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Årsberetning 2017 Kolding Idrætsråd

Kolding Idrætsråds bestyrelse glæder os over at 2017 var et energisk og hektisk år med masser af
forskelligartede udfordringer og aktiviteter. Fritids- og idrætsverdenen er under drastisk forandring. Der
sker en masse nyt. Måden vi danskere tilgår fritidslivet, den tid vi bevæger os på, ændrer sig.
Arbejdsmarkedet, familielivet og andre sektorer er under stærk forandring. Forandringer, der er ganske
komplekse. Vil Kolding være med på idrættens A-hold, skal vi hele tiden have fingeren på pulsen og evne at
tage de rigtige beslutninger. Kravene til det traditionelle foreningsliv ændrer sig kraftigt og det skal være
omstillingsparate. Normer og traditioner brydes. Idræt dyrkes i helt nye sammenhænge og
foreningsstrukturen udfordres. Kravet er blandt andet, at der er sammenhæng mellem arbejde, skole og
fritidstilbud.

(Vi skal i den grad glæde os over at idrætsforeningerne i det daglige er med til at sikre
sammenhængskraften i danskernes hverdag)

Idrætsborgerne ønsker at dyrke idræt præcist, når de vil og kan passes ind i egen kalender. Alt sammen
betyder det, at der stilles helt nye krav til bestyrelser, idrætsledere, kommuner, institutioner og
virksomheder. Ligesom nye måder idrætten dyrkes på betyder, at der skal tænkes i helt nye baner, når der
skal investeres i faciliteter og den måde, man samarbejder på, i og mellem foreningerne.

Året 2017:
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.
I 2016 valgte Kolding Idrætsråd bevidst at tage kontakt til centrale organisationer. Vi ønskede et tættere
samarbejde med centrale aktører på fritids- og idrætsområdet. I 2017 er den gode dialog blevet videreført
og udbygget. Centrale organisationer som DGI, DIF, Parasport-DK er vi i god dialog og samarbejde med.
Dialogen med beslutningstagere politisk og kommunalt, pressen samt erhvervslivet er også i god gænge.
Ligesom vi nu er med i et idrætspolitisk forum. Et forum for idrætsråd og samvirker i Haderslev, Vejle,
Horsens, Fredericia og Kolding. Alt sammen skal det være med til at styrke Koldings idrætsprofil og dermed
alle kommunens foreninger.

Frivillige hjælper og styrker frivillige i fællesskab
Kolding idrætsråd er som bekendt et frivilligt råd med ihærdige bestyrelsesmedlemmer, der kæmper
idrættens sag på frivillig basis. Selvom der ikke falder lønkroner af, bruger hvert enkelt bestyrelsesmedlem
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rigtig mange timer på projekter til gavn for borgerne, foreninger, kommunen. 2017 har været godt booket
op. Det er klart et tegn på at mange rundt i Danmark har fået øjnene op for den professionalisme
idrætsrådets medlemmer bringer med sig i forskellige sammenhænge.

Eksempler på 2017-projekter og møder KIR deltog i:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

+60 Frisk
Styregruppe på fritidsområdet i Kolding
Kunstgræsanalyse og rapportering sammen med fodboldklubberne, FSK
Hylkedal naturudnyttelse
Workshops i Kolding og rundt i Danmark
Paneldebatter ved kommunalvalget og regionsrådsvalget
Indlæg konferencer
Eliteidrætsrådet
Fritidsrådet
Slotssøbadet
DIF Årsmøde
DGI Landsmøde
Studietur
Og meget andet….

På generalforsamlingen i 2017 fik vi godkendt et bidrag på 25.000 kr. til Kolding Kommunes analysearbejde
på fritids- og idrætsområdet. Byrådet bestilte et eksternt konsulenthus til at forestå en analyse og lave en
rapport, der skal danne grundlag for en kommende fritids- og idrætspolitik i Kolding Kommune. Der har
været en stærk og sund dialog i styregruppen, (formandskaberne på fritidsområdet). Arbejdet er
omfattende og giver masser af ny indsigt. Det endelige forslag til ny idrætspolitik i Kolding Kommune vil
blive formet i 2018. Vel vidende at vi var tvunget til at tage af egenkapitalen er bestyrelsen i Kolding
Idrætsråd meget glade for, at vi med medlemmernes accept, har kunnet bidrage til at basis for den
kommende politik kunne komme på plads.

Idrætten skal stå sammen – Flere medlemmer styrker Kolding Idrætsråd

Idrætsverdenen må og skal stå sammen. Der er stort behov for nyinvesteringer 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. Vi skal
sammen synliggøre Kolding og Idrættens positive effekter. Kolding Idrætsråd blev i 2017 STYRKET ved at
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idrætsforeningerne i Kolding bakker op om Rådet gennem markant forøgelse af medlemstilslutningen. Flere
og flere har fået øjnene op for at Kolding Idrætsråd kan og vil SAMLE IDRÆTTEN I KOLDING

Fremsynet
I Kolding Idrætsråd bestræber vi os på at have fingeren på pulsen. Der er ingen tvivl om at det har og vil
udfordrer rådets medlemmer. Den enkelte skal være endnu mere videbegærlige, nysgerrige og bruge
masser af tid på dialog med alle medlemsforeninger. Ligesom kontakt og dialog med idrætsborgere,
politikere, forvaltning i det daglige er afgørende for om vi kan opfylde ønsket og missionen om at være et
afgørende organ og partner i idrætsmæssige spørgsmål.

Tak
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.

På Kolding Idrætsråds vegne
Claus Warming
Formand

