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ISB. Idrætssamvirket i Brønderslev.
Beretning for året 2017.
Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:
Formand: Søren Krog Jensen
Næstformand: Klaus Klæstrup
Kasserer: Poul Lønbro
Sekretær: Jens Vejby
Medlem: Jes Jacob.
Suppleant: Bjarne Axelsen
Suppleant: Mie Storkborg.
Idrætssamvirkets formål er at støtte og fremme idrætslivet i Brønderslev Kommune, og at arbejde
for at skaffe vore tilsluttede foreninger så gode forhold som muligt. Vi repræsenterer i alle forhold
vore foreninger ved forhandlinger m.v. med kommunen. Dette er ifølge vore vedtægter vort
vigtigste arbejde, og vi har da også i årets løb været mange af vore foreninger behjælpelig med at
løse opståede problemer.
Jeg må desværre konstatere, at Brønderslev Kommune stadigvæk skærer i tilskuddene til
foreningerne og derved forringer vore vilkår ganske uhyggeligt. Lokaletilskuddet er blevet barberet
fra 75% til 65%. Vore aktivitetstilskud er blevet beskåret år efter år. Prisen for at leje kommunale
lokaler stiger osv.
Det betyder at vi kan konstatere at flere af vore foreninger kører på kanten af en konkurs og vi vil
snart se en række foreninger dreje nøglen. Det kan ikke være rigtigt at kommunen accepterer en
sådan udvikling, og lukker øjnene for det kæmpe arbejde en lang række frivillige ledere udfører for
de mange unge såvel som ældre mennesker, der nyder gavn af idrætslivet.
Brønderslev Kommune har for eksempel indledt et pilotprojekt - Bevæg dig for livet- med DIF &
DGI. med henblik på at skabe bedre grundlag for flere aktive borgere over 60 år.
Det er et projekt som ISB bakker op om og gerne aktivt vil deltage i, men som det ser ud nu, bliver
det en øget omkostning for vore foreninger, og så er vi ikke med længere.
Politikerne må beslutte sig nu. Vil man være med til at skabe muligheder for, at unge såvel som
ældre kan dyrke idræt og herved udvikle sig personligt såvel fysisk som psykisk. Eller vil man
hellere have, at unge mennesker hænger ud på gadehjørnerne, og at ældre borgere sidder hjemme,
fremfor at dyrke idræt og dyrke det sociale samvær.
Det var den dystre del af min beretning. En glædelig ting er helt klart, at vi nu snart får en
nedskrevet fritids-og idrætspolitik.
Der foregår i øjeblikket et stort arbejde i samarbejdsudvalget med en sådan politik, og der har været
afholdt 2 store temamøder med mange foreningsledere for at finde nogle overordnede temaer, der
kan blive centrale i den videre proces med flere møder med interesserede foreningsledere. Når vi er
kommet lidt nærmere det konkrete, bliver der en høring med blandt andet ISB, inden det bliver
forelagt politikerne. Det forventes at kunne blive vedtaget i efteråret 2018.
Brønderslev Kommunes Fritidspris.
Efter sidste år hvor man måtte aflyse uddelingen, genopstår det i en helt ny og spændende udgave.
Et såkaldt Award Show, hvor kommunen vil fejre vort driftige foreningsliv og påskønne særlige
indsatser. Det sker ved et stort arrangement den 17. maj kl.19,00 på Nordjyllands Idrætshøjskole,
hvor alle vore foreninger er blevet inviteret til spisning og uddeling af priser.
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Der bliver uddelt priser i 6 kategorier:
Årets forening
Præstationsprisen
Ildsjæleprisen
Unglederprisen
DGI unglederpris
Nordjyske Mediers Kammeratskabspris.
Jeg håber at rigtig mange foreninger bakker op om arrangementet og har tilmeldt sig.
Andre ting der skal nævnes:
1. For sent indsendte regnskaber. Det betyder, at alle vore foreninger får udbetalt tilskud alt for
sent. Ikke acceptabelt, hvorfor der er sket en ændring. En ny regel er indført: hvis en
forening ikke har indsendt regnskab senest 1/4 beskæres tilskuddet med 10%. Dette
fortsætter for hver måned regnskabet er forsinket. Det drejer sig om ganske få foreninger, og
det er ikke rimeligt overfor alle andre foreninger. Derfor.
2. Conventus. Der har været flere work shops om brug af Conventus, men det er alligevel
konstateret, at flere foreninger ikke rigtigt ved hvad Conventus er. Vi skal måske afholde
flere kurser.
3. Nye foreningskonsulenter. Brønderslev Kommune har ansat 2 nye konsulenter i Fritids og
Kulturudvalget. Jeppe Østergård, der har fået ansvaret for den nye fritids og idrætspolitik, og
Morten Borregaard Poulsen, der har ansvaret for “bevæg dig for livet” kampagnen.
4. 25 års reglen er jo en kilde til meget irritation blandt vore foreninger. Det er rent ud sagt en
møgregel og skal fjernes så hurtigt som muligt. Det er bl.a. fjollet, at man med den ene hånd
ønsker at gøre flere ældre aktive og dermed styrke sundheden, og med den anden hånd
straffer foreninger, der gerne vil gøre flere ældre aktive.
5. Frivillige hænder i foreningen. Det er ikke blevet lettere at skaffe frivillige hjælpere til vore
foreninger. Folk er bange for at binde sig til noget måske længerevarende arbejde, som de
ikke kan overskue. Derimod er det meget lettere at skaffe frivillige til konkrete afgrænsede
opgaver, som man kan overskue. Det gør det ikke lettere at finde frivillige til
bestyrelsesarbejdet, når man måske skal bruge hele sin tid på at skaffe økonomiske midler til
at drive foreningen.
6. Til orientering er ISB repræsenteret følgende steder: Brønderslev Hallernes bestyrelse:
Henrik Jensen & Michael Andersen. Nordjyllands Idrætshøjskole, Jens Arne Hedegård.
Integrationsudvalget i Kommunen: Bjarne Axelsen, og samarbejdsudvalget i kommunen:
Søren Krog Jensen
7. Vi har i samarbejde med Team Fritid & Kultur afholdt 2 fyraftensmøder med henblik på
foreningernes muligheder for økonomisk tilskud og støtte til bl.a.
a. kursusvirksomhed samt tilskud til materialer/rekvisitter.
b. Spørgsmål om Conventus.
c. Orientering om Den nye Foreningshåndbog m.m.
8. Vi har deltaget i et arrangement: Speeddating, der er et oplæg til et bedre samarbejde
mellem foreningslivet og skolerne i Brønderslev kommune.
9. Brønderslev Gymnastikforening har ønsket vor hjælp til en henvendelse til Brønderslev
Hallerne. Det har vi formidlet.
10. Michael Andersen har til de 2 stormøder i Dronninglund og Brønderslev fremlagt et rigtig
godt forslag til en idrætspolitik i Brønderslev Kommune. Et forslag som naturligvis tages
med i det videre arbejde. Supergodt.
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Lidt talmateriale.
Antal foreninger ISB.
Pr.31/12-17: 76 foreninger
Pr.31/12-16: 74 foreninger
Antal aktive medlemmer i ISB.
Pr.31/12-17: 15.466 medlemmer
Pr.31/12-16: 16.323 medlemmer
Antal medlemmer under 25 år i ISB
Pr.31/12-17: 7808 medlemmer
Pr.31/12-16: 9076 medlemmer
Udgifter afholdt til Kurser.
2017: 323.720 kr.
2016: 319.100 kr.
Tilskud pr medlem.
2017: 363 kr.
2016, 345 kr
Vi vil gerne her tilslut fremhæve vort gode samarbejde med Brønderslev Kommune, selvom vi ikke
altid er enige i det økonomiske.
Det gode samarbejde gælder med såvel Fritid & Kulturudvalgets formand Margit Chemnitz som
med medarbejderne i forvaltningen. Her er det Lotte Worup og hendes medarbejdere Jørgen
Nielsen, Jeppe Østergård, Morten Borregaard Poulsen samt Janne Hostrup Sørig vi samarbejder
med.
Vi har et samarbejde, hvor vi snakker sammen og lytter til hinanden. Vi trækker på samme hammel
og sådan skal det være. Tak for det.
ISB vil også gerne takke alle de frivillige mennesker som yder en uvurderlig indsats for fritidslivet
og for Brønderslev Kommune.
Tak for det allesammen.
Brønderslev den 10. april 2018.

