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VIL DU VÆRE MED TIL AT PRÆGE IDRÆTSPOLITIKKEN I GULDBORGSUND KOMMUNE?
Kære borgere, foreninger og organisationer

Program:

Kom og bidrag til Guldborgsund Kommunes kommende
idrætspolitik

Kl. 19:00 – Velkomst ved Formand for Kultur- Turisme og
Bosætningsudvalg Martin Lohse

Onsdag den 18.01.2017 kl. 19:00 på Rådhuset, Parkvej
37 4800 i Byrådssalen

Kl. 19:15 – Oplæg ved Henrik Brandt – Idrættens
analyseinstitut. ”Idrættens tendenser – hvordan bidrager vi
som deltager til processen”

Folkeoplysningsudvalget åbner dørene for gode indspark
til, at forme idrætten i Guldborgsund Kommune frem til
2025.

Kl. 20.00 – Pause – Der tilbydes lidt at drikke.

Visionen er lagt. I 2025 ønsker vi at 75 % af vores borgere
skal bevæge sig og at 50 % er medlem af en
idrætsforening.

Kl. 20:10 – Oplæg ved Casper Lindemann, Danmarks
idrætsforbund. ”Hvad er en facilitetspolitik, hvorfor er det
vigtigt at lave en facilitetspolitik, og hvordan kan deltagerne
bidrage til processen”.

For at nå dette mål har vi brug for jer og jeres gode ideer til,
hvordan vi sammen stræber os til at nå målet!

Kl. 21:10 – Besøg de 8 indsatscafeer og kom med forslag,
tanker og ideer til konkrete handleplaner. (Se nedenfor)

Vi glæder os til at se jer og håber I har lyst til at hjælpe
med, at tegne fremtidens idræt.

Kl. 22.00 – Tak for i dag

De 8 indsatsområder der kan bydes ind på er:
Bredde: Understøtte og udvikle idrætskulturen med henblik
på at understøtte engagement og frivillig deltagelse.

Foreninger: At motivere foreningslivet til at skabe
kvalificerede tilbud til alle grupper af borgere samt til aktivt
at indgå i tværgående samarbejdsprojekter om idræt,
integration og sundhed.

Elite: Understøtte og udvikle talentudviklingen med særligt
fokus på kommunens idrætsfyrtårne.

Bosætning: Understøtte tiltrækningen af nye tilflyttere
gennem attraktive sportsaktiviteter og faciliteter.

Events/Branding: Tiltrække og afvikle elite- og
breddeevents, som kan skab mærkbare effekter.

Integration/Socialt udsatte: Understøtte udviklingen af, at
få integreret socialt udsatte i foreningslivet

Faciliteter: Understøtte at flest mulige borgere og turister
kan benytte kommunens idrætsfaciliteter, samt at de
eksisterende tilbud og udbudsformer løbende udvikles til
gavn for borgere.

De selvorganiserede: Understøtte selvorganiserede
idræts- fritids- og livsstilsaktiviteter ved at skabe gode
rammer for individuel og fleksibel idrætsudøvelse og
bevægelse både indendørs og udendørs.

Med venlig hilsen
Klaus Lykkebæk
Leder af Fritid
Telefon: 5473 1500
E-mail: fritid@guldborgsund.dk
Rene Fjeldsøe Sørensen
Formand for Folkeoplysningsudvalget
Telefon: 4032 3857
E-mail: rene@fjeldsoe.eu
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