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Svendborg 
Kommune
Oplæg om ”Idrætsforum”
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Indhold



Indledning
- hvad er et forum og for hvem?

Tankerne bag et IdrætsForum i Svendborg Kommune tager udgangspunkt i to konkrete ønsker, 
der skal være med til at understøtte arbejdet med visionsaftalen for Bevæg dig for livet.
1. Et øget ønske om at komme tættere på idrætsforeningerne og deres daglige udfordringer, 

succeser og fremtidigt arbejde
2. Et mødested hvor den enkelte idræt kan udvikles i samarbejde mellem kommune (både 

administrativt og politisk), idrætsorganisationer og lokale aktører
Der skal etableres forskellige fora, men i første omgang vil der som pilotprojekt blive fokuseret på 
fodbold. Herefter skal andre idrætter startes op med erfaringer herfra.
Det vil være kommunen der er afsender på invitationen og afholder det enkelte forum, men den 
lokale DGI Landsdel og det specifikke forbund under DIF vil også blive inviteret og hørt i forhold til 
indhold på de forskellige fora. Herefter er det tiltænkt at de lokale foreninger selv er med til at sætte 
dagsordenen. 
Fra kommunen deltager, projektleder for Bevæg dig for livet, Kultur og Fritidschefen, samt 
politikere fra Sport og Idræt i Svendborg, Folkeoplysningsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget. 



Formål
- hvorfor etablere et forum?

• At samle kommunens foreninger/klubber 
og idrætsorganisationerne i ét samlet 
forum

• At give kommunens klubber mulighed for 
at ytre sig om konkrete 
problemstillinger/perspektiver i deres 
daglige virke

• At give Kultur og Fritid mulighed for at 
kommunikere nye tiltag/regler/projekter ud 
direkte til de relevante aktører

• At skabe netværk på tværs af klubber, 
organisationer og kommune

• At give foreningerne/klubberne mulighed 
for at komme tæt på politikerne



Organisering
- et hurtigt overblik

Udvikling

Lokale 
foreninger

Forbund

DGI Fyn

Svendborg 
Kommune

• Kultur og fritid
• CETS
• Sport og Uddannelse
• …

• Bestyrelser
• Trænere

• Idrætskonsulenter
• Frivillige udvalg

• Specialforbund under DIF
• DFIF
• …

Markerede med fed er den primære 
interessent/ansvarlige. Kultur og fritid 
- Svendborg Kommune er afsender 
på invitation og hovedansvarlig for 
indhold samt involvering relevante 
afdelinger internt i kommunen.



Tidsplan

Hvad Ansvarlig Hvornår
Udarbejdelse af IdrætsForum Jens Myrup Thomsen Medio februar
Input fra CETS, Sport og 
Uddannelse

Brian Schaltz, Jannie Kaae Ultimo februar

Input fra DGI Fyn/FBU Jeppe Jensen/Jesper Larsson, 
Niels Nielsen

Ultimo februar

Politisk behandling Jens Myrup Thomsen Ultimo juni
Invitation til FodboldForum Jens Myrup Thomsen Ultimo august

Program for FodboldForum Jens Myrup Thomsen Primo september
FodboldForum 1, 2019 Jens Myrup Thomsen Primo oktober

Udkastet er to møder årligt, ét forår, og ét efterår. Disse forsøges placeres umiddelbart før sæsonstart og 
lige efter sæsonafslutning. 
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