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Årsberetning 2016 

 

Kolding Idrætsråd er nu ”et bæredygtigt produkt” 

2016 var et travlt idrætsår 

Året, der er gået, var et rigtigt travlt år for Kolding Idrætsråd. Der er arbejdet 

ihærdigt på at sikre de bedste betingelser for medlemsforeningerne og 

idrætten i Kolding. En ihærdighed, der nok ikke altid er lige synlig. Vi har 

ganske enkelt været for dårlige til at fortælle alle om de mange ”gode 

historier” og effekter, Rådets arbejde giver det lokale samfund. Det er klart et 

af de fokuspunkter, vi skal være meget stærkere til at frembringe i den 

almindelige dialog med alle de mange samarbejdspartnere, KIR har med at 

gøre. 

Faktum er, at vi er lykkedes med at opbygge et godt samarbejde med Kolding 

Kommune, både på forvaltningsniveau og det politiske niveau. De kommunale 

budgetter har generelt været præget af mådehold og/eller besparelser. Med 

ihærdighed og snusfornuftig og god idrætspolitisk tæft er det lykkedes KIR på 

vegne af den samlede idrætsverden i Kolding Kommune at påvirke den 

politiske proces, så budget 2017 for idrætslivet i Kolding endte med et neutralt 

resultat. Stadig kan det dog undre, at der fra politisk hold stadig sker 

besparelser på idrætsområdet, når det gang på gang er beviseligt, at idræt har 

en gavnlig effekt på eksempelvis sundhed, integration, indlæring, social 

balance og kapital i det danske samfund. 

Formidlingen har over for medlemsforeningerne primært været foretaget 

gennem vores hjemmeside, via Facebook og igennem pressen i al 

almindelighed. Der har været besøg i de klubber, hvor der er ytret ønske om 

det. 

Dagligt er idrætsforeningerne med til at sikre sammenhængskraften i 

danskernes hverdag. Løbende kommer der udfordringer for 

idrætsforeningerne. Skolereformen var er et godt eksempel, faktisk en kæmpe 

udfordring for foreningslivet. Vi ved alle, at fællesskabet, idræt og bevægelse 

er med til at give trivsel og glæde samt styrke det enkelte menneske i at opnå 

deres mål på mange andre områder. Vi performer bedre, når vi bruger vor 

krop i forskellige sammenhænge. Heldigvis er de lokale idrætsforeninger i 

Kolding gode eksempler på, at vi ikke lader stå til men gerne tager 

udfordringerne op og løser dem, så eksempelvis børnefamilierne stadig kan få 

sammenhæng mellem arbejde, skole, fritid og familieliv.  
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Den enkelte forening er stadig betydeligt presset. Frivillige gør hver dag en 

kæmpe forskel for at få tingene til at hænge sammen i foreningerne. Kollegaer 

der uden fokus på egen vinding bruger fritiden på at hjælpe vore børn, unge 

og lidt ældre borgere med at udvikle sig. Der vil være masser af fornuft i at 

”løse” foreningsfolket for ”de kedelige opgaver”. En opfordring herfra er, at 

Kolding Kommune sammen med Kolding Idrætsråd finder en model, hvor 

foreningerne, mod en mindre betaling, tilbydes at få løst opgaver, som fx 

regnskab og andre administrative forpligtelser. 

 

KIR sadler om 

2016 var også året, hvor KIR-bestyrelsen besluttede, at der skal sadles om. 

Blandt andet skal KIR fremover i højere grad fremstå som det samlende 

IDRÆTSPOLITISKE SAMLINGSPUNKT. 

Kolding Idrætsråd skal styrke den enkelte forening ved at være til 

stede der, hvor det giver mening med en ”fælles tunge” – ”fælles 

muskel” 

Der er ingen tvivl….  

SAMMEN ER VI STÆRKEST.  

Netop derfor har bestyrelsen valgt at udarbejde og i dag foreslår et sæt nye 

vedtægter, hvor kontingentsatserne eksempelvis forenkles for flerstrengede 

foreninger.  

I sidste halvår af 2016 blev en udviklingsproces sat i gang. Vi igangsatte en 

proces, der over en 2-årig periode skal gøre bestyrelsen endnu stærkere til at 

navigere i den nye idrætspolitiske virkelighed. Relationer og samarbejder med 

centrale organisationer som DGI og DIF, dialog og samarbejde med 

beslutningstagere politisk og kommunalt, pressen samt erhvervslivet skal være 

med til at styrke Koldings idrætsprofil og dermed alle kommunens foreninger.  

Et paradigmeskifte er i gang på det fritids- og idrætslige område. Det 

traditionelle foreningsliv ændrer sig kraftigt. Den enkelte dansker vil dyrke 

idræt, når han eller hun har tid. Idrætslivet og foreningslivet er i store 

forandringer. Foreningernes og idrættens ”tilbud” skal være mere fleksible. Der 

skal være større sammenhæng mellem arbejde, skole og fritid. Samtidig med 

at folk gerne vil fællesskabet, blot det kan passes ind i den enkeltes egen 

kalender. Normer og traditioner brydes i disse tider, hvilket stiller helt nye krav 

til bestyrelser, idrætsledere, kommuner, institutioner og virksomheder. Måden 

idrætten dyrkes på betyder, at der skal tænkes i helt nye baner, når der skal 
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investeres i faciliteter og den måde, man samarbejder på i og mellem 

foreningerne.  

Igen er et stærkt Kolding Idrætsråd og et samlet idrætsliv afgørende 

for at idræts-tilbuddet i Kolding Kommune har  

• den rigtige retning,  

• at vi går efter de rette fokusområder og  

• at foreningerne har de optimale værktøjer til rådighed.  

 

Udfordringer i fremtiden 

Det står mere klart end nogensinde at 2017 står i fornyelsens og samarbejdets 

tegn. I Kolding Idrætsråd er vi klar over, at vi står over for nogle meget store 

udfordringer. Vi skal evne at positionere idrætten i den politiske vision, der 

skal vedtages i 2018. Vi skal være de rigtige steder, nemlig der, hvor 

beslutningerne formes. Vi skal lave presales frem for brandslukning. KIR skal 

være i brændpunktet, hvor vi gør bedst gavn i for vore mange frivillige 

ildsjæle, der hver dag kæmper en brav kamp for integrationen, ældreidrætten, 

kræftramte, fastholdelse af de unge, eliteidrætten og mange flere. 

Bestyrelsen har en kæmpe mission. Kolding Idrætsråd vil samle idrætten i 

Kolding. Idrætsverdenen må og skal stå sammen. Der er stort behov for ny-

investeringer i både bredde- og eliteidrætten, hvis Kolding ikke skal stå tilbage 

og blive overhalet af andre visionære byer og regioner. Et af midlerne er, at vi 

bliver endnu bedre til at tale sammen på tværs af foreninger og sportsgrene. 

Derfor vil fokusområder det næste år blandt andet være masser af dialog og 

samarbejde med alle idrætsinteressenter. Synliggøre Kolding, Idrættens 

positive effekter, ligesom Kolding Idrætsråd skal STYRKES ved at 

idrætsverdenen i Kolding bakker Rådet op gennem medlemskab.  

 

Kolding Idrætsråd vil benytte lejligheden til at takke alle relevante 

samarbejdspartnere for et godt samarbejde, og jeg vil samtidig takke 

bestyrelsen for en god arbejdsindsats og et godt arbejdsklima. 

 

Claus Warming 

 


