Borgermøde om Idræts- og
Bevægelsespolitik 2015-18
5. februar 2015
Taastrup Idrætscenter, Parkvej 78, 2630 Taastrup
Program
16.30

Dørene åbner

17.00

Velkomst ved formand for Fritids- og Kulturudvalget Merete
Scheelsbeck

17.10

Fælles oplæg ved Henrik Brandt (Idrættens Analyseinstitut)

17.30

Præsentation af dagens forløb og valg af temaer

17.40

Workshop 1. Vælg mellem fire emner:
Forenings- og eliteidræt
Selvorganiseret idræt
Institutions- og skoleidræt
Idræt for særlige målgrupper

18.20

Pause

18.30

Workshop 2. Vælg mellem fire emner:
Forenings- og eliteidræt
Selvorganiseret idræt
Institutions- og skoleidræt
Idræt for særlige målgrupper

19.10

Forplejning

19.30

Fernisering af indsamlede idéer

19.55

Afrunding ved Fritids- og Kulturcenterchef Anders Christensen

OPLÆGSHOLDERE
Henning Hansen, SportHouse
Henning Hansen arbejder med klubudvikling. Først i sin tid i DBU, hvor Henning
udviklede konceptet Mønsterklubanalyse® og nu i sin egen virksomhed SportHouse.
Henning har stor erfaring indenfor idrætsforeningers samarbejde med kommuner og
har hjulpet bestyrelsen i mange foreninger med at udvikle foreningens organisation.
Henrik Brandt, Idrættens Analyseinstitut
Henrik Brandt er uddannet journalist og direktør i Idrættens Analyseinstitut.
Idrættens Analyseinstitut skaber overblik over aktuel, samfundsorienteret
idrætsforskning og stimulerer debat om idrætspolitiske spørgsmål.
Kim Buchwald, Vollyklubben Vestsjælland
Kim Buchwald er ungdomskonsulent i VK Vestsjælland og har stået i spidsen for
klubbens samarbejde med Slagelse Kommune om at få foreningsidræt ind i folkeskolen. Slagelse Kommune er forgangskommune i DIF-projektet ’Den åbne skole’.
Louise Kjærsgaard Bertelsen, Thisted Kommune
Louise Kjærsgaard Bertelsen er konsulent i Thisted Kommune på projektet ”Idræt på
Kanten”. Louise har tidligere været i DGI og har god erfaring med at skabe
idrætstilbud for særlige målgrupper, herunder særligt idrætsuvante børn med for
højt BMI.

WORKSHOPS
Forenings- og eliteidræt v. Henning Hansen, SportHouse.
Hvordan kan foreningens kerneværdier støtte op om nye og anderledes aktiviteter, der kan
hjælpe idrætsuvante grupper ind i foreningerne? Hvordan fastholder foreningerne sine
medlemmer, herunder særligt teenagesegmentet? Hvordan kan bredde- og talentidræt
eksistere i samme klub? Og hvordan kan en kommunal idrætspolitik bakke op om
foreningernes arbejde med fremtidens udfordringer?
Selvorganiseret idræt v. Henrik Brandt, Idrættens Analyseinstitut
Hvordan kan idrætspolitikken støtte op om de borgere, der ønsker at dyrke idræt på egen
hånd? Er faciliteterne i orden, mangler der gode events til at gøre opmærksom på
mulighederne eller noget helt tredje?
Institutions- og skoleidræt v. Kim Buchwald, Volleyklubben Vestsjælland
Hvordan får vi foreningerne mere ind i skolerne? Hvordan skaber vi det gode samarbejde
mellem skole, forening og kommune? Hvordan prioriteres økonomien til at fortsætte
samarbejdet?
Idræt for særlige målgrupper v. Louise Kjærsgaard Bertelsen, Thisted Kommune
Hvilke forudsætninger har særlige målgrupper? Kan foreningerne skabe nye rammer, der kan
tiltrække foreningsløse børn og voksne? Louise deler sine erfaringer med at give overvægtige
børn glæde ved bevægelse og ser på metoder til at inkludere særlige målgrupper i
foreningerne.

