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Om DGI

DGI arbejder målrettet for at styrke motion og breddeidræt i Danmark. Sammen med de lokale idrætsforeninger udvikler vi

koncepter og aktiviteter, der tager udgangspunkt i dine behov og muligheder. Det gør vi, fordi vi tror på glæden ved idræt og på

styrken i foreningsfællesskabet. DGI er Danmarks største breddeidrætsorganisation med flere end 1,5 millioner medlemmer.

Vores aktiviteter spænder over mange forskellige idrætsgrene. Fra street soccer til svømning, fra håndbold til fitness og løb. Vi

hjælper vores flere end 6.300 foreninger og 100.000 frivillige med at gøre en forskel. For samfundet. For idrætten. For dig.
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Tid og sted for DGI Storkøbenhavns generalforsamling

Onsdag, den 21. marts 2018 kl. 18.00

Kedelhallen

Nyelandsvej 75a

2000 Frederiksberg

Program:

Kl. 17.00 Sandwich

Kl. 18.00 Velkomst

Kl. 18.30 Generalforsamling

Kl. 22.00 Forventet afslutning

I løbet af aftenen serveres kaffe/the med kage.

Mød op og deltag i debatten – det er vigtigt. To 

repræsentanter fra din forening kan stemme, men da mødet 

er åbent, er der ikke nogen begrænsning på, hvor mange, 

der må deltage fra din forening.

Tilmelding senest den 15. marts 2018 med angivelse af, om 

du ønsker en sandwich inden generalforsamlingen - online 

på www.dgi.dk/201821000000 eller på mail 

storkoebenhavn@dgi.dk eller via telefon 79 40 49 00.

Uddeling af priser

Helt som vi plejer, kårer vi også Årets Forening samt uddeler 

vores pris til Årets Foreningsildsjæl.

Med venlig hilsen

DGI Storkøbenhavn

p.b.v.

Peder Nedergaard
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Foreningslivets kvaliteter

I udlandet har Danmark et omdømme for at være et

foreningsland. ”The Nordic Model” handler ikke længere

kun om velfærdsstaten, men i høj grad også betydningen af

et velfungerende civilsamfund og et levende foreningsliv,

der løbende formår at genopfinde sig selv ved nye

foreningsdannelser.

Foreningslivet og et velfungerende civilsamfund er ikke blot

noget, som man kan beslutte sig til fra politisk side, men

den politiske bevågenhed og opbakning er selvfølgelig en

vigtig forudsætning i forhold til at skabe de nødvendige

rammevilkår. I Idrætsforeningerne skabes tillid mellem

mennesker, der med mindre sandsynlighed ville have mødt

hinanden, hvis det ikke netop var for deres fælles interesse i

en idræt. På den måde skaber foreningslivet en organiseret

ramme for et uformelt og frivilligt møde samt samarbejde 

mellem folk med mange forskellige baggrunde og historier. 

De frivillige foreninger er, i modsætning til andre 

samfundssektorer, noget, som vi alle kan deltage i - uanset 

socialklasse eller politisk/religiøst tilhørsforhold. Alle er, 

som udgangspunkt, velkomne i idrætsforeningerne, hvis de 

blot deler interessen i den specifikke idrætsaktivitet. 

I foreningslivet mødes mennesker og nye netværk og 

venskaber opstår – og producerer det, der i 

forskningskredse ofte kaldes for ”brobyggende social 

kapital”. Det ”lim” som knytter os sammen gennem sociale 

fællesskaber.
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Pigeproblematik i foreningerne i de 11 kommuner

Men der er strukturelle udfordringer for vores foreninger. 

Når vi ser på statistikkerne, er det ikke alle 

befolkningsgrupper, der engagerer sig og deltager lige 

meget i foreningsidrættens aktiviteter. Der er eksempelvis 

langt flere drenge end piger – og flere mænd end kvinder - 

i idrætsforeningerne i vores område.

Der er også en markant underrepræsentativitet af etniske 

mindretal i vores idrætsforeninger. Rigtig mange 

idrætsforeninger er rigtig gode til at arbejde med en 

mangfoldig medlemsskare. Hvad kan vi andre lære af dem, 

så vi i fremtiden kan rumme flere?

Sociale partnerskaber – og arbejdet med 

selvorganiserede communities

Ikke alle borgere har ressourcerne og forudsætningerne til 

at deltage i en idrætsforening, og i DGI Storkøbenhavn har 

vi igennem en årrække arbejdet med projekter og indsatser 

som mindsker barriererne for idræts- og foreningsdeltagelse 

hos forskellige målgrupper. Vi har opbygget en stærk 

projektfaglighed og en lang række primært eksternt 

finansierede indsatser, der i dag bidrager til at flere børn, 

unge og voksne bliver en del af et idrætsfællesskab i 

Hovedstadsområdet.

Et godt eksempel er Jump4Fun, hvor idrætsforeninger i 

Herlev, Ballerup og Frederiksberg Kommune samarbejder 

med DGI Storkøbenhavn og sundhedsforvaltningerne om at 

oprette særlige foreningshold til overvægtige børn med
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fokus på fællesskab og bevægelsesglæde. Foreningen er 

omdrejningspunktet, og der uddannes og rekrutteres 

instruktører, tilknyttes familie- og kostvejledere og skabes 

nye netværk og samarbejdsrelationer, som foreningerne 

kan trække på i fremtiden. Vi skal gøre en forskel for 

børnene, men det er ligeså vigtigt, at foreningerne udvikler 

sig og bliver stærkere gennem vores projektindsatser.

Et andet godt eksempel er de sociale partnerskaber, hvor 

nu 15 foreninger har påtager sig et særligt socialt ansvar i 

deres eget lokalområde for at tiltrække og inkludere flere 

lokale børn, unge og voksne i et idrætsfællesskab. 

Københavns Kommune støtter foreningerne med et årligt 

driftstilskud, som gør at foreningerne har ressourcerne til at 

rumme alle børn.

Ind imellem er det nødvendigt at starte noget helt nyt, fordi 

de eksisterende lokale foreninger ikke har lyst og 

ressourcer til at påtage sig opgaven. Eller fordi de lokale 

foreninger ikke rammer de unges behov for at kunne koble 

sig på i forhold til identitet og aktiviteter. Vi skal have mod 

til at gå nye veje, og bruge projektindsatserne til at 

motivere til en udvikling hos vores idrætsforeninger.  Er det 

forkert?

Frivillighedsudfordring: Tiden er en knap ressource

Der er grund til at værdsætte de mange dygtige 

foreningsledere og trænere/instruktører i vores ca. 550 

medlemsforeninger. Idrætsområdet er fortsat danskernes 

foretrukne område når de vælger at udføre frivilligt arbejde. 

Mange tusinde frivillige bruger mange timer af deres fritid 

på at træffe beslutninger og på at organisere aktiviteter for 

medlemmerne. Vi skal huske at fortælle det til politikere og 

andre beslutningstagere.

Tiden er i udpræget grad en knap ressource. Blandt de ca. 

60 pct. af befolkningen, som ikke er frivilligt engagerede i 

foreningslivet, er den primære årsag således manglende 

tid. Det frivillige engagement er samtidig relativt set større i 

land- og yderkommuner, når vi sammenholder andelen af 

frivillige med det samlede antal af indbyggere, som bor i de 

forskellige kommuner (Kilde: Rambøll –

frivillighedsundersøgelsen 2017).

Noget tyder derfor på, at det frivillige engagement i 

udpræget grad er udfordret i de kommuner, som DGI

Storkøbenhavn dækker og forklaringen peger på et 

hverdagsliv, der har vanskelige vilkår, og som ikke i så høj 

grad som andre steder i landet harmonerer med et frivilligt 

engagement i foreningsliv. En del foreninger har taget 

konsekvensen heraf og ansat lønnet personale på især 

træner-/instruktørsiden.

Fastholdelse og rekruttering af frivillige er en 

tilbagevendende og konstant udfordring. Men hvordan 

sørger vi for, at det bliver sjovere og mere attraktivt at være 

frivillig i vores foreninger? Og hvad fortæller vi til 

kommunerne i vores område, at de skal gøre for, at 

rammerne er attraktive for frivillige ledere og trænere?

Ventelisteproblematik – manglende faciliteter

I nogle af de storkøbenhavnske idrætsforeninger, især de 

store ”børneidrætter” gymnastik, svømning og fodbold, er 

der lange ventelister. Man kan ofte tilmelde sig en 

venteliste, mens andre foreninger blot lukker for yderligere 

optag året ud, da deres erfaring er, at ventelisterne giver de 

ventende børn og unge en forventning om at komme til, som 

foreningerne sandsynligvis ikke kan indfri.

En ventelisteundersøgelse, lavet i 2017 af DGI 

Storkøbenhavn, viste at 71,5 % af de i alt 1.200 respondenter, 

havde oplevet ”vanskeligheder” med at tilmelde ét eller 

flere af deres børn til idrætsaktiviteter i Københavns 

Kommune. 68,5 % savnede som forældre nogle andre eller 

flere idrætstilbud i Københavns Kommune målrettet ét eller 

flere af deres børn. 55,5 % af respondenterne havde oplevet, 

at deres barn/børn havde stået på venteliste til en 

idrætsforening i Københavns Kommune. 62 % mener, at 

ventelister med børn, der står i kø til idrætsforeninger og -

aktiviteter i Københavns Kommune, er et problem, der skal 

løses politisk. Se en kort sammenfatning af undersøgelsen.

Foreningerne kan med fordel arbejde med strategier for 

rekruttering og fastholdelse af frivillige instruktører, så det 

ikke er årsagen til ventelister. F.eks. ved at udpege en 

frivillighedsansvarlig og forkæle de frivillige. Men 

ventelisteproblematikken skyldes fremfor alt manglende 

muligheder for at udbyde aktiviteter pga. begrænset tid og 

adgang til idrætsfaciliteterne.
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Udvikling i forening
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DGI Storkøbenhavn er idrætsforeningerne udviklingshus
vi styrker foreningerne i en by i konstant forandring 

DGI Storkøbenhavn - udvikling i forening  



I den netop offentliggjorte facilitetsdatabase ligger flertallet

af hovedstadskommunerne helt i bunden – og med

Frederiksberg og Københavns kommuner som hhv. sidst og

næstsidst.

Byfortætning – ny ghettodannelse?

Ventelister vil dog med al sandsynlighed også i fremtiden 

være en del af foreningslivets hverdag. Byfortætning og 

befolkningsvækst i store dele af hovedstadsområdet vil 

forværre de trængselsproblemer, som foreningerne oplever.

I DGI Storkøbenhavn anerkender vi behovet for 

byfortætning, men vi ønsker, at nye bydele planlægges 

mere intelligent, så der ikke er så stor risiko for at udvikle 

nye ghettoer. De kommende tætte bydele burde operere 

med minimumskrav til byrumsudformning og frie 

fællesarealer.

Rekreative arealer til brug for børn og voksne med fokus på 

lokale idrætsfaciliteter, skolegårde, legepladser og 

etablering af nye grønne områder/parker skal sikre 

attraktive bydele, hvor indbyggerne kan leve gode byliv.

I DGI Storkøbenhavn har tilgangen været intens 

interessevaretagelse ift. at få italesat problemerne og 

udfordringerne i de mange nye bydele, som skyder op 

primært med henblik på at finansiere metrobyggeriet. Det er 

langt fra altid, at det lykkes at få italesat behovet for at

skabe sammenhængende familieliv og muligheder, hvor 

beboerne kan mødes i interessefællesskaber. Men det er 

tydeligt, at vi lykkes bedst, når vi, de lokale foreninger og 

idrætsorganisationerne står sammen om det.

Derfor er vi på vej med en række idrætshelhedsplaner med 

fokus på og udgangspunkt i menneskers behov for 

idrætsfaciliteter og visioner for et lokalområdes 

idrætsudvikling. Hvis det skal lykkes, skal vi stå sammen. 

Både store og små foreninger skal på banen og forholde sig 

til idrætsudviklingen i et længere perspektiv og til de 

mennesker, som bor og lever i foreningens lokalområde. Vil 

I være med?

Kommunevalgsaktiviteter

Kommunalvalget 2017 er vel overstået – og DGI 

Storkøbenhavn har været aktive i en række forskellige 

sammenhænge, hvor følgende arrangementer skal nævnes.

I Københavns Kommune afholdt vi en større konference om 

den urbane idræts vilkår i København. Konferencen var lavet 

i samarbejde med Idrætsforum København (IFK) og Kultur-og 

Fritidsforvaltningen og havde deltagelse af ca. 120 

foreningsrepræsentanter. Generelt er der enighed om, at 

konferencen var god og at vores interne samarbejde 

mellem kommunen og IFK og DGI Storkøbenhavn er blevet 

tættere – samt at det var fint med den første officielle 

idrætspolitiske drøftelse med deltagelse af kandidater fra

Vores 11 kommuners facilitetsplacering ud af de i alt 98 kommuner

Placering på indeks ift. alle 98 kommuner

Ballerup 46

Dragør 56

Herlev 66

Tårnby 70

Rødovre 78

Hvidovre 79

Gladsaxe 82

Lyngby-Taarbæk 94

Gentofte 95

Frederiksberg 97

København 98

Se mere på  www.facilitetsdatabasen.dk/
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de førende partier op til valget.

Vi havde også en medarrangørrolle ifm. valgmødet, der blev 

afholdt i Prismen d. 26. oktober, hvor vi i tæt samarbejde 

med IFK afholdt et decideret politisk paneldebat. Samtidig 

fik vi umiddelbart op til valgmødet sat fokus på de 

manglende idrætsfaciliteter i Ørestad og brugte i den 

forbindelse begrebet ”mørkebold” om Ørestad IF 

fodboldafdelings store udfordringer med den mørke 

vinterperiode, der betyder, at de aktive børn og unge spiller 

med pandelamper på, når mørket har sænket sig. Denne 

vinkling fik debatten i gang om de generelt manglede 

idrætsfaciliteter i Ørestad og vi fik i den forbindelse en lang 

række lokalpolitikere til at afholde møder med Ørestad IF 

om deres forhold.

I samarbejde med Sparta Atletik og Motion samt en lokal, 

socialdemokratisk kandidat til KV17 arrangerede vi et 

motionsløb, hvor 13 lokale kandidater mødte op. Løbet, 

Democratic Run 2017 blev transmitteret på live-TV på TV2 

News – og med efterfølgende indslag i 18.00-nyhederne på 

TV2.

I Frederiksberg Kommune deltog DGI Storkøbenhavn som 

medarrangør i et samarbejde med Falcon Basket, hvor vi 

arrangerede ”Kandidatbasket – kan politikere dunke?” 

Kandidaterne fra 9 forskellige partier trænede sammen med 

et hold U12 drenge/piger og var efterfølgende til en kort 

paneldebat. Den lokale presse mødte op og det gav omtale 

i lokalavisen på Frederiksberg.

I Gladsaxe Kommune deltog DGI Storkøbenhavn i to 

debatmøder – begge arrangeret i tæt samarbejde med det 

lokale idrætsråd i kommunen FIG. Vi har via det tætte 

samarbejde en god og tillidsfuld relation til FIG og oplever 

en mere åben dialog fra forvaltningens side.

Tak til de mange idrætsforeninger og Idrætsråd, som har 

sørget for, at foreningsidrætten blev en del af valgkampen. 

Vi værdsætter det arbejde og sætter pris på at blive brugt i 

de sammenhænge. Vidende politikere træffer kloge 

beslutninger

Digitaliseringstema – en fordel for vores foreninger?

Der har i de seneste år været en debat om brugen af de 

eksisterende, kommunale idrætsfaciliteter. Diskussionen

går på belægningsprocenter, udnyttelsesgrader, lokale 

indtjeningskrav, foreningernes aflysningsmani og 

manglende brug af faciliteterne samt det lokale, 

kommunale serviceniveau.

Debatten handler mere principielt om, hvordan vi sammen 

sikrer en effektiv udnyttelse af de kommunale 

idrætsfaciliteter, herunder hvem der skal sørge for, at dette 

sker. Langt de fleste aktører i debatten er nemlig 

interesserede i, at de eksisterende faciliteter bliver brugt så 

optimalt og med så mange aktiviteter som muligt. Der er 

dog uenigheder, så snart det kommer til hvilket konkret 

aktivitetsniveau, der skal være i de enkelte faciliteter, før det 

er udtryk for en ”acceptabel udnyttelsesgrad”.

I en række af kommunerne er der også knyttet objektive 

indtjeningskrav til de lokale kommunale idrætsfaciliteter, 

hvilket tvinger de driftsansvarlige ud i overvejelser om, 

hvornår det kan ”betale” sig at udleje timerne fremfor at 

stille dem gratis rådighed for idrætsforeningerne. I en række 

kommuner, herunder både København, Frederiksberg og 

Gentofte, er der åbnet op for, at man via ”WannaSport” får 

lejlighed til at sælge de timer, der ikke er afsat til 

foreningsidrætten.

Hvis nye teknologiske muligheder skal være en fordel for 

foreningslivet, så forudsætter det nogle modige kommuner, 

der ikke blot lader sig lokke at muligheden for ”let tjente 

penge” via udlejning til selvorganiserede voksne – muligvis 

på idrætsforeningernes og børneidrættens bekostning.

Vi arbejder for introduktion af digitale løsninger som 

fremmer idrætsforeningernes synlighed overfor borgerne. 

Der er på den ene side brug for idrætsforeninger, som vil 

omfavne de digitale muligheder og på den anden side brug 

for udbydere af digitale løsninger, som oprigtigt ønsker at 

samarbejde med det lokale foreningsliv.

Bevæg Dig for Livet

DGI Storkøbenhavn har haft et godt år 2017 og har oplevet 

en medlemsfremgang på ca. 14.000 medlemmer, så 

medlemstallet ultimo 2017 er på ca. 184.000 medlemmer

(foreløbigt estimeret tal). En del af medlemsfremgangen kan 

tilskrives Bevæg Dig for Livet - visionssamarbejdet – som vi 

har i tæt samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF).
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De to første år med visionssamarbejdet har især fokuseret 

på udvikling af den enkelte idræt, mens den seneste fase i 

visionssamarbejdet har haft fokus på en række 

visionskommuner, der nu er blevet en officiel del at Bevæg 

Dig for Livet-arbejdet. I DGI Storkøbenhavns er 

Frederiksberg og Gentofte kommuner blevet officielle 

visionskommuner. Det har været en stor opgave at 

udarbejde visionsaftalerne i de to kommuner, men 

perspektiverne er gode for at fremme mulighederne for at 

dyrke idræt og understøtte idrætsforeningerne.

Det lokale arbejde i de to visionskommuner er godt i gang 

og har resulteret i en tæt og daglig dialog med en række 

idrætsforeninger og med forvaltningerne på mange 

forskellige niveauer. Dialogen er i fuld gang og vi oplever, at 

der fortsat er en stor opgave i at gøre visionen konkret og 

handlingsorienteret. Hvordan kan vi gøre det bedre?

I 2017 har DGI Storkøbenhavn endvidere indgået et formelt 

partnerskab med Idrætsforum København, som vi 

samarbejder tæt med ift. den politiske interessevaretagelse 

i Københavns Kommune. Samarbejdet er både givende og 

frugtbart og der er ingen tvivl om, at vi opnår mere ved at 

samarbejde, end det vi kunne opnå ved at stå hver for sig. 

Vi forventer, at samarbejdet vil blive yderligere intensiveret i 

løbet af 2018.

Dertil har DGI Storkøbenhavn og IFK indgået et formelt

samarbejde med Københavns Kommune ift. fire lokale

bydelsaftaler med Kultur S, Kultur V, Kultur N og Kultur Ø.

Formålet med samarbejdet og de konkrete indsatsområder

er at få stærkere foreninger, flere foreningsmedlemmer og

ønsket om at gøre udsatte målgrupper foreningsaktive.

Partnerskaberne skal bidrage til understøttelsen af et stærkt

og bredt foreningsliv i København, så især flere børn og

unge bliver aktive.

Tak for indsatsen

Fra bestyrelsen skal der især lyde en tak til de mange

foreninger, som vi har samarbejdet med i det forløbne år.

Tak til alle jer - de mange frivillige - i foreningerne. Uden jer

var foreningsidrætten slet ikke den samfundskraft, som

tilfældet fortsat er. Det er en glæde at se jeres dedikerede

indsats for medlemmerne og i lokalsamfundet. En stor tak

skal også lyde til kommuner og fonde, som vi samarbejder

med og som støtter os i bestræbelserne på at få flere

idræts- og foreningsaktive.

Tak også til de dygtige medarbejdere i DGI Storkøbenhavn,

som hver dag yder en dedikeret og fokuseret indsats.
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