Bilag 2: Referat af workshop med Signe Vig Jensen (Fritidsafdelingen)
Form:
Oplæg fra Signe + korte oplæg fra relevante fællesskaber/aktører (power walk fællesskab,
Korsør Aqtive Days og Dream On)
Efter oplæg var der debat med udgangspunkt i spørgsmålet: Hvordan kan vi gennem
selvorganiserede idrætsfællesskaber og aktiviteter få endnu flere til at bevæge sig i fremtiden?
Deltagerne kom fra ca. 15 forskellige fællesskaber/foreninger/centre.
Power walk-oplæg





Hvorfor ligger aktiviteten ikke i foreningsregi? Fordi det er ”min” interesse, og der skal
ikke være kontingent.
Hvem deltager? Mest kvinder men mange steder fra, fx Høng.
Der er rummelighed. For eksempel har udviklingshæmmede også adgang til og glæde
ved at deltage. Der skal mod til at gå ud i en forening.
De uforpligtende fællesskaber betyder noget andet. Nogen af os er også med i
foreninger, men det uforpligtende giver os noget andet.

Korsør Aqtive Days-oplæg





Det opstod, fordi jeg savnede aktiviteter ved vandet. Jeg bor i Korsør.
Motivationen er muligheden for at dyrke forskellige aktiviteter ved vand – gerne i
samarbejde med foreningerne.
Jeg vil gerne være med i flere aktiviteter og vil derfor ikke melde mig ind i én forening.
Man skal kunne shoppe mellem aktiviteterne. Hvis der var en forening, der tilbød det,
så var jeg medlem der.

Dream On-oplæg:


Dream On afholder events, der er støttet af fonde og kommunen, fx Fodsporet on
Wheels i samarbejde med Slagelse Inline Klub og Gadeidrættens Dag i samarbejde med
foreninger og kommercielle aktører.

Debat efter oplæg:








Et simpelt industritag kan rumme rigtig mange aktiviteter.
Foreningerne kan lære noget af de selvorganiserede.
Hvis man kunne få et multimedlemskab i Korsør og fælles klubfaciliteter. Give rum for, at
man kan lære hinanden at kende på tværs.

På den anden er det ærgerligt for foreningslivet, at de gode, selvorganiserede kræfter
og idéer ikke kommer til foreningerne og præger foreningslivet på den måde.
Forening tager ansvar for en række ting i samfundet, såsom sundhed og fællesskab.
Det er for nemt, at man kan lave det, som man synes er sjovt i en periode og så bare
shoppe videre til det næste. Som selvorganiseret har man ikke de samme forpligtigelser
overfor kommunen.
Der er nogle, der ikke søger foreningerne. Nogle oplever, at det uforpligtende
fællesskab er mere rummeligt. Det behøver ikke at være et enten eller.




Familiebold på Gerlev Idrætshøjskole er et godt eksempel på samarbejde mellem
selvorganiserede og forening (Hashøj IF Håndbold). Det er fondsstøttet, har Facebookgruppe, men er stadig i udvikling.
Fritidsafdelingen har fokus på Åben Hal – hvordan vi kan stille ledig tid til rådighed. Det
vil være godt med en sted, hvor man kan komme og lave aktiviteter sammen.

Spørgsmål til workshop



Muligheder for lokalebooking? Det kommer an på aktiviteten, men kontakt altid
Fritidsafdelingen for konkrete forespørgsler.
Hvad gør vi for udsatte grupper? Kultur- og Fritidsudvalget har møde med Rådet for
Socialt Udsatte i november. Men kan vi også være mere opsøgende?

