Idrætssamvirket i Brønderslev.
Beretning for året 2016.
Efter sidste års generalforsamling konstituerede den nye bestyrelse sig på følgende måde.
Formand:
Søren Krog Jensen
Næstformand: Klaus Klæstrup
Kasserer:
Poul Lønbro
Sekretær:
Jens Vejby
Medlem:
Jes Jacob.
Suppleant:
Mie Storkborg
Suppleant:
Bjarne Axelsen.
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 de tilsluttede
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.
Vi har derudover valgt at focusere på specielt 3 områder, som vi finder yderst vigtige. Det er:
1) Conventus
2) Samarbejde mellem skole og idrætsforening.
3) Ny idrætspolitik.
Vedr. Conventus der jo er et administrationssystem som er tilpasset til alle vore foreninger, dog med
undtagelse af vore 2 golfklubber. Det er et system som vi ønsker indført fuldt ud i alle foreninger, og vi
afholder stadig kurser, som man kan tilmelde sig. Hold Jer ikke tilbage, hvis der stadig er foreninger der
endnu ikke har fået det fuldt implementeret.
Vedr. Samarbejde mellem skole og forening. Dette samarbejde er en del af den nye skolereform der trådte i
kraft efter sommerferien 2014, og der er nu flere eksempler på hvordan parterne har fået et samarbejde op
at stå.Der er desværre også flere eksempler på, at man har måttet opgive et sådant samarbejde, fordi
skolerne ikke havde de nødvendige resourcer. ( penge ).
Vi arbejder stadig på at få et samarbejde op at stå, og vi skal alle forstå, at det ikke er noget der tvinges ned
i halsen på vore foreninger, men derimod en oplagt mulighed for et samarbejde med en folkeskole med
deraf mange spændende muligheder.
Vedr. Idrætspolitik. Vi har i bestyrelsen vedtaget at vi ønsker en nedskrevet idrætspolitik for Brønderslev
kommune.
Vi mener at der er mange gode grunde til at have en idrætspolitik.F.eks er idrætsforeningerne stadig det
bærende element i idrætslivet, men der sker jo mange forandringer i disse år. Idrætslivet er blevet mere
mangfoldigt. Der kommer mange nye idrætsgrene til og idrætsudøverne udgør ligeledes en mere
mangfoldig flok.
Ud over den store gruppe af traditionelle idrætsudøvere er der i disse år en stor tilgang af ældre
medborgere, af mange nydanskere, og en voksende gruppe af individualister der ønsket at vælge
idrætsgrene og tidspunkt for udøvelsen helt frit.
Vore foreningers struktur og opbygning vil givetvis ændres i takt med den udvikling der sker på
idrætsområdet, og den traditionelle idrætsforening vil være nødt til at tilpasse sig de nye krav.
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Vi ønsker derfor en nedskrevet idrætspolitik, så vore foreninger ved hvilke prioriteringer Brønderslev
kommune har for idrætsområdet.
En idrætspolitik har til formål at gøre klart hvilke vilkår idrætslivet fremover skal have i Brønderslev
kommune. Hvilken rolle skal kommunen spille i idrætslivet og hvilke rettigheder og pligter skal idrætslivet
have i fremtiden.
En ny idrætspolitik skal naturligvis laves i et tæt samarbejde mellem Brønderslev kommune og
Idrætssamvirket i Brønderslev.
Jeg er glad for nu at kunne meddele at byrådet har accepteret at vi kan gå igang med en nedskrevet
idrætspolitik for Brønderslev kommune.
Det vil ske meget snart.
Vi har afholdt et stort foreningsmøde den 18. Januar 2017.
Det blev i vore øjne en kæmpesucces med ikke mindre end 117 tilmeldte foreningsledere. Mødet kom
istand i et godt samarbejde mellem Team fritid og kultur fra kommunen og Idrætssamvirket.
Formålet med mødet var mange. Bl.a. Tilskudsregler,Conventus,skole og fritid,indrapporteringer til tiden og
meget mere.
Som "prikken over I" og som en lille tak til vore frivillige ledere havde vi hyret Danmarks morsomste mand
til et rigtigt morsomt foredrag om BØVL.,nemlig Nils Villemoes.
Det blev en kanon aften og jeg kan godt love at vi vil forsøge at gentage succesen på et senere tidspunkt.
Hvert år er der uddeling af Fritidsprisen og det var i år den 25 oktober i den runde pavillon med ca 140
deltagere.
Årets priser var fremstillet af keramiker Rikke Barlebo, og formanden for F og K udvalget Margit Chemnitz
holdt velkomsttalen medens borgmester Michael Klitgård uddelte de mange priser.
Modtagere:
Præstationsprisen.
Martel Harboe, Ørsø Judoklub
Bjarke Krogh, BI Bordtennis
Jeppe Bisgård, Brønderslev Floorball klub
Frivillighedsprisen.
Steen Svenningsen, Brønderslev Cross klub
Mie Sort, Jerslev-Sterup Gymnastikforening
Martin Røjkjær Kjøbsted, Brønderslev Badminton klub
Marlene Nørhave, Hjallerup Idrætsforening, Fodbold Afd.
Johnni Olsen, Svømmeklubben Søhesten,Hjallerup
Ungdomdlederprisen.
Alberte Bønkel, Nørreå Gruppen
Anders Jensen, PSI, Serritslev
Freja Mølgård, De Grønne Pigespejdere, Hjallerup
Mathias Kristoffersen, BI Håndbold
Klan Yggdrasil, Brundurs Gruppe.
DGI Nordjyllands Unglederpris.
Freja Mølgård, De Grønne Pigespejdere,Hjallerup.
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Jes Jacob er Idrætssamvirkets repræsentant i indstillingsudvalget til Fritidspriserne og har berettet at man
er igang med en forbedring af konceptet for Fritidspriserne til næste gang.
Lidt talmateriale.
1. Antal foreninger i ISB.
Pr. 31/12/2015: 76 foreninger
Pr. 31/12/2016: 74 foreninger
2. Antal aktive medlemmer i ISB.
Pr. 31/12/2015: ca. 15.000 medlemmer
Pr. 31/12/2016:
16.323 medlemmer
3. Antal medlemmer u/25 år i ISB
Pr. 31/12/2015: ca. 8.000 medlemmer
Pr. 31/12/2016:
9.076 medlemmer
4. Udgifter afholdt til kurser.
2015. Kr. 320.300
2016. Kr. 319.100
5. Tilskud pr Medlem.
2015. Kr. 355
2016. Kr. 345
Vi vil gerne her til slut fremhæve vort gode samarbejde med Brønderslev kommune. Det gælder såvel Fritid
og Kulturudvalget med Margit Chemnitz i spidsen som medarbejderne i forvaltningen med Lotte Worup og
Lottes medarbejdere Jørgen Nielsen og Janne Hostrup Sørig. 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.
Endelig vil ISB gerne takke alle de frivillige ledere og andre som yder en uvurderlig indsats for fritidslivet i
Brønderslev kommune.
Tak for det allesammen.
Brønderslev den 24 April 2017.
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