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Revision og fremlæggelse
Planlægningsrapporten som fremlagt på Sportsrådets generalforsamling 20. februar 2019
med vedtagne revisioner og tilføjelser.
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1: Formål
Det er Sportsrådets ønske, at Byrådet vil fremlægge en langsigtet politik til idrættens og de
øvrige foreningsbaserede fritidsaktiviteters roller i Sorø Kommune, bygget op på konkrete
investeringsplaner, der på lang sigt skal understøtte den ønskede udvikling. Sportsrådet
finder det naturligt, at foreningslivet spiller en aktiv en rolle i tiltaget. Formålet med
Planlægningsrapporten er således at indsamle og formidle foreningernes ønsker.

2: Målsætninger
Det er Sportsrådets holdning og målsætning, at idrætsforeningerne skal være aktive
medspillere i kommunens idrætspolitiske tiltag, både for børn og voksne. Sportsrådets mener
således at:
1. Sorø Kommune skal tage udgangspunkt i Bevæg dig for livet 25/50/75 visionen som
formuleret af DGI/DIF: I 2025 skal 50% af befolkningen dyrke idræt i en forening og
75% af befolkningen være idrætsaktive.
2. Der skal gøres en målrettet indsats for at aktivere særligt udsatte eller sårbare børn.
For eksempel børn med overvægt, sociale udfordringer, flygtninge mv.
3. Der skal gøres en målrettet indsats for at fastholde de 15+ årige i idrætslivet
4. Der skal gøres en indsats for at aktivere den stigende andel af ældre.
5. Der skal udarbejdes en facilitetsstrategi samt konkrete handlingsplaner for udvikling,
investering, drift og vedligeholdelse af alle kommunens inden- og udendørsfaciliteter.
6. Der skal løbende finde en dialog sted mellem byråd, udvalg og foreningerne, der sikrer
at forventningerne afstemmes efter hinanden
7. Hvis samarbejdet mellem skoler og foreninger (jvf. Skolereformen fra 2014/15) skal
udbygges yderligere, skal initiativet komme fra skolerne.
8. EG ON skal gøres tidssvarende - evt. erstattes af et nyt og mere brugervenligt system.
9. Der skal kigges på kriterierne for særarrangementer i Sorø Hallen. Mange haller lukkes
f.eks. unødigt for idrætsforeningerne på fredage trods arrangementerne først starter
lørdag aften

3: Kommentarer
Ad 1: Det er Sportsrådets ønske, at målsætningerne fra "Bevæg dig for livet" visionen skrives
ind i den kommende Kultur- og Fritidspolitik: I 2025 skal 50% af befolkningen dyrke idræt i
en forening og 75% af befolkningen være idrætsaktive. Konkrete mål sikrer fodslag mellem
byråd, udvalg, råd og foreninger. Det er desuden Sportsrådets holdning, at nye tiltag bør være
foreningsbaserede fordi socialt samvær og fællesskaber er med til at fastholde udøvere og
skabe grobund for ny udvikling.
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Ad 2: Det er Sportsrådets ønske, at et tværgående samarbejde mellem de politiske udvalg
samt foreningerne intensiveres til gavn for kommunens udsatte børn og unge.
Foreningstilskud til flygtninge kan på den måde tænkes sammen med Jump4Fun nature,
sociale tilskud og understøttes i såvel skoler/SFO'er som i de kommunale anlæg
Se i øvrigt punkt 4.

Sportsrådets sommerferieaktiviteter har også vist sig at som et godt tilbud til unge, som ikke
har deres daglige gang i en idrætsforening. I 2017 er antallet af aktive hen over sommeren
således steget med mere end 25%. Blandt andet hjulpet af Sportsrådets nye Sommer i Sorø
Hallen initiativ, som daglig trak 50+ børn og unge i hallen, hvoraf mange angiveligt ikke havde
nogen tilknytning til en idrætsforening. Det er derfor Sportsrådets ønske, at tilskuddet til
Sommerferieaktiviteterne øges med 25.000 kroner - gerne med bidrag fra andre udvalg.

Ad 3: Foreningerne har generelt svært ved at fastholde de unge efter folkeskolen. Det er

Sportsrådets ønske, at der gøres en målrettet indsats for at stimulere de unge til fortsat at
dyrke idræt - gerne i samarbejde med de Sorø Akademi's Skole. Desuden er det Sportsrådets
opfattelse, at nye tiltag i stil med pumptrackbane og de kommende parkouranlæg og
skaterbane ved BMX-banen kan bidrage til at fastholde de unge gennem fælles, men ikke
holdbaserede aktiviteter.

Ad 4: Det er Sportsrådets opfattelse, at man bedst tilgodeser den stigende mængde ældre ved
at skaffe dem haltider i skoletiden - subsidiært anvende midler fra lokaletilskudsbudgettet.
Også i den henseende finder Sportsrådet det beklageligt, at lokaletilskuddet i 2019 fortsat er
beskåret med 100.000 i forhold til 2017.

Ad 5: Mere end 60% af alle borgere i Sorø Kommune er idræts- eller motionsaktive. Det gør
idrætsfaciliteterne til - samlet set - en af kommunens største institutioner. Det er derfor
vigtigt at idrætsfaciliteter prioriteres højt på den kommunalpolitiske dagsorden og dermed
får sin egen strategi – en facilitetsstrategi. En plan for fremtiden, som tager hensyn til såvel
foreningernes ønsker som til mangfoldighed og alsidighed i de kommunale idrætstilbud
gennem fortløbende investering i både drift og vedligeholdelse.

Derfor ønsker Sportsrådet at der bliver udarbejdet en facilitetsstrategi for Sorø Kommune.
Strategien skal have fokus på udbygning, drift og modernisering af kommunens
idrætsfaciliteter og er et godt redskab til at understøtte Bevæg dig for livet/25-50-75 visionen

Ad 6: Det er Sportsrådets holdning, at indførelsen af nye og skærpede regler (og løbende à

jour føring af samme!), den ovenfor nævnte Facilitetsstrategi og fortsættelsen af dialogmøder
vil bidrage stærkt til en fremtidig fælles forståelse og udvikling til fælles gavn. Det er i øvrigt
Sportsrådets opfattelse, at dialogmøder ikke alene skal måles på antallet af deltagere, men i
udbyttet af debatten mellem de fremmødte.

Ad 7: Det er Sportsrådets opfattelse, at samarbejdet mellem skolerne og de foreninger, som
har base i skolernes fungerer tilfredsstillende. Sportsrådet har imidlertid ikke oplevet
udvidelse af samarbejdet med andre foreninger. Initiativet til samarbejde skal qua
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skolereformen komme fra skolerne og Sportsrådet ønsker i den forbindelse, at
byrådet i Sorø budgetsætter økonomi til at facilitere samarbejdet.
Ad. 8: Der er massive klager fra foreningernes brugere af EG On systemet. Det er fejlbehæftet,
kluntet at bruge og umuligt at betjene fra en mobiltelefon - man kan ikke booke og slet ikke se
optagede eller ledige tider efter kl. 19 om aften.
Ad 9: Der har gennem flere år været klager over aflysninger af fredagstider i Sorø Hallen ved
brug af særarrangementer. Ud af en sæson på 26 fredage blev de 11 således aflyst sidste år.
Det får foreninger til at vælge fredagstræninger fra med øget pres på øvrige dage. Og de
foreninger som holder fast i fredage får vrede brugere og forældre, som kræver kompensation
for mistede timer eller ligefrem nedsat kontingent. Tilsvarende meldes om problemer med
aflysninger i Pedersborg gymnastiksal med op til 14 dage i sammenhæng.
Sportsrådet efterlyser mere fleksibilitet og/eller strammere regler, så sale og haller ikke står
unødigt tomme. Evt. et loft over antallet af aflysninger i en bestemt hal eller sal.

4: Sorø ordningen
Sportsrådet ønsker at understrege, at mere end halvdelen af kommunens indbyggere, og mere
end 85% af alle skolesøgende børn er medlem af en idrætsforening. Det er den frivillige,
organiserede idræt der er altdominerende i forbindelse med fysisk aktivering af kommunens
borgere. Og samtidig bedst til fastholdelse. For at opretholde foreningslivet er det væsentligt
at der hele tiden tilføres tilstrækkelige midler til området.
Kommunens budgetlægning for 2019 er stort set en gentagelse af budgettet for 2018 med
tillæg af den kommunale fremskrivningsprocent. Dog er rådighedspuljen beskåret jvf.
tidligere beslutning i Kultur og Fritidsudvalget.
Budget, Sorø Kommune

2017

2018

2019

Forenings- og medlemstilskud (Sorø Ordn.) 1.612.500
Leder- og træneruddannelse
77.700
Særligt foreningstilskud (bla. flygtn./indvan.) 24.800
Sommerferieaktiviteter
73.000
Rådighedspuljen (+ Start- og udviklingspulje) 225.500
Talentsport Sorø
156.300
Lokaletilskud
803.400

1.657.300
79.900
25.500
75.000
200.600
160.600
702.000

1.701.200
82.000
26.200
77.000
174.100
164.900
720.600

2.948.052

2.878.100

2.900.900

537.500
203.400
85.100
0
-

549.300
208.200
106.500
0
-

555.000
210.000
107.000
0
315.000

I alt
Vedligeholdelse haller og arealer
Friluftsarealer
Inventar haller
Kridt, grus, mål mv.
Udvendig vedligeholdelse

1)

2)

3)
3)
3)
3)
3)
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1) Gentagelse af budgettet for 2018 med tillæg af den kommunale fremskrivningsprocent.
2) I beløbet indgår fuld dækning af skovaftalen med Stiftelsen Sorø Akademi
3) Sportrådet gør herunder opmærksom på, at der skal afsættes ca. 170.000 kr/år til
vedligeholdelse pr. kunststoffodboldbane, ligesom der bør henlægges midler til udskiftning af
banerne, der har en forventet 10-årig levetid. Det ses ikke indeholdt i budgettet.
Sportsrådet henstiller, at der sættes tilstrækkelige midler af til drift og vedligeholdelse af
idrætshaller og -anlæg. Det er demotiverende - og dårlig reklame for kommunen overfor
udefra kommende - når faciliteterne er i synligt forfald.
Sportsrådet er glade for den indsats der gøres af nyttejobbere på forskellige idrætsanlæg
rundt omkring i kommunen
Sportsrådet indstiller, at der leveres belægningsmaterialer til tennisbaner, beachvolleybaner,
og BMX-banen
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5: Sportsrådets anlægsønsker. Skønnet værdi, prioriteret rækkefølge
Nr
1)

Skønnet værdi Beskrivelse
0 Det er væsentligt for Sportsrådet, at idrætsfaciliteterne ved de
nedlagte skoler fortsat består og vedligeholdes af hensyn til
aktivitetsniveauet i området.

2)

10 mio

3)

160.000

4)

500.000

5)

1,5 mio

6)

300.000

7)

1,5 mio

Sportsrådet udtrykker i øvrigt bekymring over, at ejendommen
Skolevej 1 i Sorø står på salgslisten. Ejendommen rummer både
klublokaler og gymnastiksal. Såfremt den sælges vil det øge
presset på kapacitet og timefordeling andre steder i Sorø by.
Sportsrådet indstiller, at der etableres en 22 x 42 m træningshal
ved Holbergskolen indrettet med faciliteter til gymnastik og
med springgrav, samt anvendelig til håndbold. Hallen bør kunne
opdeles. Det skønnes at de eksisterende omklædnings- og
badefaciliteter er tilstrækkelige.
Sportsrådet indstiller, at der etableres et basketball anlæg i Sorø
Hallen. Det er den eneste mulighed for, at Sorøs mange
basketball spillere kan spille kampe, da de nuværende faciliteter
ikke er anvendelige. Prisen indeholder motorisede vippekurve
med hejs fra loft af sikkerhedshensyn samt opstregning af
halgulv.
Sportsrådet indstiller, at der ydes tilskud til Sorø
Vinterbadeklub - Hold hovedet koldt til etablering af en sauna.
Projektet mangler i skrivende stund ca. 700.000 kr.
Sportsrådet indstiller, at Bromme Køreforening får mulighed til
at benytte et træningsområde på min. 2 ha. med plads til
dressurbane, keglekørselsbane, forhindringsbane samt
parkering til 40 – 50 biler. Gerne med offentlig adgang.
Desuden ønsker foreningen et klubhus på ca. 40 m2 med
køkkenfaciliteter, vand, el og toilet – gerne i samarbejde med
andre foreninger.
Munke Bjergby skole bør forsynes med bad og
omklædningsrum. Det er ikke tidssvarende at der stilles
aktivitetslokaler til gymnastik m.v. til rådighed uden
badefaciliteter. Sportsrådet støtter det eksisterende
istandsættelsesprojekt fra Natur og Friluftsliv Center Munke
Bjergby.
Sportsrådet indstiller, at der etableres lys på Veddebanen på
strækningen fra Ottesvej til Ringstedvej. Der ønskes også lys på
strækningen fra Ringstedvej til Sorø Station. De to nævnte
ønsker er væsentlige for motionsløberne.
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6: Sportsrådets Forretningsudvalg
Forretningsudvalget pr. 20/2-2019
Formand: John Christoffersen
Odinsvej 21 4180 Sorø
Tlf: 53 64 38 79
E-mail: johnchri@me.com
Næstformand: John Karlsen
Cobavej 2 lejl. 12 4270 Høng,
Tlf: 40 72 62 42
E-mail: johnkarlsen@outlook.dk
Sekretær: Stephen F. M. Hansen
Saxogade 9, 4180 Sorø
Tlf: 2613 3026
E-mail: sfmh18@gmail.com
Kasserer: Svend Panse
Ahornvej 18 4180 Sorø
Tlf: 57 83 43 47
E-mail: panse@post.tele.dk
Forretningsudvalgsmedlem: Dorte Ohlsson
Højbodalvej 37 4295 Stenlille
Tlf: 22 68 67 77
E-mail: sif.dorte@gmail.com
Forretningsudvalgsmedlem: Inge Juhl
Frederiksvej 20 4180 Sorø
Tlf: 22 20 64 17
E-mail: ingejuhl@godmail.dk
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7: Sportsrådets Medlemmer
pr. 20/2-2019
AF Sorø Bordtennis Klub
Alsted Fjenneslev G&I
Alsted Fjenneslev Traktortræk
Badminton Klub Stenlille
BK Sorana Billardklub
Bromme Køreforening
Dianalund Badminton Klub
Dianalund Idrætsforening
Dianalund Tennisklub
Dianalund Tersløse Håndbold
Færøsk Forening
Firma- og Familiesport Sorø
Firmasport Sorø
Granny Square-Dancers
HF Sorø
Idrætsforeningen Glad
Kirke Flinterup Sport & Kultur
LBI
Lynge Broby Jagtforening
Midtsjællands Svæveflyveklub
Midtsjællands Sportsmotorklub
Motions Fitness Stenlille
Orienteringsklubben Sorø
PGI
Randver
Ruds Vedby Idrætsforening
Seiki Karate Do Kai
Slaglille Bjernede IF
SOR IF

Sorø Amatør Sportsdanserforening
Sorø Badmintonklub
Sorø Balletforening
Sorø Bicycle Club
Sorø BMX
Sorø Bueskyttelaug
Sorø Disc Golf Klub
Sorø Floorball
Sorø Freja
Sorø Golfklub
Sorø Gymnastik Forening
Sorø Hundevenner
Sorø Kajakklub
Sorø Klatreklub
Sorø Kørestolsdans
Sorø Lystfiskerforening
Sorø Roklub
Sorø Sejlforening
Sorø Skytteforening
Sorø Sportsrideklub
Sorø Søsvøm
Sorø Taekwon-Do Klub
Sorø Tennisforening
Sorø Triathlon Klub
Sorø Vinterbadeklub
Stald Nordskov
Stenlille IF
Stenlille Sportsrideklub
Stenmagle-Nyrup Idrætsforening
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