
Ledelsens beretning for 2016 

 

Vi forsøger at holde vores forening evig ung, interessant, stabil og 

udviklende. Vi vil gerne være på forkant med udviklingen, men vi vil lige så 

meget gerne være på højde med de gode personer, der bruger vores 

forening som udøver, træner eller leder. 

 

2016 har igen været et år med mange gode og givende oplevelser og 

initiativer. Hvis vi skulle have glemt en eller to i denne skriftlige beretning, så 

er det ikke med vilje – men blot et tegn på, at der sker virkelig meget i 

Vorbasse KFUM Idrætsforening. 

 

Siden sidste generalforsamling i marts har ledelsen fået sig konstitueret. Vi 

startede på år 1 efter Kirsten Marie og Jenni. Det har været en lærerig og 

interessant proces, hvor vi gerne vil takke Kirsten Marie og Jenni for at stå til 

rådighed, når der var brug for det. 

 

Efter lidt god og grundig søgen fik vi etableret en god ledelse med Ole velo 

Jensen (foreningsformand), Dianna Straarup Vejgaard (økonomiformand) og 

Mathias Jensen (aktivitetsformand) samt med Susanne Svendsen og Katrine 

Tersbøl, som supplerende medlemmer i ledergruppen.  

Katrine Tersbøl var så heldig at være i lykkelige omstændigheder, hvorfor 

hun bad om at måtte træde ud, hvilket gjorde, at der blev plads til Helle 

Højmark Madsen. Tak til Katrine og Helle for at stille sig til rådighed. 

 

Når 3 ud af 5 er nye i en ledelse, giver det mulighed for at kigge på 

opgaverne med andre øjne, hvilket vi gik igang med. Forholdsvis hurtigt fik vi 

kigget på ledergruppens opgaver og fik dem fordelt mellem os. En oversigt 

over fordelingen af opgaverne kan ses nedenfor.  

 

For at lette forståelsen og betingelserne for at arbejde med vores opgaver har 

vi i ledelsen besluttet, at vi vil have lavet en beskrivelse af alle vores opgaver, 

så opgaverne på sigt lettere vil kunne overdrages fra person til person. Det er 

en stor og spændende proces, som giver en god indsigt og forståelse for 

hinandens arbejde. 

 

 

 



Samarbejdspartnere 

I foråret var Vorbasse KFUM Idrætsforening v/ Ole velo en del af den 

kommunale proces, det er at finde en afløser for den tidligere leder af 

Fritidscenteret Peter Dollerup. Der var mange meget spændende personer 

blandt ansøgerne. Valget faldt på en lokal med en forankring i foreningslivet 

Poul Heisel Poder.  

Vi vil meget gerne takke Peter for det gode samarbejde i de mange år, du har 

været kaptajn på byens flagskib og vi håber på et fortsat godt samarbejde 

med vores nye centerleder Poul. 

 

I sommer blev Billund Kommunes nye kultur- og fritidspolitik vedtaget. Ole 

velo var blevet politisk udpeget til at sidde i den styregruppe, der kunne lave 

et udkast til politikkerne. En meget bred proces, hvor det er blevet forsøgt 

også at få Vorbasseånden med i det afleverede udkast til politikkerne. 

Politikkerne har nu med få ændringer vedtaget politikken, som herefter skal 

implementeres. Vi vil i Vorbasse KFUM Idrætsforening være meget 

opmærksomme på, hvad der kommer til at ske – vi vil forsøge at være så 

meget med som muligt i den kommende opstart. 

 

Vorbasse KFUM Idrætsforening har flere organisationer, som vi er medlem af 

og arbejder sammen med. Vi vil gerne takke de forskellige forbund for deres 

ekspertiser, f.eks. i form af konsulenter og vejledere. Det er guld værd og er 

med til at holde vores forening opdateret. 

 

Af forbund vil vi især fremhæve Jysk Håndbold og  DGI, der bl.a. har placeret 

kurser her hos os og været til stor inspiration bla. med vores store Boost-

kursus i januar. 

 

Internt i byen har vi som forening nydt at have et godt samarbejde med 

skolen. Det er rart, når vi kan lave aftaler med hinanden f.eks. om lån og brug 

af hinandens redskaber og faciliteter. Vi er her med den samme interesse – vi 

er her for byens borgere og aktiviteter. 

 

Af foreninger i byen vil vi gerne nævne Vorbasse Boldklub. Vi tror, at vi vil 

kunne højne mulighederne for byens borgere, især unge, hvis vi får etableret 

et mere forpligtende samarbejde, som f.eks. vores respektive trænere/ledere 

er en del af samarbejdet om og forpligtet på. Byen rummer kun en vis 



mængde personer – så lad os da samarbejde for at give disse personer bedst 

mulighed for at være med, hvor man gerne vil. 

 

Vorbasse.dk er et fantastisk medie til at komme til orde i byen. Vorbasse 

KFUM Idrætsforening vil gerne takke folkene bag vorbasse.dk for deres 

forbilledlige arbejde med at gøre byen synlig indenfor og udenfor byskiltene. 

 

I foreningen pågår der lige nu et arbejde med at finde frem til, hvordan vi 

ønsker at vores fremtidige kommunikation kan foregår. Vi medtænker 

selvfølgelig de nuværende muligheder, men vi gør os også nogle overvejelser 

med anderledes former end vores nuværende. 

 

Nye tiltag 

Som vi skrev indledningsvis, vil vi forsøge at holde vores forening evig ung, 

spændende og udviklende. På tegnebrættet har vi følgende, som vi 

arbejder/samarbejder på: 

 

• Dans som aktivitet 

• Idrætsklinik for foreningernes medlemmer 

• Fokus på integration (boost-kursus, del II) 

o Vi betragter integration som det, at man deltager med de 

forudsætninger, som man kommer med.  Vi respekterer også den 

forskellighed, som du bibringer vores forening. Vi vil gerne være 

med til at skabe en gensidig læring, forståelse og deltagelse. 

o Flot at godt 50 instruktører (heriblandt mange unge instruktører) 

tog del i foreningens Boost I kursus 

• Oversigt over sponsorordninger – og muligvis anderledes profilering af 

foreningen  

• Synliggørelse af foreningen og mere effektiv og dynamisk 

kommunikation til og fra medlemmer  

 

Vores 7 (8) nuværende aktiviteter 

 

Vi er en sund forening, der dog oplever en svag medlemstilbagegang. Vi er 

ved at undersøge, hvorfor vi bliver færre, der er medlem af Vorbasse KFUM 

Idrætsforening. Gør vi det godt nok ? Er der nogle, der har et ønske, som vi 

ikke selv har opdaget ? Spørgsmål, som vi tygger på – vi vil meget gerne 



være behjælpelig med også nye tiltag, så fortæl os, hvad du mangler, så vil vi 

gøre, hvad vi kan for at hjælpe med at få det etableret. 

 

OG vi har allerede 7 gode aktiviteter: 

 

Badminton 

I en del år har der være gang i voksenspil om mandagen. Det er dog også 

opløftende, at vi nu mandag eftermiddag kan opleve, at flere unge spillere er i 

gode aktiviteter ved nettene. Opløftende at se deres resultater på 

vorbasse.dk og snakke med spillerne om deres flotte præstationer.  

Godt gået badminton – vi håber, at vi/I kan fortsætte den gode udvikling - 

TAK 

 

Håndbold 

Håndbolden på landsplan styrtbløder. Vi oplever også i Vorbasse KFUM 

Idræt et fald i antallet af hold og spillere. 

Vi har en god gruppe af ildsjæle, der arbejder hårdt for håndbolden i og for 

byen. I er vitale for sporten – TAK. 

 

Volley – hockey 

En gruppe af voksne mænd og kvinder, der hygger sig med sit spil nogle 

timer onsdag aften. I giver dejligt liv i hallen og vores forening. I 

repræsenterer også byen og foreningen ved stævner og kampe rundt om i 

landsdelen. I er vigtige kulturbærere – TAK 

 

Løb i Vorbasse 

Igen en gruppe af mænd og kvinder, der sammen hjælper hinanden med at 

flytte sig – vel både fysisk og mentalt. Stort set uanset vejret er de 

pangfarvede personer klar til en rask gå- eller løbetur nogle gange hver uge. 

I er også med til at sætte foreningen og byen på landkortet, når I arrangere 

det traditionsrige ”Labri-løb” – og seneste skud på stammen Walk-Halv-Thon 

- TAK 

 

Gymnastik 

Gymnastikken er udfordret på et faldende medlemstal. Vi har et godt og sundt 

aktivitetsniveau, men oplever som andre holdsport, at de individuelle 

idrætsgrene vinder frem p.t.  



Dejlig positiv historie, at det nye tiltag yoga er blevet godt modtaget af vores 

medlemmer. 

Gymnastikken har over en årrække formået at rekruttere ledere (og 

kommende ledere), der viderefører kulturen i foreningen og byen – TAK 

 

Svømning 

Bare det at have en svømmehal /-klub i en by af Vorbasses størrelse er i sig 

selv enestående. At man så også kan tiltrække medlemmer fra andre (også 

større) byer, vidner om, at det vi/I kan er godt. Også svømning er gode til at 

hverve nye ledere, som er grundlaget for aktivitetens beståen  – TAK 

 

Idræt om dagen 

I sig selv en stille succeshistorie, hvor en gruppe personer sammen gør noget 

for et endnu større fællesskab. På ny-dansk bliver der netværket på kryds og 

tværs. I holder positivt øje med hinanden – TAK 

 

Udenfor aktivitetskategori – Markedet 

Igen i 2016 gav Vorbasse Marked samlet et overskud til Vorbasse KFUM 

Idrætsforening. Et overskud, der gør, at vi kan holde vores kontingent på et 

meget lavt niveau.  

Det ligger rigtig meget arbejde bag et regnskabsmæssigt resultat, som er 

essentielt for vores forening. Vi vil i ledelsen gerne TAKKE ALLE, DER HAR 

HJULPET TIL FØR/UNDER og EFTER MARKEDET. I har gjort det lettere for 

ALLE foreningens brugere her efterfølgende. 

 

 

2017 og fremefter   

Som skrevet ovenfor ønsker vi i ledelsen ikke at ligge på den lade side i 

2017. De mere fremtidsrettede ting vil fremgå af formandens mundtlige 

beretning på årsmøde. 

 

Tak for, at du tog dig tid til at læse dette. Denne skriftlige beretning vil også 

blive behandlet på generalforsamlingen, hvor de enkelte aktiviteter hver kort 

vil uddybe sine aktiviteter. 


