Formandsberetningen ved SIS´s Repræsentantskabsmøde onsdag d. 20.03.2019
Velkommen til SIS´s årlige Repræsentantskabsmøde, endnu et år er gået og vi er klar til den mere
officielle del af aftenens program.
Ny bemanding på SIS´s kontor
Sidste år præsenterede jeg Louise Madsen som ny leder af vores kontor. Louise er nu på barsel
frem til oktober og som de fleste af jer nok er bekendt med så har vi ansat Morten Lanng i hendes
barselsvikariat, i bestyrelsen er vi glade for samarbejdet med Morten.
Normalt bruger jeg ikke så meget tid på emner som i forvejen er beskrevet i den skriftlige
beretning, men alligevel vil jeg lige komme ind omkring to store satsninger, Bevæg dig for livet og
Eliteidræts kommune
Bevæg dig for livet
Det er nu efterhånden et år siden at aftalen om Bevæg dig for livet blev indgået. Konceptet
handler om at få flere idrætsaktive således at bl.a kommunens sundhedsprofil kan bedres, men
også flere aktive ind i den etablerede idræt. Ved sidste profil undersøgelse, også kaldet ”hvordan
har du det” havde vi 21 % fysisk inaktive og 52 % der ikke dyrker idræt i fritiden. Det er
skræmmende tal, som vi som idrætsorganisation jo kun kan bakke op om at der forbedres.
Vi har været rigtig glade for at alle de konsulenter som arbejder for og med idrætten var samlet på
et fælles kontor på Tambohus, på den måde tænkte vi at der kunne ske koordinering af de mange
indsatser, men også opnås synergier på tværs. Desværre har Skive Kommune valgt at trække
Bevæg dig for livet konsulenten ind til sundhedscenteret. Vi er lovet at der vil ske en evaluering til
sommer, den vil vi selvfølgelig følge i forhold til hvordan samspillet går i forhold til de mange
indsatser på idrætsområdet.
Elite idrætskommune
2018 var også det år hvor Skive Kommune fik ansat en eliteidrætskonsulent. Det er en stor
satsning at blive Elite idrætskommune. Der er blevet arbejdet benhårdt for at få indgået aftaler
med idrætsgrene og forbund i forhold til hvilke områder der kan indgå i aftalen. Ligeså har der
været et forløb i forhold til at få udpeget den folkeskole hvor eliteidrætsklasserne skulle være.
Man kan vel stille SIS det spørgsmål, hvorfor går vi ind omkring elite idræt, vores
medlemsforeninger er jo brede idrætten og ikke eliten. Vi tror på at et godt samspil mellem elite
og bredde vil komme os alle til gode. Der har været og er nok stadig idrætsforeninger der er bange
for at miste medlemmer når de dygtigste unge kommer til at gå i idrætsklasserne. Ja det vil nok
også ske, men ville det ikke være sket alligevel, nu har vi mulighed for at der bliver skabt nogle
gode rammer for udviklingen af den enkelte. Vi har mange tidligere idrætsudøvere fra vores lokal
område som har klaret sig fantastisk godt på elite niveau, for bare at nævne håndbold, atletik,
kampsport, dans, surfing, sejlsport o.s.v, det er med til at sætte Skive Kommune på landkortet.

Direktørskifte
2018 bød også på Direktør skifte i skole og kultur forvaltningen, vi sagde farvel til Per Nors, som
har været en rigtig god samarbejdspartner og vi har sagt goddag til Jan Lund Andersen som også
har et hjerte der banker for idrætten. Så med Jan og Kent ved roret, godt supporteret af Marlene
på forvaltningen, ja så er det gode samarbejde fortsat intakt, hvilket vi er rigtig glade for.
Privatlivspolitik
Hele Danmark fik i maj en ny persondataforordning, som det også er nævnt i den skriftlige
beretning. Det gjorde at SIS har fået udarbejdet en privatlivspolitik, hvor vi beskriver hvorledes vi
behandler medlemmernes oplysninger og dermed data. Det har I alle skullet bakse med. Jeg håber
det er faldet i hak for jer alle. Vi har jo et mål at det skal være lettere at være foreningsleder, men
det var da lige før at denne nye forordning var med til at gøre livet lidt mere besværligt. Der er dog
også lidt fornuft i at, vi forholder os til hvordan vi behandler oplysninger om hinanden.
SIS priser
Jeg har jo sommetider revset jer lidt for ikke at give jeres dygtige ledere og trænere den
anerkendelse som det er muligt at få gennem SIS´s priser. Det blev der heldigvis ændret på i 2018,
idet vi modtog 8 indstillinger, og bestyrelsen har været ude til forskellige arrangementer for at
overrække priser. Det er altid en stor glæde at kunne være med til at anerkende vores ledere og
trænere for det store stykke arbejde som der er lagt i det frivillige arbejde. Vi har udsendt
anmodninger i forhold til at få kandidater ind til priserne i 2019, så vi glæder os til at se på de,
forhåbentlig, mange indstillinger I sender ind.
Brug af sociale medier
Som tidligere nævnt er SIS optaget af, hvordan vi kan være med til at understøtte at det bliver
nemmere at være foreningsleder/bestyrelse. Vi deltager årligt i den Nationale idrætskonference
for idrætsråd/samvirker. Her blev vi inspireret af et oplæg om digital kommunikation. Det er
lykkedes SIS at få oplægsholderen Jacob Tolborg til at komme til Skive med oplægget
”Rekruttering med Sociale Medier” d. 8 april. Jeg håber mange vil prioritere at komme for at få
inspiration til nye måder at anvende de sociale medier.
Demografi
Jeg ved at jeg har sagt dette før, men nu er det ganske vist at Skive Kommune kom under 400
nyfødte. Det betyder at om føje år vil der være mange færre børn og unge i vores
idrætsforeninger. Det er derfor vigtigt at se på de grupper som i dag ikke er så aktive nemlig de
voksne og seniorerne. Vi har i aften fået oplæg om senioridræt, jeg håber I alle vil gå hjem og se på
om I har de aktiviteter som kan tiltrække disse aldersgrupper. Det kan også blive nødvendigt at se
på mulige fællesskaber på tværs af lokalsamfund, så vi undgår en stille foreningsdød. Et område vi
ikke går død på det er faciliteter, vi har nok landets højeste antal m2 pr. indbygger, det kan blive
nogle endnu dyrere m2 i hallerne hvis ikke vi kan fylde dem.

Afslutning
Denne dommedagsprofeti, kan jo godt virke lidt nedslående, men fremfor at vi bliver
handlingslammede så håber jeg at vi også vil inspirere hinanden til at skabe aktivitet i de
lokalsamfund vi færdes i. Under evt. kommer Nr. Søby og fortæller om deres successer og d. 29
marts afholdes der endnu engang lederfest, hvor Skive Kommune takker og anerkender idrættens
aktive udøvere samt trænere og ledere.
Jeg vil hermed gerne takke bestyrelsen, vores kontor, Skive Kommune, DGI, DIF og jer i
foreningerne for et rigtig godt samarbejde i 2018 og hermed overgives beretningen til
repræsentantsskabet.

