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At planlægge et Landsstævne er et kæmpe stort arbejde. Det er et stort arbejde for en kommune, det er et 

stort arbejde for DGI, og det er et stort arbejde for de mange foreninger, der bidrager med frivillige. 

Derfor har vi brug for, at Svendborg løfter Svendborg. 

Det bærer Landsstævnets organisering også præg af. I alle arbejdsgrupper vil der således være repræsenta-

tion fra både DGI/DGI Fyn og Svendborg Kommune. Samtidig vil de frivillige være repræsenteret med rele-

vante kompetencer i alle arbejdsgrupper. Der er desuden en selvstændig arbejdsgruppe, der er ansvarlig for 

koordineringen af det lokale samarbejde på tværs af de mange interessenter i både foreningslivet, kulturlivet, 

erhvervslivet mv. Gruppen har bl.a. til opgave at: 

 udarbejde forslag til, hvordan nuværende og nye arrangementer kan fungere som platform for afprøv-

ning af tiltag med relevans for afviklingen af Landsstævnet 

 udarbejde forslag til events, der kobler idræt, kultur, kunst og viden, både før, under og efter Lands-

stævnet 

 fundraise til afviklingen af kulturelle events/indslag før, under og efter Landsstævnet 

 sørge for, at alle aktiviteter under landsstævnet er koordineret med det officielle landsstævneprogram 

Overordnet set ser den formelle organisering ud som følger: 

 

Også på bestyrelses- og ledelsesniveau er der repræsentation fra både DGI, DGI Fyn og Svendborg Kommune. 

I bestyrelsen vil kommunen være repræsenteret fra politisk niveau. I den administrative ledelse er repræsen-

tationen forankret i direktionen og chefgruppen. I den daglige ledelse indgår kultur- og fritidschefen og kom-

munens projektleder for L2021. 

Selvom alle tre parter deltager i alle arbejdsgrupper, er der også en overordnet ansvarsfordeling mellem DGI 

og kommunen. Generelt kan man sige, at kommunen er ansvarlig for rammerne og DGI for indholdet. Det 

betyder, at kommunen har et særligt ansvar i opgaverne omkring faciliteter, indkvartering, forsyning og re-

novation, trafik og transport samt beredskab. Derudover har kommunen naturligvis et stort ansvar for det 

lokale samarbejde. 
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I den kommende periode vil der bl.a. være fokus på arbejdet med Landsstævnets kernefortælling. I forbin-

delse med udarbejdelsen af ansøgningen om at få Landsstævnet til Svendborg, og senest i forbindelse med 

evalueringen af Landsstævnet i Aalborg i sommers, har vi fået en masse værdifulde forslag til, hvilke af Svend-

borgs mange kendetegn, der kan inddrages. Dem glæder vi os til at arbejde videre med. 

Men inden da står den på juleferie – vi ønsker alle en rigtig god jul 
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