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DGI og DIF arbejder ud fra en fælles vision: ´Bevæg dig for livet´, der har som mål at gøre Danmark til den 

mest idrætsaktive nation i verden. Helt præcist er målet, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, 

og at 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Det betyder blandt andet, at mindst 600.000 

flere danskere skal dyrke idræt og motion i 2025, mens mindst 325.000 flere skal dyrke idræt og motion i for-

ening. 

 

En ’Bevæg dig for livet’ visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunes virke arbejder på at 

få flest mulige borgere til at være idrætslige aktive via indsatser på alle forvaltningsområder. Der er således 

tale om en bred indsats, som involverer hele kommunen. 

 

”Kolding – Vi designer livet” er Kolding Kommunes vision frem til 2022. Det betyder blandt andet, at Kolding 

Kommune udvikler kommunen i tæt samarbejde med borgerne. Kolding Kommune ønsker at være visions-

kommune i samarbejde med DGI og DIF for at være firstmover i forhold til at designe nye måder at være ak-

tiv på og få flere i bevægelse. Det vil Kolding Kommune blandt andet gøre ved at styrke og udbygge for-

eningslivet, ved at facilitere samarbejder mellem forskellige aktører på tværs af forvaltninger, skabe bedre 

muligheder for at rekruttere flere frivillige samt udnytte faciliteterne i kommunen bedst muligt. 

 

Det eksisterende fritidsliv understøttes for at bevare og udvikle det, som virker. Kolding Kommune vil formu-

lere en række målrettede indsatser, hvor der kan skabes mest udvikling til gavn for borgere og foreninger. 

Aktivt medborgerskab, frivillige ildsjæle og et alsidigt fritidsliv er med til at gøre Kolding Kommune til et at-

traktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed. Det lokale frivillige engagement er uvurderligt, når det gæl-

der om at levere fritidstilbud til borgerne. Det skal være lettere for borgerne at deltage i fysisk aktivitet. Det 

skal være muligt at indgå i fællesskaber i organiserede såvel som selvorganiserede idrætter. 

 

Kolding Kommune ønsker at få sundere og gladere borgere ved målrettet på tværs af forvaltninger at ar-

bejde med visionen om at få flere i bevægelse. Det vil Kolding Kommune bl. a. gøre gennem begrebet ”spil-

leren på midten”, der er spilfordeler og bindeled mellem borgere, foreninger og forskellige forvaltninger i for-

hold til at facilitere nye tiltag og samarbejder. Kolding Kommune har fokus på borgerens centrum. Således 

bliver alle parter hørt – også de inaktive. Ved at indføre ”spilleren på midten” som arbejdstilgang forventer 

Kolding Kommune at opnå flere succesfulde initiativer til at få flere i bevægelse. Kolding Kommune har alle-

rede igangsat indsatser baseret på denne arbejdstilgang blandt andet 60+FRISK, DIF Get2Sport og Aktiv 

Fritid. 

 

Visionsaftalen løber over 5 år fra 1. januar 2019 til 31. december 2023. 

Det er et fælles ansvar at komme i mål med visionsaftalen. Derfor er det væsentligt at samarbejdet mellem 

DIF, DGI og Kolding Kommune løbende vurderes. Ligeledes bliver samspillet mellem projektlederen og de 

deltagende parter afgørende. Aftalen er tænkt som et dynamisk dokument, der kan foretages ændringer i, 

efterhånden som vi oparbejder erfaringer og opbygger ny viden.  

 

Med baggrund i ovenstående vil Kolding Kommune, DGI og DIF indgå denne aftale om, at Kolding Kom-

mune bliver 'Bevæg dig for livet' visionskommune. 

  

Kolding Kommune: 

’Bevæg dig for livet’ visionskommune 
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Kolding Kommune ønsker at få sundere og gladere borgere ved målrettet at arbejde med visionen om at få 

flere i bevægelse. Kolding Kommune vil med denne visionsaftale styrke det politiske og strategiske fokus på 

at få flest mulige i bevægelse, idet aftalen understøtter flere målsætninger i kommunens politikker og strate-

gier. 

 

Sundhed og frivillighed står højt på dagsordenen i Kolding Kommune. Der er således udarbejdet en frivillig-

hedspolitik i Kolding Kommune, mens sundhed er tænkt ind i alle forvaltningsområder fremfor en særskilt 

sundhedspolitik. I Kolding Kommunes seniorpolitik arbejdes der ud fra visionen; at andelen af borgere over 

65 år, der er selvhjulpne stiger frem mod år 2022. Visionen skal indfries gennem 8 temaer, hvor ét af dem er: 

 

● Frivillige og foreninger – aktiviteter der skaber liv. 

 

Sund aldring er tæt knyttet til en aktiv tilværelse, hvilket spiller godt sammen med visionsaftalens målsætnin-

ger. 

 

Sundhed og aktivitet er ligeledes et af omdrejningspunkterne i Kolding Kommunes Outdoorstrategi. Strate-

gien udstikker rammer og peger på mulighederne for at optimere mulighederne for oplevelser i det fri med 

natur, kultur, motion og sundhed som omdrejningspunkter. Outdoorstrategien skal være med til at sikre, at 

naturen og friluftslivet er for alle, og naturen bliver en arena for bevægelse. 

 

Lokaldemokratiudvalget arbejder for at understøtte og aktivere ressourcerne herunder frivillige i lokalsamfun-

dene, så hele kommunen bliver et endnu bedre sted at bo. 

 

I arbejdet med at udvikle ”Fremtidens skole” er der bl. a. sat fokus på problembaseret undervisning, dan-

nelse og en nytænkning af skolens organisering, hvorved samarbejdet mellem skolerne og lokalsamfundet, 

herunder foreninger skal styrkes. 

 

I løbet af 2018 har Fritid og Idræt gennemført en proces, som er udmøntet i et udkast til en ny Fritids- og 

Idrætspolitik for 2019 – 2021 for Kolding Kommune. Visionen for politikken er; aktive fællesskaber gennem 

hele livet. Politikken nævner ‘Bevæg dig for livet’ visionsaftalen og har ligesom denne et stort fokus på fritids-

områdets samspil med de øvrige politik- og forvaltningsområder og byrådets politiske målsætninger for de 

kommende år. 

Samfundsudviklingen og den generelle udvikling på fritids- og idrætsområdet betyder ændringer i den måde 

fritidsaktiviteter dyrkes, nu og i fremtiden. Den kommende Fritids- og Idrætspolitik skal være med til at favne 

denne udvikling og skabe et fremtidssikret fritids- og idrætsliv. 

Det sker ved, at politikken står på ”to ben” – ønsket er at den: 

 

● Understøtter det eksisterende fritidsliv for at bevare og udvikle det, som virker. 

● Formulerer målrettede indsatser, hvor der kan skabes mest udvikling til gavn for borgere og foreninger. 
 

I udkastet til politikken er nævnt følgende indsatsområder, der skal arbejdes med i de kommende tre år: 

● Gøre borgere til medskabere. 

● Udvikle en stærk frivillighedskultur. 

● Udvikle rammerne for livslang læring. 

Politisk grundlag 
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● Udvikle fremtidens talenter. 

● Udvikle fremtidens fysiske rammer og aktivitet og fællesskab. 

● Udvikle optimale rammer for senioridrætten. 

● Udvikle tilbud målrettet unge og studerende. 

● Styrke mulighederne for at alle uanset fysiske, psykiske og sociale forudsætninger kan deltage i aktivitet 

og foreningsliv. 

● Sætte Kolding Kommune på landkortet som eventdestination. 

 

Som opfølgning på politikken vil der blive lavet en række handleplaner, der skal være med til at omsætte ord 

til handling. Det betyder, at de eksisterende rammevilkår for fritids- og idrætsområdet blive undersøgt og ef-

terset med formålet at skabe de optimale betingelser for foreninger, faciliteter og borgere og samtidig nå 

målsætningen med visionsaftalen. 

 

Derudover vil der i løbet af aftaleperioden ske såvel justeringer som udarbejdelse af nye strategier og politik-

ker for de involverede forvaltningsområder. DIF/DGI stiller sig til rådighed i dette arbejde, hvor det skønnes 

relevant. 

 

 

 

 

 

 

Kolding Kommune er Danmarks 7. største by med 92.518 indbyggere (primo 2018). Kommunens prognose 

for befolkningsudviklingen viser, at indbyggertallet forventes at stige til 97.035 indbyggere pr. 31. december 

2023, hvor aftalen udløber. Væksten i kommunens indbyggertal forventes ud fra et fødselsoverskud og især 

en positiv flyttebalance. Derudover forventes store stigninger i aldersgrupperne over 60 år, hvor især alders-

gruppen 75+år ventes den største stigning.1 

 

Visionsaftalens målsætninger er beregnet ud fra befolkningsfremskrivningen og bygger på befolkningsprog-

nosen fra 2018. Befolkningsudviklingen forventes at få positiv indvirkning på aftalens målsætninger. 

Til at evaluere mål og indsatser vil visionsaftalen blandt andet benytte data fra: 

 

● Sundhedsprofilundersøgelsen ”Hvordan har du det?” fra Region Syddanmark i 2021 til bestemmelsen af 

antal idrætsaktive i kommunen (halvvejsevaluering). 

● Data fra det Centrale Foreningsregister til bestemmelse af antal aktive foreningsmedlemskaber i Kolding 

Kommune. Tallet er ikke lig med antal foreningsaktive personer, men derimod aktive foreningsmedlem-

skaber, da samme person godt kan være indskrevet i flere foreninger.  

● DGI/DIF’s årlige benchmarkundersøgelse for visionskommunerne. Undersøgelsen gør det muligt at følge 

udviklingen løbende, ligesom dataene kan bruges til at sammenligne idrætsdeltagelsen på tværs af visi-

onskommuner.  

  

                                                      
1 Befolkningsprognose Kolding Kommune 2018-2030, udarbejdet af Cowi 2018 

Overordnet datagrundlag  
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Kolding Kommune, DIF og DGI ønsker at skabe rammerne for, at alle borgere gennem hele livet har mulig-

hed for at deltage i et aktivt fritids- og idrætsliv. Deltagelse i fritids- og idrætsaktiviteter bidrager til, at vi ska-

ber meningsfulde fællesskaber med andre og lærer glæden ved fysisk aktivitet. 

Vi ønsker at få endnu flere med – og arbejder ud fra en fælles vision om at sætte Danmark i bevægelse.  

 

 

Målsætning for visionsaftalen i Kolding Kommune 

 

Sundhedsprofilundersøgelsen ”Hvordan har du det?” fra 2017 fra Region Syddanmark viser, at 66,3  

procent af Kolding Kommunens borgere er fysisk aktive, da de lever op til WHO’s minimumsanbefaling  

for fysisk aktivitet.2 For at underbygge målsætningen om, at 75 procent af danskerne i 2025 skal være fy-

sisk aktive har visionsaftalen i Kolding nedenstående målsætning som ramme: 

 

At hæve antallet af fysisk aktive til 70 procent i 2023, hvilket betyder, at cirka 6.500 flere  

borgere skal leve op til anbefalingerne. 
 

Alle skal have mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, og derfor ønsker vi at øge antallet af 

aktivitetsmedlemmer i kommunens foreninger. I 2017 var 42,3 procent af de samlede antal borgere i Kol-

ding Kommune aktive i en forening.3 For at underbygge målsætningen om, at 50 procent af befolkningen 

skal være idrætsaktive i en forening, er målsætningen i Kolding: 

 

At hæve antallet af idrætsaktive i forening til 46 procent i 2023, hvilket betyder, at der skal 

optages minimum 5.000 flere medlemmer. 
 
Efter aftaleperioden arbejdes der fortsat på at nå den overordnede målsætning for ’Bevæg dig for livet’, 
idet der er tale om en fortsat ambitiøs udvikling. 

 

 

 

 

 

 

Aftalen er baseret på, at der laves årlige handleplaner. Handleplanerne forelægges den politiske og admini-

strative styregruppe, der godkender målsætninger og handlinger samt fastlægger rammevilkår, ressourcer 

og økonomi for de enkelte indsatser. I handleplanerne er det således beskrevet, hvordan den nødvendige 

økonomi til den pågældende indsats finansieres herunder, hvordan de forskellige parter bidrager. Dette gæl-

der såvel DGI/DIF, de forskellige forvaltningsområder samt eksterne parter. Indenfor alle forvaltningsområ-

der vil der være mulighed for, efter nærmere aftale, at støtte op om, for dem, relevante projekter og initiati-

ver. Der vil derudover være mulighed for flere steder at forsøge at tiltrække fondsmidler. 

 

                                                      
2 WHO’s minimumsanbefaling lyder: mindst 150 minutters fysisk aktiv ved moderat intensitet pr. uge eller 
mindst 75 minutters fysisk aktivitet ved hård intensitet per uge. 
3 Tallet er ikke lig med antal foreningsaktive personer, men lig med aktive medlemskaber, da samme person 
godt kan være indskrevet i flere foreninger. 

Målsætning for visionsarbejdet  

Økonomi 
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Som visionskommune vil Kolding Kommune have fokus på udvikling af idræts- og bevægelsesområdet in-

denfor den eksisterende økonomi, der kan sættes i spil i forhold til temaer og målgrupper i visionsarbejdet. 

Kolding Kommune bidrager med 250.000 kr. årligt til projektledelse samt medarbejderressourcer f.eks. for-

ventes der et stort samarbejde med indsatserne omkring Aktiv Fritid og 60+ FRISK initiativerne.  

 

DGI og DIF bidrager med medarbejderressourcer. Derudover vil specifikke indsatser i organisationerne ud-

gøre en medfinansiering. Visionsaftalen understøttes af DGI og DIF gennem: 

 

● 250.000 kr. årligt i hele aftaleperioden til ansættelse af en projektleder i Kolding Kommune. 

● DIF og DGI koncepter og produkter. 

● ‘Bevæg dig for livet’ fokusområder. 

  

‘Bevæg dig for livet’ består af en række fokusområder inden for specifikke idrætter som: gymnastik, fodbold, 

håndbold, fitness, løb, cykling m. fl. samt en række tværgående områder inden for eksempelvis bevægelse i 

skolen, foreningsudvikling og seniorer. I hver af disse aftaler er der fokuseret på indsatser, som kan bidrage 

til målopfyldelsen for den fælles vision. De beskrevne indsatser i aftalerne er helt eller delvist finansieret af 

midler fra de to involverede fonde (TrygFonden og Nordea-Fonden) og DIF/DGI. En stor del af ‘Bevæg dig 

for livet’ indsatserne vil kunne bidrage til de beskrevne indsatsområder i denne aftale, hvorved midlerne di-

rekte bliver en del af den samlede finansiering. 

 

Kolding Kommune vil således løbende blive tilbudt at deltage i projekter og produkter, som er helt eller del-

vist finansieret af midler tilvejebragt af DGI og DIF. Derudover vil de to organisationer i samarbejde med Kol-

ding Kommune og de øvrige visionskommuner bistå i forhold til at tilvejebringe ekstern finansiering fra ek-

sempelvis fonde. 

 

 

 

 

 

I følgende afsnit beskrives på et overordnet niveau, hvilke indsatsområder, der bringes i spil i forhold til opfyl-

delse af aftalens målsætninger.   

 

På baggrund af indsatsområderne udvælges løbende, hvilke konkrete indsatser, der igangsættes og hvornår 

de igangsættes. Til hver indsats udarbejdes en handleplan, der indeholder specifikke mål, der kan evalueres 

for at følge udviklingen, så handleplanerne løbende kan justeres i forhold til at optimere indsatsen. En del af 

indsatserne vil være videreførelser af nuværende projekter eller tilbud i kommunen. 

 

Udarbejdelsen af konkrete handleplaner beskrives og udarbejdes af projektgruppen med henblik på forelæg-

gelse, afklaring og endelig godkendelse i styregruppen. Dette gøres for at sikre størst muligt ejerskab. 

Alene den samfundsmæssige udvikling vanskeliggør præmissen om at lave et femårigt udviklingssyn på så 

mange forskellige målgrupper og arenaer, som vi ønsker, at visionsarbejdet berører. Med handleplaner bli-

ver visionsaftalen dynamisk, og der vil løbende være mulighed for at inddrage nye relevante indsatsområder. 

Nedenfor er indsatserne delt ind efter, om de omhandler strukturelle forhold og rammevilkår på kommunalt 

niveau eller er rettet mod specifikke målgrupper. 

 

Indsatsområder  
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Strukturelle forhold og rammevilkår 

Herunder belyses nogle af aftalens indsatsområder med henblik på at forbedre idrættens rammevilkår som 

et middel til at øge idrætsdeltagelsen. 

 

Rum og rammer 

Brugen af de fysiske rammer på fritids- og idrætsområdet er under forandring. Det gælder både brugen af 

bygninger, offentlige rum og naturen. Mennesker mødes på nye måder, og der opstår nye behov for samvær 

og nye fællesskaber. Især den voksne befolkning dyrker i stigende grad aktiviteter udendørs, hvilket betyder, 

at offentlige rum, udendørs faciliteter, natur, vand, skov mv. skal medtænkes som steder for idræt og bevæ-

gelse. Der bør ligeledes være et strategisk fokus på, hvordan bevægelse kan tænkes ind i etablering af nye 

anlægsprojekter, eksempelvis ved renovering og nybygning af skoler, haller og institutioner eller ved udvik-

ling af nye bosætningsområder. 

 

Fokus skal rettes mod, hvordan rum og rammer kan udvikles, så de optimeres i forhold til at være arena for 

idræt og bevægelse og i højere grad passer til den måde, befolkningen dyrker fritids- og idrætsaktiviteter på 

nu og i fremtiden. Med udgangspunkt i den udarbejdede analyse af fritidsområdet fra 2017 udarbejdes en 

facilitetsstrategi, der skal være det overordnede strategiske grundlag for arbejdet med rum og rammer for al 

bevægelse. 

 

Facilitetsstrategien skal dels understøtte behovet for at udvikle moderne og fleksible fritidsfaciliteter, der un-

derstøtter og forstærker både det frivillige foreningsliv og andre aktører for at tilføre noget nyt til udviklingen 

af hele fritidsområdet. Strategien skal være med til at sikre, at de eksisterende rum og rammer udnyttes opti-

malt og belægningen på idrætsfaciliteterne optimeres, så flest mulig får gavn af dem. Der er eksempelvis et 

væsentligt omfang af idrætslokaler, som ikke udnyttes i dagtimerne og derfor et væsentligt potentiale i at få 

flere ældre borgere eller ledige ind i faciliteterne. 

 

Kolding Kommune er i vækst og godt i gang med udvikling af nye bosætningsområder. I facilitetsstrategien 

er det derfor centralt, at der indgår en klar strategi for, hvordan disse udviklingsområder sikres en attraktiv 

adgang til de nødvendige rum og rammer for at være aktive. 

Strategien vil ligeledes medtænke arenaer i det fri som muligheder for at optimere bevægelse og udendørs-

aktiviteter, da der ligger et stort potentiale i denne særlige ramme for bevægelse og sundhed. Med etablerin-

gen af trailcenteret i Seest fås et godt eksempel på et støttepunkt, hvor indsatser kan udvikles og prøves af 

og der bidrages til, at borgere aktiveres i naturen. 

 

Facilitetsstrategien vil lægge sig tæt op af Kolding Kommunes Outdoorstrategi, der har til formål at skabe og 

udvikle nye udendørsaktiviteter og mødesteder, og samtidig være social løftestang for sårbare brugergrup-

per. Ambition er at styrke og udbygge rammerne for de rekreative og oplevelsesbetonede aktiviteter for at 

bidrage til at holde både den mentale og fysiske folkesundhed i top, og samtidig være med til at danne nye 

relationer og fællesskaber. 

 

Facilitetsstrategien bør ligesom denne visionsaftale have et tværorganisatorisk sigte, da idræt, sundhed og 

bevægelse i stigende grad er en opgave, der kræver et tæt og koordineret samarbejde på tværs af flere for-

valtninger og de frivillige foreninger. Facilitetsstrategien og fritidsfaciliteterne bør ligeledes blive en væsentlig 

del af den kommunale planstrategi for at udvikle fremtidens attraktive landsbysamfund og lokalområder. 
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Indsats 

● Udarbejde en facilitetsstrategi, der adresserer såvel den fysiske udvikling af idrætsfaciliteter som uderum, 

tilskudsvilkår, rammebetingelser for faciliteterne, at sikre en høj tilgængelighed og udnyttelse af facilite-

terne samt samarbejde og vidensdeling mellem faciliteterne. 

 

 

Lokaludvikling 

Kolding Kommune består af hovedbyen Kolding, tre centerbyer Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup, 15 

byzonelandsbyer samt 11 landzonelandsbyer.  Byrådet ønsker at sikre en god balance mellem områderne 

og med udgangspunkt i borgerens centrum, at understøtte og aktivere de ressourcer, som lokalsamfundene 

rummer, så hele kommunen bliver et endnu bedre sted at bo og leve. Lokaldemokrati, medborgerskab og en 

styrket dialog mellem borgere, civilsamfund og kommune er et væsentlig element i den fortsatte udvikling af 

lokalområderne. Der er derfor nedsat et lokaldemokratiudvalg, der varetager opgaven med at afprøve nye 

samarbejdsformer, herunder frivillighedsmodeller, dialogmetoder og designprocesser.  

 

I indsatserne med at skabe mere bevægelse i lokalsamfundene vil det være oplagt at lægge sig op af dette 

arbejde og i tæt samarbejde med engagerede borgergrupper på tværs af idrætsforeninger, skoler, aktivitets-

huse, lokalråd mm. få udviklet indsatserne, så ressourcerne bruges bedst muligt. Endvidere skal lokalsam-

fundene tilbydes relevant uddannelse/ opkvalificering i forhold til aktuelle behov. 

 

I arbejdet med at udvikle mere bevægelse i lokalområderne vil det være oplagt at drage nytte af erfaringerne 

fra arbejdet med Landsbyklynger. Landsbyklynger er en model for landsbyudvikling, som skal understøtte 

samarbejder på tværs af landsbyer. Målet er at vise nye veje til, hvordan dette samarbejde kan skabe grund-

lag for det gode liv på landet. Det handler om at skabe en fælles stedsidentitet, socialt fællesskab og om at 

samles om fælles fysiske faciliteter og aktivitetsmuligheder. 

 

Indsats 

● Arbejde for at udvikle en strategi for, hvordan foreningslivet i mindre lokalområder kan opkvalificeres og 

udvikles, som det centrale omdrejningspunkt for et aktivt liv. Strategien bør have fokus på de lokale net-

værk, der kan etableres mellem faciliteter, foreningslivet, skolen og de øvrige kommunale initiativer i for-

hold til at få flere borger til at være aktive. 

 

 

Skole- og institutionsområdet 

Kommunens folkeskoler og daginstitutioner er oplagte arenaer for motion og bevægelse. Med skolereformen 

er der taget hul på en ny æra inden for idræt og bevægelse i folkeskolen. Målsætningen er, at alle elever 

skal være fysisk aktive i gennemsnit 45 minutter om dagen. Skolerne skal samtidig i højere grad end tidligere 

åbne sig mod det omgivne samfund; herunder mod de lokale idrætsforeninger. 

 

Aktiviteter, der sikrer gennemsnitlig 45 minutters fysisk aktivitet om dagen, skal foregå inden for rammerne af 

den almindelige fagundervisning, i idrætsfaget og i den understøttende undervisning. I Kolding Kommune er 

dette ansvar placeret decentralt hos de enkelte skoler. Det er derfor meget forskelligt, hvordan der arbejdes 

med indsatserne på skolerne. Nogle skoler arbejder med bevægelsesbånd, mens andre implementerer be-

vægelse som en del af alle lektioner. I samarbejde med Dansk Skoleidræt er der udviklet et evaluerings- og 

refleksionsredskab for bevægelse i skolen, der skal være med til at sætte fokus på skolernes praksis om-

kring 45 minutters bevægelse om dagen. De gode ideer og erfaringer skal spredes mellem skolerne, så der 

bliver størst mulig kvalitet i bevægelsestimerne og læring gennem bevægelse. Visionsaftalen vil arbejde vi-

dere med, hvordan bevægelse og motion bliver en integreret del af skolernes hverdag.  
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I arbejdet med at udvikle fremtidens skole i Kolding Kommune er der bl. a. sat fokus på problembaseret un-

dervisning, dannelse og en nytænkning af skolens organisering, hvorved samarbejdet mellem skolerne og 

lokalsamfundet, herunder foreninger skal styrkes. Visionsaftalen skal arbejde med at understøtte skolerne i 

udbygningen af ‘Den åbne skole’, og hvordan samarbejdet mellem skole og foreningsliv kan optimeres, så 

eleverne introduceres til nye muligheder for at blive en del af idrætsforeningerne. Dette understøtter også 

Folkeskolelovens intention om 45 minutters bevægelse om dagen. Under Team Danmark elitekommuneafta-

len har Kolding 7 idrætsskoler, hvor trænere fra foreningslivet allerede i dag varetager en del af idrætsunder-

visningen. Disse skoler har forpligtet sig på, at have særligt fokus på at inddrage bevægelse i skolens al-

mene undervisningstimer. UC Lillebælt driver et netværk for erfaringsudveksling mellem idrætsskolerne, så 

implementeringen af idrætsskolekonceptet kan gennemføres bedst muligt. Under visionsaftalen skal der ar-

bejdes for, at netværket åbnes for alle skolerne, så erfaringerne bredes endnu mere ud. 

 

En tidlig bevægelsesindsats har stor betydning for børns motoriske udvikling. Visionsaftalen vil derfor også 

omfatte en indsats på dagtilbudsområdet. På dagtilbudsområdet er der lokalt bl.a. erfaring med en idræts-

børnehave, Børneidræt på tværs, der er understøttet af UC SYD og DGI. Det bevirker, at institutioner og pæ-

dagoger løbende afprøver nye metoder og tiltag. Derudover findes i Kolding Kommune det faglige netværk 

Krop og Bevægelse, der består af pædagoger fra alle kommunale og selvejende dagtilbud i Kolding Kom-

mune. Formålet med det faglige netværk er at sikre, at der til stadighed tilføres ny viden, sker kompetence- 

og erfaringsudveksling i dagtilbuddene. Som et supplement til arbejdet i netværket, kan der sættes fokus på 

uddannelse af dagplejere og pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver, så personalet får styrkede 

kompetencer til igangsætning af bevægelsesaktiviteter i børnenes hverdag. Det er oplagt, at kommunen 

gennem sin deltagelse i visionssamarbejdet i endnu højere grad drager nytte af den landsdækkende viden 

på såvel skole som dagtilbudsområdet, så praksis bliver så optimal som mulig. 

 
Indsats 

● Understøtte skolerne i en øget erfaringsudveksling, så bevægelse og motion bliver en integreret del af de-

res hverdag. 

● Styrke samarbejdet mellem folkeskoler og foreningsliv. 

● Videreføre og udvikle det gode arbejde på dagtilbudsområdet yderligere. 

 
 

Foreningsudvikling og frivillighed 

Kolding Kommune har et stærkt foreningsliv med mange frivillige ildsjæle. Foreningerne er grundlaget for en 

stor del af den idrætsaktivitet, der sker og med en foreningsdeltagelse på 42,3% i Kolding Kommune, udgør 

idrætsforeningerne i Kolding Kommune drivkraften i at få kommunens borgere bragt sammen i meningsfulde 

fællesskaber omkring idræt og bevægelse. Det er derfor essentielt, at aftalen omfatter foreningsidrætten og 

udviklingen heraf. 

 

I arbejdet med foreningerne skal der være fokus på at motivere og mobilisere foreninger til at udbyde aktivi-

teter målrettet grupper, som endnu ikke er aktive. I den forbindelse skal foreningerne tilbydes kompetence-

udvikling og løbende understøttes, så de føler sig parate til opgaven og agerer hensigtsmæssigt i forhold til 

at tilbyde de “rette” aktiviteter. 

 

For at det skal lykkes at stable nye tilbud på benene, skal der engageres flere frivillige ledere og trænere til 

at tage imod de nye målgrupper. Her skal der være et særskilt fokus, og iværksættes en indsats med henblik 

på at indhente erfaringer på området og nytænke indsatsen. Eksempelvis er der et potentiale i at rekruttere 

tilflyttere til byen som nye frivillige. Ligeledes er det vigtigt, at de frivillige tilbydes relevant uddannelse, op-
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kvalificering og netværk i forhold til opgaverne, så de også føler sig ordentligt klædt på til at håndtere mål-

grupperne. Kolding Kommune har allerede en frivillighedspolitik og arbejder løbende på at stille gode betin-

gelser og rammer til rådighed for at udføre frivilligt arbejde. 

 

Endelig skal foreningerne hjælpes med at bruge ressourcerne bedst muligt. Mange foreninger oplever, at det 

er svært at få den daglige drift til at hænge sammen, blandt andet fordi der mangler frivillige hænder til de 

administrative opgaver. Her skal foreningerne og de frivillige støttes, så de ikke ”drukner” i administration, 

men kan bruge deres lyst, evner og ressourcer mest optimalt. 

 

Indsats 

● Motivere og mobilisere foreningslivet til at udbyde aktiviteter målrettet grupper, der er inaktive.  

● Understøtte rekruttering, uddannelse, opkvalificering og netværk for frivillige ledere og træner. 

● Undersøge muligheden for etablering af administrative og udviklingsmæssige støttefunktioner til gavn for 

foreningerne. 

 

 

Samspil om sundhedsindsatser 

Samspillet mellem den offentlige sundhedssektor og civilsamfundet skal have fokus i visionsaftalen.  

Helt specifikt skal der fokuseres på, hvordan overgangen fra et kommunalt tilbud til et fritidstilbud kan gøres 

så ”glidende” som muligt, for at sikre, at borgere bliver fastholdt i en aktiv livsstil. I den sammenhæng er net-

værksdannelse samt følelsen af forpligtelse over for andre på et hold vigtige faktorer at have for øje. 

Det vil derfor være oplagt at involvere foreninger, aftenskoler og andre fællesskaber, hvor det sociale spiller 

en vigtig rolle, som arena for aktiviteter til personer, der har deltaget i et kommunalt forløb.  

 

Med baggrund i Sundhedslovens §119 har kommunen pligt til at tilbyde “forebyggende og sundhedsfrem-

mende tilbud til borgere”. Derfor er et tæt samarbejde med Sundhedscenter Kolding helt central, da de ud-

mønter §119 og står for genoptræning, rehabilitering og vedligeholdende træning i Kolding Kommune.  

Visionsaftalen vil tage initiativ til aktiviteter, der komplementerer og bygger videre på tilbud i f. eks. Sund-

hedscenter Kolding - og inddrage relevante parter i arbejdet, så der kan laves attraktive tilbud til borgere, så 

de kan inkluderes/fortsætte i et socialt fællesskab og fortsat forbedre/vedligeholde deres fysiske og mentale 

sundhed.  

 

Kolding Kommune vil aktivt undersøge mulighederne for at medvirke i den kommende nationale indsats om-

kring ”motion og fællesskab på recept”. Såfremt det er muligt at være en del af indsatsen, er Kolding Kom-

mune klar til at have den lokale koordinatorrolle, der kan sætte rammerne for den kommunale indsats. DIF 

og DGI bidrager med medfinansiering til denne rolle, hvis satspuljeaftalen falder på plads og der opnås nati-

onal medfinansiering til initiativet. DIF og DGI forpligter sig på at identificere de foreninger i Kolding Kom-

mune, der kan bidrage til at indfri målsætningerne i aftalen omkring et lokalt ’motion og fællesskab på recept’ 

i Kolding Kommune. 

 

Indsats 

● Understøtte overgangen fra et kommunalt tilbud til et fritidstilbud i andet regi. 

● Engagere og støtte foreninger, aftenskoler og andre fællesskaber til at udbyde aktivitetstilbud til målgrup-

pen. 

● Tilbyde kompetenceløft og uddannelse af frivillige trænere. 

● Aktivt undersøge mulighederne for at medvirke i den kommende nationale indsats omkring ”motion og fæl-

lesskab på recept”. 
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Målgrupper 

Visionsaftalen henvender sig til alle borgere i Kolding Kommune, men udvalgte målgrupper får ekstra fokus. 

Målgrupperne præsenteres i det følgende. 

 

Inaktive voksne 

Fysisk inaktivitet øger risikoen for tidlig død og en lang række sygdomme som hjertekarsygdomme, type-2 

diabetes, apopleksi, depression og en lang række kræftformer.4 

 

Tal fra Idans rapport ”Danskernes motions- og sportsvaner 2016” viser, at mænd og kvinder er lige tilbøjelige 

til at dyrke sport og motion. Opdelt på køn finder man dog, at idrætsdeltagelsen falder jævnt med stigende 

alder blandt mænd, mens kvinders deltagelse er lavest i 30-39-års alderen. 

 

 
 

Den lavere idrætsdeltagelse for yngre kvinder i alderen 30-39 år kædes sammen med, at kvinderne er i en 

fase af livet, hvor familielivet har 1. prioritet. De unge kvinder angiver også i høj grad svaret: “Ja, men ikke 

for tiden” til spørgsmålet: “Dyrker du normalt sport/motion?”, hvilket indikerer, at kvinderne har en positiv ind-

stilling til at (gen)optage idrætsaktiviteter. Det underbygges af tal fra Sundhedsprofilen fra Region Syddan-

mark 2017, da 80% af de inaktive kvinder i alderen 16-44 år ønsker at være mere aktive. Det er derfor oplagt 

at fokusere på, hvordan kvinderne motiveres til at genoptage idrætsaktiviteter. Løsningen kan være en kob-

ling mellem familieliv og fysisk aktivitet – f. eks. i form af aktivitetstilbud for hele familien eller træningstilbud 

til kvinderne, mens deres børn dyrker idræt i foreningen. 

 

Tal fra sundhedsprofilen fra Region Syddanmark 2017 viser endvidere, at Kolding Kommune har oplevet en 

stigning i andelen af moderat eller svær overvægtige på 6,2% således, at 55,5% er moderat eller svært over-

vægtige (BMI≥25). Især mænd i alderen 45-74 år ligger højt, da 70% i denne gruppe er moderat eller svært 

overvægtige i hele Region Syddanmark. Idan-rapporten underbygger dette behov for at sætte ind over for 

midaldrende/aldrende mænds sundhed, da idrætsdeltagelsen blandt voksne mænd kun falder med stigende 

alder. 

 

                                                      
4 Sundhedsstyrelsen 
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Der skal derfor i arbejdet med inaktive voksne være et særskilt fokus på at udvikle og etablere aktivitetstil-

bud, der er attraktive for overvægtige - og i særdeleshed midaldrende/aldrende og/eller overvægtige mænd. 

 

Indsats 

● Videreføre ’Projekt Ligevægt’, der er et tilbud til overvægtige i Kolding Kommune med fokus på det brede 

sundhedsbegreb. 

● Hjælpe foreninger, aftenskoler, fællesskaber og andre relevante aktører med at skabe tilbud, der henven-

der sig til målgruppen, der er inaktive og/eller motionsuvante, herunder: 

o Udvikle og etablere attraktive tilbud til midaldrende/aldrende og/eller overvægtige mænd. 

o Sikre, at forældre har gode tilbud om idræt og motion, når deres børn er til træning i de lo-

kale foreninger, så de kan motionere sammen med eller på samme tid som deres børn. 

 

 

Seniorer 

Der forventes generelt en positiv befolkningstilvækst i Kolding Kommune i de kommende år og særligt blandt 

de ældre. Ifølge befolkningsprognosen for Kolding Kommune 2018-2030 stiger andelen af 60+årige i Kolding 

Kommune i perioden med 5209 borgere svarende til en stigning på 21,2%. Det er vigtigt, især for seniorer, at 

være fysisk aktive og have et stærkt socialt netværk. Behovet for hjælp stiger med alderen, men en aktiv til-

værelse medvirker til, at man bedre kan klare hverdagens opgaver. Et aktivt seniorliv grundlægges gennem 

vaner, holdninger og deltagelse i samfundslivet. Fysisk aktivitet er medvirkende til at forlænge livet, øge 

funktionsevnen, forebygge ensomhed og sikre en bedre livskvalitet. Kolding Kommune har en ambition om, 

at andelen af borgere over 65 år, der er selvhjulpne stiger. Sund aldring er tæt knyttet til en aktiv tilværelse, 

hvor frivillige og foreninger ses som en central spiller i forhold til at udbyde aktiviteter, der skaber liv. 

 

Der skal derfor laves en struktureret indsats i forhold til at gøre flere seniorer aktive i idræt og bevægelse – i 

samarbejde med foreninger, Ældre Sagen, råd og institutioner. Et særligt fokus skal rettes mod de ældre 

mænd, der halter efter kvinderne, når det kommer til deltagelse i sport og motion.  

 

En indsats, der allerede er startet op er projekt 60+FRISK, der er et samarbejde mellem Seniorområdet, 

Sundhedsområdet og Fritid og Idræt. Projektets formål er at få flere seniorer til at være fysisk aktive i et soci-

alt fællesskab. Projektet er et bredt samarbejde med lokale idrætsforeninger, aftenskoler, patientforeninger 

og enkelte private aktører og tager afsæt i arbejdstilgangen ”spiller på midten”, hvor projektleder er tovholder 

på samarbejdet mellem de forskellige aktører og borgerne. De gode erfaringer fra projektet skal fastholdes 

og videreudvikles som en del af visionsaftalen. 

 

Indsats 

● Videreføre og udvikle 60+FRISK. 

● Bistå foreningslivet, aftenskoler og andre fællesskaber med opstart af senioraktiviteter. 

  

 

Børn og unge 

Kolding Kommune vil gerne være den kommune, hvor flest mulige børn og unge er aktive på fritids- og kul-

turområdet. Der er derfor igangsat en undersøgelse blandt elever på 1. til 10. klassetrin på alle folkeskoler 

samt blandt 15-18 årige på ungdomsuddannelser, der skal tegne et billede af, hvor mange børn og unge, der 

har et aktivt fritidsliv. Derudover skal analysen give en pejling af, hvorfor tilbuddene ikke bliver benyttet, samt 

hvad der skal til for, at de fremover vil bruge dem, eller hvilke tilbud, der mangler. 

 

Med udgangspunkt i den kommende analyse vil der under visionsaftalen blive udarbejdet konkrete indsatser 
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der, hvor undersøgelsen viser, der er behov. Det kan være indsatser omhandlende specifikke aktiviteter, be-

stemte lokalområder eller strukturelle forhold. Kolding Kommune arbejder for at oprette et Ungdomsråd, der 

ligeledes vil blive inddraget i indsatsen.  

 

I Danmark er der en social skævhed i idrætsdeltagelsen. Af ”Danskernes motions- og sportsvaner 2016” 

fremgår det, at børns idrætsdeltagelse er præget af deres forældres sociale- og kulturelle baggrund. Det 

kommer til udtryk ved en lavere idrætsdeltagelse for børn, hvis forældre ikke er i arbejde (60%) i modsæt-

ning til børn, hvis forældre er i arbejde (85%). Børn, hvis forældre er født uden for Europa (61%) har ligele-

des en lavere idrætsdeltagelse end børn, hvis forældre er født i Danmark (84%).5 Forældrenes egen idræts-

aktivitet spiller ligeledes en rolle for børnenes deltagelse i sport og motion. Børn (85%) af idrætsaktive foræl-

dre, er mere aktive end børn (57%) af idrætsligt inaktive forældre.6  

 

De udsatte boligområder er blandt andet kendetegnet ved en overrepræsentation af børn, hvis forældre har 

indvandrerbaggrund og/eller er uden for arbejdsmarkedet, og derfor er børns idrætsdeltagelse lavere her 

sammenlignet med gennemsnitlige boligområder i Danmark. Derfor har Kolding Kommune i mange år arbej-

det med DIF Get2Sport indsatsen, hvor målet er at sikre, at der eksisterer et frivilligt idrætsforeningsliv også i 

de mest udsatte boligområder, så der er idrætstilbud til især børn og unge i området. Midlet er først og frem-

mest at styrke de frivillige kræfters vilkår i foreningerne. 

 

I Kolding Kommune er der med projekt Aktiv Fritid sat fokus på at nå børn og unge fra ressourcesvage hjem 

også udenfor de udsatte boligområder. Erfaringerne fra bl.a. DIF Get2Sport bruges til at nå børn i hele kom-

munen for at få en kommune i balance, da vi ved, der er børn i hele kommunen, der har brug for hjælp til at 

blive aktive. Projekt Aktiv Fritid hjælper børn og unge, der ikke er aktive, med at bygge bro til foreninger - ved 

at støtte med vejledning, kontingent og udstyr, så de kan få adgang til foreningslivet på lige vilkår med deres 

jævnaldrende. I projekt Aktiv Fritid er ”barnet i centrum”, og barnet vil altid blive behandlet individuelt. Det 

bærende i projektet er, at der er ansat en ”spiller i midten” – som i samarbejde med familien, guider barnet 

ud til en foreningsaktivitet. 

 

Indsatsen med at skabe gode rammer for mødet mellem udsatte børn og unge og fritids- og foreningslivet, 

som en del af DIF Get2Sport og Aktiv Fritid, skal i løbet af visionsaftalen videreføres og udvikles yderligere.  

 

Indsats 

● Udarbejde konkrete indsatser der, hvor den kommende analyse af børn og unges fritidsliv viser, der er 

behov.  

● Videreføre og videreudvikle DIF Get2Sport og Aktiv Fritid.   

● Styrke børn og unges lige adgang til foreningslivet, hvilket DGI prioriterer i en fokuseret indsats fra 2019 til 

udgangen af 2023. Initiativer herfra kan indgå i indsatser for målgruppen. 

 

 

Teenagere og studerende 

Tal fra Idans rapport ”Danskernes motions- og sportsvaner 2016” viser, at ca. 85% af de 7-12 årige børn dyr-

ker sport og motion, frafaldet begynder allerede fra 13-års alderen, og blandt de 16-29 årige er tallet nede på 

61%, hvor de unge mænd er mere aktive end kvinderne. Unge er dermed en målgruppe, der kan være 

svære at fastholde i foreningsidrætten og i den aktive livsstil generelt. Derfor skal der tænkes både rekrutte-

ring og fastholdelse i nogle af de arenaer, hvor de unge færdes eksempelvis foreninger, skoler og uddannel-

ser. 

                                                      
5 Tofft-Jørgensen, Lau, 2017: ”DIF Get2Sport. Effekten af foreningsidræt i udsatte boligområder” 
6 Brandt, Henrik H., 2016: ”Ulighed er idrættens største udfordring” 
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Med udgangspunkt i den føromtalte undersøgelse af Kolding Kommunes 7-18 åriges fritidsliv vil der under 

visionsaftalen blive udarbejdet konkrete indsatser der, hvor undersøgelsen viser, at der er et behov i forhold 

til teenagerne. En særlig opmærksomhed skal rettes mod at fastholde teenagere i idræt og sport. Forenings-

livet skal understøttes og styrkes i deres arbejde med teenagere. 

 

Kolding er en studieby med ca. 5600 studerende på de videregående uddannelser, der omfatter Syddansk 

Universitet, Designskolen Kolding, IBA Erhvervsakademi Kolding og UC Syd - Pædagoguddannelsen. Om-

kring halvdelen af de studerende bor i Kolding. Det er visionen, at antallet af studerende i 2022 skal være 

fordoblet, og samtidig skal størsteparten af de studerende blive og bo i byen. Et godt studiemiljø er en vigtig 

faktor for, hvor de studerende vælger at tage deres videregående uddannelse, og i hvilken grad de trives un-

der studiet. Et blomstrende idræts- og fritidsliv er med til at gøre Kolding til et godt og attraktivt sted at bo 

også for studerende. Deltagelse i sport og foreningsliv er en vigtig vej til integration, nye venskaber og fast-

holdelse af unge i byen. Gennem et stærkt fritidsliv skabes sociale relationer og interessefællesskaber uden-

for de etablerede studiemiljøer. Dette bidrager til at styrke tilknytningen til Kolding som et godt sted at bo-

sætte sig, stifte familie og arbejde.  

 

Unge er vilde med frivilligt arbejde – og de vil rigtig gerne være frivillige, hvis bare de bliver spurgt. Dermed 

er der blandt de unge ligeledes et stort potentiale for at rekruttere frivillige for andre målgrupper. At være fri-

villig er en anden, men mindst ligeså vigtig måde at have et aktivt fritidsliv. Dette lægger sig tæt op af Kol-

ding Kommunes frivillighedspolitik, som vil udvikle målrettede initiativer og aktiviteter for at få udløst det po-

tentiale, der ligger i at få flere unge til at lave frivillig arbejde. For at de unge bliver i stand til at løfte opgaven 

som frivillige, er det vigtigt, at der arbejdes med kompetenceudvikling af de unge. 

 

Under visionsaftalen vil der i samarbejde med foreningslivet, uddannelsesinstitutionerne og Studieby Kolding 

igangsættes en udvikling af fritidstilbud specielt målrettet studerende i Kolding Kommune. 

 

Indsats 

● Fastholde teenagere i foreningslivet og en aktiv livsstil. 

● Udvikle og designe nye fritids- og idrætstilbud tilpasset unge og studerende i Kolding Kommune i samar-

bejde med foreningslivet og uddannelsesinstitutionerne i Studieby Kolding. 

● Rekruttere unge til at udføre frivilligt arbejde samt tilbyde relevant kompetenceløft og uddannelse. 

 

 

Mennesker med en funktionsnedsættelse eller sindslidelse 

I Danmark anslås det, at ca. 20% af befolkningen have psykiske symptomer i løbet af et år vil. Ligeledes 

skønnes det, at 10% af befolkningen har en funktionsnedsættelse. Mennesker med en fysisk funktionsned-

sættelse eller sindslidelse er personer der i højere grad end resten af befolkningen har en usund livsstil og 

dårligt helbred. Eksempelvis dør personer med psykiske vanskeligheder i gennemsnit 15-20 år tidligere end 

gennemsnitsbefolkningen, hvilket blandt andet skyldes inaktivitet og livsstilssygdomme, som regelmæssig 

fysisk aktivitet kan være med til at forebygge. Samtidig indgår mange voksne med psykiske vanskeligheder 

ikke i “tvungne fællesskaber” på eksempelvis skoler eller arbejde, hvilket medfører en øget risiko for, at 

denne gruppe oplever social isolation. 

 

Hvis alle mennesker med en funktionsnedsættelse eller psykisk lidelse skal blive mere fysisk aktive, skal der 

skabes attraktive rammer for det, hvilket visionsaftalen vil have som mål. Et tættere samarbejde mellem det 

frivillige foreningsliv, interesseorganisationer og sundhedsområdet kan muligvis bidrage til udvikling af aktivi-
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teter, som appellerer til gruppen, der ikke normalt gør brug af aktivitetstilbud. Her skal også overvejes, hvor-

dan tilbuddene kan nytænkes - eksempelvis viser studier, at ophold i naturen har positiv effekt på den men-

tale sundhed og styrker individets velvære.  

 

Endelig skal der fokuseres på, hvordan foreningslivet og de frivillige bliver klædt på til opgaven, samt hvor-

dan kommunale medarbejdere hjælper med rekrutteringen og overgangen fra et kommunalt tilbud til et for-

eningstilbud. 

 

Indsats 

● Undersøge muligheden for at indgå i visionsaftalen BDFL Parasport og Idræt for Sindet. 

● Understøtte og udvikle eksisterende foreninger og klubber i oprettelse af nye afdelinger og tilbud målrettet 

målgruppen samt understøtte oprettelse af nye idrætsforeninger for målgruppen. 

● Understøtte information til og uddannelse af fagpersonale inden for handicap og psykiatriområdet om for-

eningsidrættens muligheder i relation til målgrupperne. 

● Tilbyde kompetenceløft og uddannelse af frivillige trænere til målgruppen.  

 

 

 

 

 

 

Som visionskommune er Kolding Kommune med til at markedsføre den fælles vision for DIF og DGI: ’Bevæg 

dig for livet’. Kommunen sætter fokus på, at den er ’Bevæg dig for livet - kommune’ og understøtter bevæ-

gelsen i visionen ved præsentation af ’Bevæg dig for livet’-mærke på egen kommunikation om Bevæg dig for 

livet og dertil relaterede aktiviteter via kommunens digitale kanaler (web og sociale medier, primært Face-

book) samt på trykte materialer. 

 

På kommunens hjemmeside oprettes et spot, hvor borgerne kan klikke sig videre til en landingsside, der be-

skriver samarbejdet yderligere. Fra denne side linkes til www.bevaegdigforlivet.dk og relaterede aktiviteter i 

foreningsregi. ’Bevæg dig for livet’s hovedsponsorer, TrygFonden og Nordea-fonden, nævnes ved navn men 

uden logo på siden. Det vil blive prioriteret redaktionelt, at spottet ligger på forsiden, men der kan være be-

hov for periodevis at anvende pladsen på forsiden til andre formål for eksempel i forbindelse med kommuni-

kation om kommunalvalg. 

 

For kommunikation og markedsføring af/ved møder, konferencer, events, arrangementer, indsatser med 

mere, der vedrører de aftalte indsatser, gælder følgende muligheder: 

 

● Når Kolding Kommune er afsender 

o sætter kommunen ’Bevæg dig for livet’-mærket på materialer under hensyn til kommunens 

designguide og designguiden for ’Bevæg dig for livet’ såvel online som offline. 
 

● For indsatser i ’Bevæg dig for livet’, hvor Kolding Kommune er medafsender sammen med DIF, DGI, Tryg-

Fonden og Nordea-fonden 

o kan kommunen benytte den designlinje, der er udarbejdet til ’Bevæg dig for livet’. Den lokale 

projektleder kan udarbejde materialer i ’Bevæg dig for livet’-designet ved brug af et online 

skabelonsystem, der administreres af DGI Marketing. 

Kommunikation og markedsføring 

http://www.bevaegdigforlivet.dk/
http://www.bevaegdigforlivet.dk/
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o kan Kolding Kommunes egen designlinje benyttes, og ’Bevæg dig for livet’-mærket samt 

DIF, DGI, TrygFonden og Nordea-fondens logo skal som minimum altid påsættes under 

hensyntagen til kommunens samt ’Bevæg dig for livet’s designguide. 
 

● De lokale idrætsforeninger kan bruge ’Bevæg dig for livet’-mærket ved kommunikation og markedsføring 

af/ved arrangementer og aktiviteter, der er relateret til ’Bevæg dig for livet’-samarbejdet. 

 

Dialogen i forhold til afsendernes synlighed påhviler den lokale projektleder. 

I pilotprojektet skal der løbende evalueres på, hvordan parterne hver især opnår synlighed i samarbejdet. 

Når samarbejdsaftalen er i gang, og de konkrete aktiviteter, som samarbejdsaftalen munder ud i, kommuni-

keres, kan der evalueres på parternes synlighed. 

 

  

Organisering af kommunikation om ’Bevæg dig for livet’ 

Den lokale projektleder er koordinator og etablerer en organisation for kommunikation om ’Bevæg dig for li-

vet’ ved tiltrædelse. 

 

DGI, DIF og Kolding Kommune er enige om at omtale relevante historier og aktiviteter på egne kanaler, pri-

mært sociale medier, med henblik på at løfte deltagerantallet i de forskellige aktiviteter. 

 

Mindre, lokale historier, hvor ’Bevæg dig for livet’ samarbejdet nævnes, håndteres primært i lokalforenings-

regi og kræver ikke forhåndsorientering af DIF, DGI eller Kolding Kommune. Større udmeldinger og strategi-

ske historier om ’Bevæg dig for livet’-samarbejdet aftales altid mellem DIF, DGI og Kolding Kommune, og 

der afsættes som minimum 2 arbejdsdage til godkendelsesproces i forbindelse med pressemeddelelser 

m.m. 

Kolding Kommune afsøger muligheden for at indgå i et lokalt mediepartnerskab med JyskeVestkysten om 

’Bevæg dig for livet’. En sådan aftale vil blive koordineret med DIF Kommunikation. 

 

 
 

 

 

 

 

Organisering 
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Politisk styregruppe 

Den politiske styregruppe mødes minimum hvert halve år for at drøfte status på de igangsatte initiativer samt 

eventuelt behov for yderligere politisk involvering i forhold til opstillede effekter. 

Den politiske styregruppe består af: 

 

Kolding Kommune: Borgmesteren, formanden for Fritids- og Idrætsudvalget, formanden for Social- og Sund-

hedsudvalget, formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget, formanden for Fritidsrådet, formanden for 

Kolding Idrætsråd suppleret af direktøren for Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Fritids- og Idrætsche-

fen. 

 

Idrætten: De to næstformænd for DIF og DGI, formanden for DGI Sydøstjylland, suppleret af lederen af den 

fælles kommunale enhed for DIF og DGI samt direktøren for DGI Sydøstjylland. 
 

 

Administrativ styregruppe 

Den administrative styregruppe skal sikre fremdriften af de projekter, der indgår som en del af visionskom-

muneforløbet. Styregruppen mødes 2-3 gange om året og bliver samtidig det centrale organ i forhold til at 

klæde direktionen i Kolding Kommune på omkring fremdrift, ressourcer m.m. 

 

Den administrative styregruppe består af: 

Kolding Kommune: Direktøren for Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Fritids- og Idrætschefen, Senior- og 

Sundhedschefen, projektlederen for Visionskommune (sekretær). 

 

Idrætten: Lederen af den kommunale enhed for DIF og DGI og Direktøren for DGI Sydøstjylland.  
 

Projektorganisation 

Projektorganisationen vil have ansvaret for de konkrete initiativer og ledes af en fælles projektleder for 

DIF/DGI og kommunen. Projekternes art, indhold, ressourcer og ambitioner besluttes i et samspil mellem 

den politiske og administrative styregruppe. 

 

Projekterne vil være forankret forskellige steder i den kommunale organisation, men da de alle vil have be-

vægelse, foreningsliv og sundhed som centrale elementer, vil Fritid og Idræt som regel være involveret. Fra 

Kolding Kommune vil projektlederen for visionskommune og Fritids- og Idrætschefen være faste medlemmer 

af projektorganisationen sammen med de ledere, medarbejdere, foreninger og organisationer, der har en 

konkret rolle i de projekter, som indgår i de givne handleplaner. Projektorganisationen mødes efter behov og 

har til opgave at varetage konkrete indsatser, implementering, udvikling, evaluering m.m. 
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Nærværende er godkendt af Kolding Byråd den 27. november 2018, samt af DGI og DIF. 

 

 

 

Kolding den 23. januar 2019 

 

 

 

 

Underskrifter 


