klippekort – gerne på tværs af foreninger

4.

Rekruttering af nye idrætsforeningsmedlemmer

Forudsætninger:
Præcisere FIL’s målgruppe - idræt er mere end elite og bredde, børn og unge –
idræt er også for voksne og ældre, motionister og… (’25-50-75’)
Afklare FIL’s rolle ift. den ikke-organiserede idræt

Etablering af klippekort-ordning, der kan sikre mere løse medlemmers adgang til at
prøve en forening eller flere foreningers tilbud inden medlemskab
Bistå med synliggørelse af idrætstilbud og foreningsliv i kommunen - også i forhold
til de sundhedsmæssige aspekter - med henblik på rekruttering af medlemmer

Medlemmer

Initiativer:

FIL strategi 2019 - Samarbejde
Mål: Et tilbud til alle i kommunen!

1.

Samarbejde med institutioner, skoler og videreuddannelsestilbud

2.

Virksomhederne/Vidensbyen skal knyttes tættere til idrætslivet i kommunen

3.

Partnerskaber med øvrige i lokalsamfundet

4.

Ressourcer til FIL der kan støtte i projekter til gennemførelse af Strategi 2019

Samarbejde

Initiativer:

Forudsætninger:
Indgå aftaler og etablere partnerskaber på kendte præmisser for
idrætsforeningerne
Udvikle samarbejde med virksomhederne i kommunen

Deltage i Vidensby-netværk
Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og idrætsforeninger
skal sikres til fælles bedste og for at styrke tilknytningen lokalt
Opnå kommunal eller anden ekstern (med-)finansiering af en idrætskonsulent, der
kan hjælpe med at gennemføre strategien
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FIL strategi 2019 - Frivillige
Mål: En vigtig del af kultur- og fritidslivet i kommunen!

1.

Frivillige - rekruttering og fastholdelse afgørende for at skabe aktiviteter for
børn og unge

2.

Nye typer af medlemsskaber og kontingentordninger i idrætsforeningerne

3.

Koordinering i forhold til idrætsfrivillige i kommunen

Forudsætninger:
Frivillige – er vigtige i foreningslivet. Rekruttering og fastholdelse kan styrkes på
tværs og med hjælp fra kommunen til at sikre de administrative krav og fx en
offentlig frivillig-pris
Kontingenter kan betales helt eller delvist med frivilligt arbejde.
Nye typer af medlemskaber til en forening skal sikre at flere eller nye målgrupper
får lyst til at blive en del af foreningernes sociale og kulturelle sammenhold. Der
udvikles forskellige kontingentordninger

Frivillige

Initiativer:

FIL strategi 2019 - Relationer
Mål: Et stærkere FIL – ét fælles talerør!

Relationer

Initiativer:
1.

Mandat fra idrætsforeningerne til FIL med henblik på at koordinere fælles
interesser i forhold til kommunen

2.

Samarbejdsaftale med kommunen

3.

Særskilt idrætspolitik for kommunen

4.

Optimal udnyttelse af anlæg og idrætsfaciliteter i og mellem kommuner

5.

Deltagelse i fora, råd, udvalgsarbejder mv.

Forudsætninger:
Opnå mandat til FIL fra foreningerne, så FIL kan tegne foreningerne og forhandle
med kommunen om større indflydelse på idrætslivet i kommunen
FIL skal være medlem af (nyt) stående Idrætsråd i kommunen, der skal have fast
mødekalender og politisk reference
Understøtte at kommunens idrætspolitik er forankret i Idrætsrådet og har
sammenhæng til Strategi 25-50-75 (DIF)
FIL involveres i alle forhold vedr. fysiske idrætsanlæg i kommunen - og gerne
vurderet på tværs af kommunegrænsen, så der skabes sammenhænge og dermed
optimere udnyttelsen af idrætsanlæg
Fastlæggelse af FIL’s deltagelse i andre råd, fora, udvalgsarbejder mv.
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Nye teknologier, nye koncepter og ildsjæle med et nyt mindset omkring
idræt, sport og motion forandrer idrætssektoren afgørende i disse år og
udfordrer idrættens strukturer. Det påvirker FIL og alle FIL’s medlemmer
FIL’s strategi 2019 vil gennem relationer
biddrage til en ny kommunal idrætspolitik
”Større fleksibilitet i faciliteterne og mere
tværgående samarbejde mellem forvaltninger,
faciliteter og foreninger kan være en vej til at
gøre den kommunale idrætspolitik mere
effektiv i forhold til voksne…” Det viser en
række undersøgelser i danske kommuner.

Facebook-siden 'Løbeklubben på Facebook' har
efter otte år 9.400 følgere og masser af
konkurrenter. Stifteren Jakob Lind Tolborg
opfordrer i dag idrætsforeningerne til at tage
Facebook til sig, hvis de vil følge med…

Idrætsforeninger

FIL
strategi
2019

Idrætspolitik

INDHOLD
o Introduktion
o Fremtidsscenarie
o Inspirationsoplæg
o Temadrøftelser

Velkomst v/FIL’s
formand
Anni Frisk Carlsen

Fremtidsscenarie
Ofte er det nemmere at se tilbage end fremad…
I denne øvelse blev deltagerne bedt om at
forestille sig, at datoen er d. 23. januar 2019.
Idrætsområdet i
Lyngby-Taarbæk er blevet en bragende succes.
-

Hvad kendetegner idrætsområdet i
kommunen?

-

Hvilke aktiviteter var afgørende for
successen?

-

Hvad har krævet en anden indsats?

-

Hvilke forhindringer stødte man på
undervejs?

-

Hvordan bidrog den enkelte forening til
udviklingen?

Inspirationsoplæg
Deltagerne fik mulighed for at lytte til 3 ud af 4 inspirationsoplæg:
• Morten Lindkjær, DGI: ’25-50-75, Bevæg dig for livet’
• Henrik Brandt, IDAN: ‘Fremtidens idræt. Hvem kan levere?’
• Lise Kissmeyer, CUR: 'Jagten på glæden'
• Lasse Petersen, Skævinge Boldklub: 'Erfaringer med frivillighed’

Opgave:
•
•
•
•

Hvad er betydningen eller relevansen for idrætsområdet?
Hvad overraskede jer – hvad undrede?
Hvordan kan I overføre eller anvende det, I hørte og så i
inspirationsoplæggene, til at skabe udvikling inden for idrætsområdet?
Hvad er efter jeres opfattelse de tre væsentligste budskaber?

