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Formål og baggrund 

Udviklingsområde 
(overskrift) 

Sport og idræt 

Nu-situation  
(kort beskrivelse) 
 
 
 

Nuværende sports- og idrætsforeninger er selvstændige foreninger 
med egne strukturer og årelange traditioner for gennemførelse af 
aktiviteter mv., der findes ingen større tradition for samarbejde 
mellem foreningerne omkring sportslige aktiviteter og større 
arrangementer. Nye skolestrukturer og længere undervisningsdage 
gør det svært at tiltrække de børn og unge til de traditionelle 
holdsporter, da der sjældent er nok til at danne et lokalt hold. Der 
tilbydes ikke tværgående medlemskaber eller lignende for at få flere 
med i de lokale foreninger. Rekruttering af voksne til bestyrelser og 
frivilligt arbejde bliver også sværere.  
 

Ønsket tilstand inden 
for en tidshorisont på 5 
år  
(kort beskrivelse) 
 
 

En samlet idrætsforening ”Tuse Næs IF” med et bredt tilbud af 
spændende aktiviteter, som man kan komme og gå fra, så man ikke 
er bundet til en bestemt aktivitet hele sæsonen, kan få flere til at 
deltage aktivt, da man kan flere ting for det samme kontingent. En 
samlet forening som kan afholde aktiviteter og arrangementer til 
glæde for hele Tuse Næs. Har dybe relationer til Skole og 
børnehaver, så det bliver en naturlig at deltage i idrætsaktiviteter 
udenfor skoletiden. Åbenhed for nye aktiviteter og 
deltagelsesformer. 
 

Hvilket tema i 
Planstrategien 
understøttes? 

• Lokal udvikling (hvor et aktivt og levende foreningsliv er en 
afgørende del af lokalsamfundet og dets borgere). 

 

Udvikling 

Nr. Hvad ønskes udviklet? Hvordan skal det gøres? Håndtering af evt. 
udfordringer 

1.  Aktiv deltagelse i en fælles 
udvikling af idrætslivet. 

Sports- og 
idrætsforeningerne sætter 
sammen med et åbent 
sind og ja-hatten på. 

Torvholder til at drive 
processen. 

2.  Tværgående medlems skaber, 
så flere tilbud kan benyttes 
efter lyst og behov. 

Udvikle et Tuse Næs 
medlemskab af idrætslivet, 

Fordelingsmodel 

3.  Et samlet foreningsliv som 
støtter og deltager i 
arrangementer for Tuse Næs 
 
 

Danne et tværgående 
udvalg som forestår alle 
større arrangementer på 
Tuse Næs kunne evt. ske 
ved en styrkelse af 
Haludvalget 

 

4.  Etablering af en ny forenings-
struktur, så der skabes et 
fællesskab på tværs. 

Nedlægge de nuværende 
selvstændige foreninger 
og gøre dem til grupper i 
en samlet idrætsforening 

Kræver hjælp fra DGI og 
andre til at etablere dette. 
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5.  Nye idrætsgrene for at 
tiltrække andre folk til 
foreningerne og folk udefra.   

Oprette nye grupper i den 
samlede idrætsforening 
eller skabe en gruppe som 
tager nye initiativer ind. 

 

6.  Etablering af 
fællesmarkedsføringsplatform 
for Tuse Næs 
 
 

Der skal etableres et 
tværgående samarbejde 
med alle interessenter på 
Tuse Næs for at skabe og 
vedligeholde denne 
platform 

Kræver stor indsats fra alle 
for at lykkes med dette. 

  

Afvikling 

Nr. Hvad ønskes evt. afviklet? Hvordan skal det gøres? Håndtering af evt. 
udfordringer 

1.  Hævdholdelsen af gamle og 
stolte tider, hvor vi kan 
bedst selv. 

Gå ind i denne 
udviklingsplan med et 
åbent sind, ja-hatten på og 
grundvisionen om at ingen 
ide må skydes ned uden at 
man har en bedre selv. 

Ekstern torvholder 

 

 

Plan  

År Opgaver1 Ressourcer2 Kommunikation3 
 

2019 Skabe opbakning i 
foreningerne om 
handleplanen for 
Sport- og idræt. 

Møde med forenings-
bestyrelserne og skabe 
fokus på planen. 

Vigtigt at Lokalforum og 
foreningerne 
kommunikerer til deres 
medlemmer omkring dette 
arbejde, så der ikke opstår 
rygter og andet. 

2020 Etablering af det 
tværgående udvalg med 
fokus på samarbejde 
omkring arrangementer 
og aktiviteter. 
 
Foreningerne skaber et 
fælles medlemskab til alle 
foreninger på tværs af 
aktiviteter mv. 
 

Foreningerne skaber et 
tværgående udvalg med 
bred opbakning fra alle og 
det rigtige mandat til at 
agere. 
 
Fællesmedlemskab med 
den korrekte 
fordelingsnøgle mellem 
foreningerne. 
 
 

Udvalgets arbejde skal 
beskrives og meldes bredt 
ud, så alle ved hvorfor det 
er der og hvordan det kan 
bruges. 
 
Kommunikation til alle om 
hvordan dette virker. 
 
 
 
 

 
1 Hvilke opgaver prioriteres i de enkelte år? 
2 Hvilke ressourcer (frivillige timer og/eller penge) skønnes der behov for at skaffe til opgaverne?   
3 Hvilken kommunikation skønnes der behov for til at støtte op omkring de planlagte opgaver? 



LUP – Tuse Næs 
 
 

 

Foreningerne starter 
arbejdet med at danne en 
samlet idrætsforening  

 
Eksterne rådgivere fra DGI 
skal indover for at skabe 
det rette grundlag for dette 
arbejde og en model for 
den samlede 
idrætsforening. 

Skabe opbakning i 
foreningerne både 
bestyrelser, medlemmer 
og omgivelser. 
 

2021 Arbejdet med den 
samlede idrætsforening 
fortsætter og udmøntes i 
beslutninger på de enkelte 
foreningers 
generalforsamlinger. 

Eksterne rådgivere og 
bestyrelser arbejder for 
dette både med model og 
struktur. 

Fortsat kommunikation fra 
bestyrelser, tværgående 
udvalg til både bestyrelser, 
medlemmer og omgivelser 

2022 Tuse Næs IF søsættes i 
starten af året. 
 
 

Eksterne rådgivere og 
bestyrelser arbejder fortsat 
med den nye forening og 
der vælges folk til den nye 
forening og udvalg. 

Fortsat kommunikation fra 
bestyrelser, tværgående 
udvalg til både bestyrelser, 
medlemmer og omgivelser 

2023 Tuse Næs IF er en realitet. 
 
 

Foreningen og udvalg 
arbejder for at øge 
tiltrækningen til 
foreningen. 

Fortsat kommunikation fra 
bestyrelser, tværgående 
udvalg til både bestyrelser, 
medlemmer og omgivelser 

 

 

 


