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Danmark er et foreningsland, siger man. 
Med over 1,6 millioner medlemmer i DGI´s 
ca. 6.300 foreninger, er det nok rigtigt. 
Men foreningslivet står langt fra lige stærkt 
i alle dele af landet, og et velfungerende 
civilsamfund er ikke noget, som man po-
litisk blot kan beslutte sig til i den enkelte 
kommune. At have mange aktive idræts-
foreninger og et levende civilsamfund i sin 
kommune afhænger af mange forskellige 
faktorer, og kræver årtiers understøttelse 
og finpudsning af de rammevilkår, som de 
frivillige ledere lever under. Er der facilite-
ter nok? Værdsættes de mange frivillige 
idrætslederes indsats? Bakkes der aktivt op 
fra politisk side? Prioriterer man at under-
støtte og udvikle nye idrætstendenser og 
ønsker fra borgerne? Husker man at tage 
hensyn til begge køn?

Hvis kommunerne er dygtige nok over en 
tilstrækkelig lang periode, bliver den frivilli-
ge indsats til stærke, civile foreningsfælles-
skaber, der rækker langt ud i lokalsamfun-
det. Idrætsforeningerne har potentialet til at 
være ramme for relationer mellem folk med 
mange forskellige baggrunde og historier i 
bagagen, og er derved et væsentligt bidrag 
til den lokale sammenhængskraft. Idræts-
foreningerne og andre frivilligt baserede 
foreninger er limen, som binder os sam-
men.

Har vores 11 kommuner været dygtige nok 
til at understøtte idrætsforeningerne? Det 
kan vi ikke sige ubetinget ”ja” til alle steder.

Civilsamfundet og det 
frivillige fællesskab 

Modtagelse i forening - Idrætsforeningen Salto City, DGI-byen, København



4 Idræt for alle?  

2017 Medlems-
tal

Befolk-
ningstal

Andel - 
medlems-

tal ift. 
befolkning

Herlev 14.277 28.572 50%
Dragør 6.341 14.272 44%
Gentofte 31.937 75.803 42%
Lyngby-Taarbæk 22.215 55.472 40%
Gladsaxe 25.753 69.484 37%
Tårnby 15.484 43.063 36%
Ballerup 16.305 48.295 34%
Hvidovre 14.639 53.282 27%
København 160.776 613.288 26%
Rødovre 9.061 39.343 23%
Frederiksberg 22.127 104.410 21%
I alt 338.915 1.145.284 30%

Lyngby-Taarbæk
Frederiksberg

København
Hvidovre

Dragør
Herlev

Rødovre
Tårnby

Gladsaxe
Gentofte 
Ballerup

I alt
                    35%              40%             45%

Andel foreningsmedlemmer, der er piger/kvinder

Der er enorme forskelle på, hvor mange 
medlemmer foreningerne har blot i de 11 
kommuner, som DGI Storkøbenhavn geo-
grafisk dækker.

Ikke nok med, at der er store og delvist 
uforklarlige forskelle mellem antallet af for-
eningsmedlemmer i de enkelte kommuner, 
der er også store forskelle ift. kønsfordeling 
i foreningsidrætten.

Når vi ser på kønsforskellene, er den positi-
ve nyhed, at der samlet set aldrig har været 
flere kvinder og piger i foreningsidrætten 
under DGI og DIF på landsplan end ved 
den seneste medlemsopgørelse i 2017. Det 
samlede antal piger og kvinder i idrætsfor-
eningerne under DGI og DIF er nu oppe på 
967.718, hvilket er det højeste antal i de to 
idrætsorganisationers historie – samt også 
den mindst skæve kønsfordeling nogensin-
de. Det går den rigtige vej på landsplan.

I hovedstadsområdet er situationen dog 
noget anderledes. Den samlede andel 
af piger og kvinder i alle aldersgrupper i 
idrætsforeningerne ligger helt nede på 39,2 
pct. mod den tilsvarende andel på 43,3 pct. 
på landsplan. Det er mange tusinde piger 
og kvinder, vi taler om.

Det er der uden tvivl flere forklaringer på, 
men noget tyder på, at kommunerne og 
kommunalpolitikerne i hovedstadsområdet 
ikke er bevidste om, hvilke foreningsidræt-
ter der i særlig grad tiltrækker hhv. drenge 
og piger. Det betyder blandt andet, at poli-

tikerne fortsat bygger nye idrætsfaciliteter 
ud fra den lidt naive antagelse, at begge 
køn er velkomne og tilgodeset.

På den måde har man fra kommunernes 
side over en længere årrække valgt at 
anlægge idrætsfaciliteter, der først og 
fremmest målretter sig mod drenge- og 
mandsdominerede idrætsaktiviteter. Efter 
en årelang praksis står vi derfor i dag med 

Af tekniske årsager er medlemstallene for Lyngby-Taar-
bæk og Gentofte Kommune en smule misvisende, hvilket 
skyldes, at en stor gymnastikforening, som går på tværs af 
kommunegrænsen, kun tæller med i Gentofte Kommunes 
medlemstal.
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en foreningsidræt, der er meget skæv 
ift. kønsfordelingen. Det er selvsagt ikke 
sket ud fra et politisk ønske om primært at 
fremme de drengedominerede boldspil og 
foreningskulturer.

I DGI Storkøbenhavn mener vi, at det er på 
tide, at kommunerne fører en mere bevidst 
idrætspolitik med større opmærksomhed 
på at tilgodese piger og kvinders idrætsbe-
hov. Der skal ikke herske nogen tvivl om, 
at DGI Storkøbenhavn både har en forplig-
telse til at arbejde for og et stort ønske om 
at udvikle foreningsidrætten. Vi skal samlet 
set i højere grad leve op til vores ønske om, 
at ”idrætten er for alle”.

Idrætsaktivitet Andel kvinder
Kunstskøjteløb 93,6%
Ridning 89,4%
Vandring/gang 78,8%
Dans - alle former 73,3%
Gymnastik - alle former 71,7%
Svømning 55,9%
Krolf 55,2%
Foreningsbaseret fitnesstræning 54,7%
Håndbold 51,6%
Friluftsliv/outdoor 49,9%

Netop derfor må et spørgsmål også lyde: 
Vil kommunernes administrationer, kommu-
nalpolitikerne og de lokale idrætsråd frem-
adrettet være opmærksomme på at anlæg-
ge faciliteter, som i højere grad appellerer 
til kvinder og piger?

Foreningsidrætter med store andele kvinder

Gennembrud i forening - Basketball Klubben Amager, Amagerhallen, Tårnby



6 Projekter fordi...
DGI Storkøbenhavn er idrætsforeningernes 
udviklingshus, og vores projekt- og udvik-
lingsindsatser fylder meget af den samlede 
indsats. Hvorfor er det vigtigt? Og hvordan 
gavner det idrætsforeningerne?

Svaret er for det første, at idrætsforeninger-
ne i hovedstadsområdet er del af en om-
verden, som er under konstant forandring. 
Hvis ikke den enkelte idrætsforening tager 
bestik af og udvikler sig i relation til omver-
denen, så vil udviklingen løbe fra idrætsfor-
eningen. Vi skal støtte den enkelte idræts-
forening på deres vej ind i fremtiden, hvor 
idrætten i høj grad bliver et middel frem for 
et mål i sig selv.

For det andet er det væsentligt for DGI 
Storkøbenhavn, at idrætsforeningerne er 
en del af de lokale løsninger på udfordrin-
ger, der relaterer sig til børns trivsel, inak-
tivitet, eksklusion, ensomhed, sundhed og 
stress. Idrætsfællesskaber rummer langt 
hen ad vejen en række gode svar på udfor-
dringerne.

Samtidig gør det strategiske arbejde med 
projektområdet os til en relevant samar-
bejdspartner for kommunerne, og bidrager 
til idrætsforeningernes samlede samfunds-
rolle og derved også øgede legitimitet. Når 
vi beder om bedre rammevilkår for idræts-
foreninger, så er det en stor fordel, at de 
samme foreninger også bidrager i andre 
sammenhænge end det rent sportslige.

Indsatserne på projekt- og udviklingsom-
rådet strækker sig over mange forskellige 
områder – gadeidræt, social inklusion, 
fysisk og mental sundhed, seniorer, outdo-
or-aktiviteter og skole/institutionsindsatser. 
Det er væsentligt at anerkende, at det ikke 
er alle foreninger, der er relevante i forhold 
til de strategiske udviklingsprojekter, men 
de konkrete projektindsatser kan være en 
katalysator for udviklingen af idrætsforenin-
gers evne til at favne en bredere og mere 
sammensat befolkningsgruppe, end de 
evner i dag.

Lær nyt i forening - Spring for livet Dagen, Idræt i Dagtimerne, Kedelhallen, Frederiksberg 
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Projektnavn Projektbeskrivelse Tilknyttede foreninger Finansiering 
Fædrene på banen Opbygning af idrætsfælles-

skaber i udsatte boligområ-
der, hvor fædre uddannes 
og opkvalificeres som 
frivillige ledere. 

Fædregruppen Amagerbro Trygfonden

Unge Styrker Unge Idrætsprofil, ungtrænerud-
dannelse og foreningssam-
arbejde i ungdomsklubber 
og for anbragte.

SIAM Athletic Nation, 
Familieidræt, Rudersdal 
Badmintonklub, ODK

Trygfonden

Foreningskvinderne Opbygning af idrætsfælles-
skaber i udsatte boligområ-
der, hvor kvinder uddannes 
og opkvalificeres som 
frivillige ledere. 

Understøttelse af 
idræts-communities bl.a på 
Frederiksberg Gymnasium

Socialstyrelsen, Frederiks-
berg Kommune

Fra Ungdomsklub til 
Sportsklub

Idrætsprofil, ungtrænerud-
dannelse og foreningssam-
arbejde i ungdomsklubber 
i udsatte byområder.

Dansk Football Freestyle 
Forening,  Good Game 
(esportsforening)

Trygfonden

TrainOut Forenings- og fællesskabs-
dannelse omkring uden-
dørs træningsfaciliteter i 
Københavns Kommune. 

Foreningsdannelse Københavns Kommunes 
Udviklingspulje for børn og 
unge

Happy Moves Opstart af urbane idræts-
zoner

Dansk Football Freestyle 
Forening

Coca Cola

Danish Street Cup Street Soccer turnering Street Society, CPH Panna 
House

DGI Landsplan 

Outdoor 365 Foreningsudvikling i outdo-
or-foreninger. 

CPH Outdoor DGI Landsplan

Naturvejledning Kbh. Brobygningsindsats mel-
lem skole og foreningsliv 
gennem natur- og frilufts-
aktiviteter.

Familieidræt, CPH Outdoor, 
Træklatreklubben, Den Blå 
Foreningsby m.fl.

Friluftsrådet

Kongelundsfortet i bevæ-
gelse 

Indsats for at gøre Konge-
lundsfortet på Amager til et 
centrum for idræt, motion 
og fællesskaber i naturen.

Foreningsdannelse Nordeafonden, Dragør 
Kommune

Fællesskab og friluftsliv for 
alle 

Øge livskvalitet og trivsel 
blandt børn og unge i 
udsatte positioner igennem 
udnyttelse af de potentia-
ler, der ligger i friluftsliv og 
fællesskab.

Rollespilsfabrikken, 
Capoiera senzala, Familie-
idræt, Københavns skiklub 
m.fl.

Friluftsrådet

Spring for livet Frb. Åbne træninger for 
seniorer samt stort årligt 
idrætsevent

BiH-forening Sevdah, 
Dansk Vandrelaug, KSG 
Idræt, Rummet for Tai Chi 
m.fl.

Frederiksberg Kommune 

Spring for livet Kbh. Åbne træninger for 
seniorer samt stort årligt 
idrætsevent

Copenhagen Floorball 
Club, Boldklubben Skjold, 
SSB Senior Sport m.fl. 

Københavns Kommune

Oversigt over DGI Storkøbenhavns 
projektindsatser  



Projektnavn Projektbeskrivelse Tilknyttede foreninger Finansiering 
ABC for mental sundhed Forstærkning af eksisteren-

de aktiviteter med særligt 
fokus på at øge den men-
tale sundhed ved at gøre 
noget aktivt, gøre noget 
sammen og gøre noget 
meningsfuldt.

CPH Outdoor, Ben Hur, 
DVL, Saga, KSG

Nordeafonden

On Your Marks At skabe sundhedsfremme 
i idrætsforeninger igennem 
indsatsområderne foræl-
dretræning, ernæring og 
røgfrit foreningsliv.

GIF, HVG37, BK Skjold. Dia-
log med KFK Ultimate, CPH 
Floorball, SheZone m.fl.

Sundhedsstyrelsen

Røgfri Forening At skabe et røgfrit for-
eningsliv i Københavns 
Kommune med fokus på at 
skabe kulturforandringer 
gennem de gode historier.

SheZone, CPH Floorball, 
KFK Ultimate, B93, Skjold

Københavns Kommune

Cykelfællesskaber for 
seniorer

Cykelaktiviteter for se-
niorer der ikke har været 
aktive i et stykke tid og 
trænger til at få luftet 
benene og hjernen sam-
men med andre i et aktivt 
fællesskab. 

Projektet er nystartet, for-
eningssamarbejde på vej

Københavns Kommune

Den demensvenlige 
idrætsforening

Indsats for at foreninger på 
Frederiksberg bliver bedre 
til at inkludere flere udsatte 
i deres fællesskaber via en 
ABC tilgang.

Idrætsforeningen Kom I 
gang

Sundhedsstyrelsen

JUMP 4 FUN Foreningstilbud til børn 
med overvægtsproblemer. 
Ekstra fokus på fastholdes 
via foreningsguide.

Skovlunde IF, Måløv IF, 
GHG Gymnastik Herlev, 
Herlev Svømmeklub, ODK 
m.fl.

Ballerup, Frederiksberg og 
Herlev Kommune

Flere med i fællesskabet 
Frb.

Gennem foreningsudvik-
ling og ABC som tilgang 
skabes rummelige fæl-
lesskaber for flere med 
sårbarhed. 

Projektet er nystartet, for-
eningssamarbejder på vej

Frederiksberg Kommune

Foreningsleg og Fyraf-
tensleg

Samarbejde mellem for-
eninger og dagtilbud for at 
få flere børn i forening. 

Familieidræt, Rugby Frede-
riksberg

Bevæg Dig For Livet/Fre-
deriksberg Kommune

UdeSkole Et certificeringsforløb over 
6 moduler i læring i bevæ-
gelse, samt en tovholder-
uddannelse til 2-4 ansatte 
fra hver skole. 

Åben Skole - Skole- og 
foreningssamarbejde 

Nordeafonden

8 Oversigt over DGI Storkøbenhavns 
projektindsatser  



9 Udvikling i idræt
Også på idrætsområdet er der udvikling. Vi 
har i de forløbne år haft særlige idrætsrela-
terede indsatser i en lang række idrætter. 
Hovedtilgangen har været at koordinere og 
samle lokale idrætsforeninger, der udby-
der de samme former for aktiviteter og få 
foreningernes opbakning til at arbejde med 
fælles idrætsrelaterede indsatser.

I tæt samarbejde med eksempelvis atletik-
klubber, badmintonklubber og gymnastik-
foreninger i København er der skabt et tæt 
og givende samarbejde, hvor vi arbejder for 
at skabe en stærkere idrætsspecifik tilgang 
til storbyen.

DGI Storkøbenhavn og GymDanmark har  
etableret et netværk i København, hvor 
intentionen er at give børn, unge og voksne 
bedre muligheder for at dyrke gymnastik – 
både dem, der træner én gang ugentligt og 
dem, der træner hver dag. Strategien har 
indtil videre gået på tre ben: 1) Skabe op-
bakning til at der bygges et moderne spring-
center; 2) tale for skoleidrætshaller, som er 
mere egnede til gymnastik; 3) etablering af 
tættere samarbejde mellem skoler og lokale 
gymnastikforeninger.

Løft i flok og i forening - Hvidovre Gymnastik, Avedøre Idrætscenter, Hvidovre
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I atletik arbejdes der på at udbrede atletik-
ken til bydele, hvor der lige nu ikke er et at-
letiktilbud målrettet skolebørn. Det sker ved 
opbygning af satellitafdelinger i samarbejde 
med folkeskoler. Projektet er igangsat i slut-
ningen af 2018 og har fået en god opstart.

I badminton har 12 badmintonklubber i Bad-
minton København og DGI Storkøbenhavn 
et tæt samarbejde målrettet nye initiativer, 
der giver flere børn mulighed for at spille 
badminton i foreningsregi. Det sker bl.a. via 
oprettelse af satellitafdelinger i bydele uden 
badmintontilbud. I løbet af den 3-årige pro-
jektperiode har vi gradvist øget antallet af 
børnemedlemmerne mellem 3 og 12 år med 
over 400 medlemmer.

Det er også indsatser, der skaber relationer 
på tværs af idrætterne. I tæt samarbejde 
med Idrætsforum København og DBU Kø-
benhavn har vi i det forløbne år afholdt fire 
dialog- og netværksmøder for de største og 
toneangivende idrætsforeninger i Køben-
havns Kommune. Dialog- og netværksmø-
derne er stablet på benene, fordi vi oplever, 
at det er helt afgørende at samarbejde. 
Hvis vi ønsker at realisere flere af vores 
fælles målsætninger om, at foreningsidræt-
ten bliver bedre til at navigere i og over for 
Københavns Kommune, forudsætter det 
blandt andet, at vi i højere grad deler vores 
oplevelser og synspunkter med hinanden, 
og får en mere koordineret interessevareta-
gelse.

Storebror og fjerbolde i forening - Valby Badminton Club, Skolen i Sydhavnen, København



11 Idrætspolitiske sager
Idrætspolitisk har vi i DGI Storkøbenhavn 
haft held til at sætte fokus på en række 
væsentlige problemstillinger i årets løb. 
I nogle af sagerne har vi set et behov for 
at involvere medierne og pressen. Det 
skete blandt andet i relation til venteliste-
problematikken, den skæve kønsfordeling 
i foreningsidrætten, tilskudsordningen til 
folkeoplysende foreninger i Tårnby Kom-
mune, den forsatte nedlukning af Hillerød-
gade Svømmehal, gebyrsagen målrettet 
foreningslivet i Københavns Kommune og 
senest den nærmest ubrugelige Streetba-
sketball-facilitet på Nørrebro - den med net 
på taget.

Vi har sat mediefokus på både store og 
mindre udfordringer, som alle har det til fæl-
les, at vi har søgt at tale en sag op på den 
politiske dagsorden i håbet om at forhin-
dre eller omstøde beslutninger, der går ud 

over idrætsforeningerne og idrætslivet. I de 
fleste sager har vi samarbejdet med andre 
organisationer, foreninger, medier og politi-
ske beslutningstagere for at få de fornuftige 
beslutninger og ændringer trukket igen-
nem. Tak for samarbejdet!

Det har især været et ønske at få politiker-
ne i Københavns Kommune til at forstå, at 
der ikke er noget visionært i at pålægge 
idrætsforeninger et gebyr, når de booker 
en kommunal idrætsfacilitet. På den bag-
grund tog en lang række af foreningsidræt-
tens repræsentanter i fællesskab afstand 
fra gebyr-modellen og ideen, da gebyrer er 
og bliver en brugerbetaling for brugen af 
kommunale idrætsfaciliteter.

I skrivende stund er gebyrsagen endt i et 
udvalgsarbejde – og det er derfor endnu 
ikke besluttet, hvor gebyrsagen ender.

#Gebyrsagen

Begejstring eller gebyr i forening? - Boldklubben Skjold, Ryparken, København



12 Civilsamfundet og det 
frivillige fællesskab 
Vi ønsker samtidig at understrege behovet 
for mellemkommunal koordinering på både 
facilitets- og tilskudsområdet, hvilket hæn-
ger direkte sammen med gebyrsagen. 

Det er nemlig uholdbart, at Københavns 
Kommunes beslutningstagere på både 
politisk og administrativt niveau ikke erken-
der, at en gebyrordning kan få store konse-
kvenser for hele foreningsidrætten i hoved-
stadsområdet, da den vil få indflydelse på 
tilskudsmodellerne i andre kommuner, der 
grænser op til København. 

Idrætsforeningerne i de andre kommuner 
oplever allerede i dag en massiv medlems-
søgning fra borgere bosat i Københavns 
kommune. I Tårnby Kommune er det ek-
sempelvis 27 ud af i alt 75 folkeoplysende 
foreninger, hvor et flertal af medlemmerne 
kommer udenbys fra, dvs. ikke er bosidden-
de i Tårnby Kommune. Det resulterede i, at 
der hen over sensommeren var konkrete 
politiske forslag og drøftelser om at ændre 
det kommunale medlemstilskud, således at 
det udelukkende skulle gå til medlemmer, 
der er bosat i kommunen. Forslaget blev 
heldigvis ikke vedtaget, hvilket de ansvarli-
ge politikere i Tårnby Kommune skal aner-
kendes for.

Fra DGI Storkøbenhavns side er dette et 
konkret eksempel på, at der er stigende 
behov for at koordinere på idrætsområdet 
med mellemkommunale løsninger - både 

på facilitets- og tilskudsområdet. Idræts- og 
foreningslivet i hovedstadsområdet er på 
den ene side udfordret af manglende fysi-
ske rammer for idræt i nogle områder, men 
er på samme tidspunkt unikt, idet borgere 
ikke skeler til kommunegrænser, når børn 
og forældre engagerer sig i frivilligt for-
eningsarbejde.

Den fri bevægelighed for borgerne på 
tværs af kommunegrænserne er med til 
at understøtte et varieret idrætstilbud og 
lokalt engagement, hvor tusindvis af for-
eningsaktive medlemmer krydser kommu-
negrænserne med ønsket om at dyrke be-
stemte idrætter og være en del af bestemte 
foreningsfællesskaber.

Vinterbold i forening - Ballerup-Skovlunde 
Fodbold, Ballerup Idrætspark, Ballerup



13 Sådan er det faktisk i de fleste kommuner 
i hovedstaden. I Gladsaxe Kommune har 
ishockeyklubben og gymnastikforeningen 
også store medlemsandele, der kommer fra 
andre kommuner. Det samme gælder fod-
boldklubberne på Frederiksberg, hvor der 
endda er lange ventelister for at komme til. 
For ikke at tale om tennis- og sejlklubberne 
i Gentofte Kommune. 

Foreningsmedlemmerne krydser i vidt 
omfang kommunegrænserne og Idrættens 
Analyseinstitut har undersøgt problema-
tikken i Frederiksberg Kommune, hvor ca. 
halvdelen af medlemmerne kommer fra en 
anden kommune, herunder 44 pct. børn og 
unge under 25 år og 61 pct. voksne.

Når en kommune bygger en ny og attraktiv 
facilitet, vil det med den nuværende gene-

relle facilitetsmangel tiltrække mange bor-
gere fra andre kommuner. Løsningen findes 
dog ikke i at sætte en mur op omkring hver 
kommune, der blot kan få nabokommuner-
ne til at gøre det samme.

Løsningen findes derimod i drøftelser mel-
lem kommunerne, staten og andre aktører. 
DGI Storkøbenhavn, Idrætsforum Køben-
havn, Frederiksberg Idræts Union, DBU Kø-
benhavn og flere af de lokale idrætsråd og 
foreninger arbejder benhårdt for at komme 
facilitetsmanglen til livs i de områder, hvor 
der er allermest brug for det. DGI Storkø-
benhavn vil i 2019 tage initiativ til at samle 
de relevante aktører på tværs af kommu-
nerne med henblik på at drøfte konkrete 
problemer og mulige løsninger på tværs af 
kommunegrænserne.

 

Parat til start i forening - Hovedstadens Svømmeklub, Frederiksberg



14 Børn og unges lige adgang 
til foreningsidræt 
Vi har siden 2016 været i tæt samarbejde 
med Københavns Kommune, By og Havn, 
Idrætsforum København samt DBU Køben-
havn om at forbedre vilkårene for idræts-
foreningerne, således at flere børn og unge 
får bedre mulighed for at være med i et 
foreningsfællesskab.

Derfor har vi også et mere klart billede af, 
hvor der skal sættes ind, for at ændre den 
kritiske situation i København. 

Der er tre hovedudfordringer: 
1. I forhold til indbyggertallet er der kun 

ca. halvt så mange idrætsfaciliteter i 
København som i de øvrige store byer i 
Danmark.

2. Byudviklingen og væksten i indbyg-
gertallet i København er voldsom. Det 
betyder, at idrætsfaciliteterne og for-
eningsdannelse ikke følger med i de syv 
store nye bydele i København.

3. De store idrætsforeninger i København, 
som bærer en stor andel af børne- og 
ungearbejdet, er pressede ift. facilitets-
mangel og menneskelige ressourcer, og 
de mangler overskud ift. at tage imod 
de mange udviklingstilbud, som idræts-
organisationerne kommer med.

I 2019 og i de kommende år bliver både 
facilitetsområdet og børne-/ungesatsninger 
i storbyen to helt afgørende indsatser for 
os. Det centrale omdrejningspunkt i de nye 
projektindsatser er ønsket om at opbygge 
stærke idrætsforeninger i de nye byområ-
der i København.

Via de nye satsningsområder ønsker DGI 
Storkøbenhavn at samle viden, data og 
evidens for vores indsatsers effekt samtidig 
med, at vi også metodeudvikler og skaber 
relationer til relevante aktører, organisatio-
ner og sociale fællesskaber. 

Formålet er at udvikle værktøjer, som både 
DGI og andre aktører kan bruge i områder 
med stærk byfortætning og -udvikling, så 
vi om 20 år ikke står med nye bydele uden 
stærke idrætsforeninger. 

Hvad er forudsætningerne for, at idræts-
foreninger er i stand til at vokse og udvikle 
sig i takt med byudviklingen i nye bydele? 
Hvordan kan vi som idrætsorganisation 
bedst bidrage til hurtig opbygning af ci-
vilsamfund og idrætsforeninger i nye byde-
le, som vokser med flere tusinde indbygge-
re om året?
 



15 Bevæg Dig For Livet og 
Visionskommunerne 
I DGI Storkøbenhavn har vi nu samarbejdet 
tæt med Bevæg Dig For Livet-indsatser i 
en længere årrække, der gør os i stand til 
at vurdere, hvilken forskel de første år har 
gjort lokalt. Forskellen er tydeligst at spore 
i de to visionskommuner i vores område, 
Gentofte og Frederiksberg, som begge har 
været visionskommuner siden år 2017.

I Gentofte Kommune er idræt, bevægel-
se, fællesskab og udvikling et højt politisk 
prioriteret område. Via visionssamarbejdet 
ønsker vi blandt andet at hæve andelen af 
idrætsaktive med mindst 8 pct. samt rea-
lisere en 10 pct. stigning i foreningernes 
medlemstal - svarende til 3.100 flere for-
eningsmedlemmer i 2022.

På Frederiksberg Kommune forsøger vi via 
tæt samarbejde at realisere en række am-
bitiøse målsætninger. Vi har givet håndslag 
på at gøre 9.500 flere frederiksbergborge-
re idrætsaktive, og at idrætsforeningerne 
på Frederiksberg skal have minimum 5.000 
flere aktivitetsmedlemmer i 2022. Når man 
på Frederiksberg har meget høj befolk-
ningstæthed og tager det store pres, der 
i forvejen er på de kommunale idrætsfaci-
liteter i betragtning, aner man en ambitiøs 
udfordring.

I relation til Københavns Kommune er DIF 
og DGI enige om at se på København med 
andre øjne end i forhold til resten af landets 
kommuner. Københavns Kommune består 
af vidt forskellige bydele med vidt for-

skellige forudsætninger (befolkningssam-
mensætning, aldersfordeling, demografi, 
økonomi, politisk fokus etc.). I København 
er det ikke hovedproblemet, at de voksne 
er inaktive. Til gengæld er der rigtig mange 
børn og unge, der ikke har de nødvendige 
foreningstilbud, da de lokale idrætsforenin-
ger ofte er præget af ventelisteproblema-
tikker forårsaget af begrænset adgang til 
tidssvarende idrætsfaciliteter.

Hvis det ikke lykkes at hæve antallet af 
foreningsmedlemmer i København, er det 
efter vores opfattelse umuligt at realisere 
målet med den fælles vision på landsplan. 
Derfor er idrætsorganisationerne nødt til at 
samarbejde tæt om den fælles indsats i Kø-
benhavn. Dette handler ikke mindst om et 
koordinerende samarbejde med deltagel-
se af både Idrætsforum København, DBU 
København og de øvrige specialforbund i 
forhold til interessevaretagelse. DGI Storkø-
benhavn vil derfor fortsat arbejde for, at vi 
taler med én stemme over for Københavns 
Kommune.

Visionsaftalerne mellem Danmarks Idræts-
forbund, DGI og kommunerne løber frem til 
år 2022, og skal begge bidrage til at sikre, 
at flere borgere kan leve et idrætsaktivt liv, 
herunder medvirke til at realisere målsæt-
ningerne i DIF og DGIs fælles vision Bevæg 
dig for livet, hvor 75 pct. af danskerne i 
2025 skal være idrætsaktive, heraf 50 pct. 
som medlemmer af en idrætsforening. 



16 Initiativer i 2019 
Vi står over for en række spændende 
udfordringer i 2019. Der er er blandt andet 
fokus på, hvad digitalisering som trend 
betyder for os og for foreningsidrætten i 
hovedstadsområdet, på det kommende 
strategiarbejde, der strækker sig fra 2020-
2023 samt ikke mindst på den ambitiøse 
satsning målrettet børn og deres mang-
lende foreningsdeltagelse i Københavns 
Kommune. 

På sidste års generalforsamling satte be-
styrelsen en vedtægtsændring til afstem-
ning, som skulle muliggøre en elektronisk 
afstemning i forbindelse med vores ge-
neralforsamling. Under drøftelsen af æn-
dringsforslaget opstod der dog usikkerhed: 
Ønskede vi at skabe større debat, eller 
ønskede vi også at benytte os af digital 
afstemning ift. personvalg? Uklarhederne 

medførte, at vedtægtsændringen ikke kun-
ne opnå det tilstrækkelige antal stemmer 
for at blive vedtaget. 

Uanset dette resultat har bestyrelsen fort-
sat et ønske om at øge involveringen op til, 
under og efter generalforsamlingen. Derfor 
vil vi i løbet af 2019 undersøge hvilke mulig-
heder en række digitale platforme rummer 
ift. at involvere flere medlemsforeninger i 
både demokratiske diskussioner og per-
sonvalg ifm. generalforsamlingen. 

Vi står i 2020 overfor at formulere en ny 
strategi, der strækker sig frem mod 2023. 
I denne proces ønsker vi også at inddrage 
en række af lokalforeningerne ift. at høre, 
hvorledes vi kan understøtte foreningernes 
egne behov og ønsker i praksis. 

Generalforsamling og demokrati i forening - Kedelhallen, Frederiksberg
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 Samtidig står det klart, at en af de strategi-
ske hovedsatsninger i DGI i både 2019 og 
i de følgende år bliver en vigtigt satsning 
ift. at arbejde for flere børn og unges akti-
ve foreningsdeltagelse i de største byer i 
Danmark. Københavns Kommune er med 
sin størrelse og den lave foreningsdeltagel-
se en helt særlig case i den sammenhæng. 
Det er en stor og vigtig opgave, vi påtager 
os med ønsket om at lave en flerårige, visi-
onslignende lokal aftale med Københavns 
Kommune og andre organisationer, herun-
der DIF. 

Der er brug for en dedikeret indsats i om-
råder omkring civilsamfundsopbygning og 
foreningsdannelse, så børn og unge får 
tilknytning til lokale foreningsfællesskaber 
tidligt i deres liv. Det er en ressourcetung 
indsats, som kun kan lykkes, hvis andre ak-
tører medvirker til at støtte op om indsatser-
ne og visionerne - herunder Københavns 
Kommune.

Fællesskab og familieidræt i forening - Amager Vollyball Klub, Sundbyhallen, København



18 Tak for indsatsen 
Fra bestyrelsen skal der især lyde en tak 
til de mange foreninger, som vi har samar-
bejdet med i det forløbne år. Tak til alle jer 
- de mange frivillige i foreningerne. Uden 
trænere, holdledere og bestyrelsesmed-
lemmer var foreningsidrætten slet ikke den 
samfundskraft, som tilfældet er. Det er en 
daglig glæde og en stor inspiration at se 
jeres dedikerede indsats for medlemmerne 
og lokalsamfundet.

En stor tak skal også lyde til de mange 
kommuner, fonde og idrætsorganisationer, 
som vi har samarbejdet med i 2018, og som 
støtter os i bestræbelserne på at få flere 
idræts- og foreningsaktive.
Også tak til vores sponsorer og eventpart-
nere. Sidst skal der også lyde en tak til de 
kompetente medarbejdere i DGI Storkø-
benhavn, som yder en dedikeret og fokuse-
ret indsats hver dag.

Ballerup
Kommune

Dragør
Kommune

Frederiksberg
Kommune

Gentofte
Kommune

Gladsaxe
Kommune

Herlev
Kommune

Hvidovre
Kommune

Københavns
Kommune

Lyngby-Taarbæk
Kommune

Rødovre
Kommune

Tårnby
Kommune


