
IDRÆTTENS UDVIKLINGSRÅD
Randers Kommune skal spille en større rolle i udvikling af nye idrætstilbud!

Motion og folkesundhed er enormt vigtigt at have fokus på i et samfund, hvor stillesiddende aktiviteter

fylder mere og mere af manges hverdag. Derfor er det oplagt at overveje, hvordan Randers Kommune bedst

kan understøtte og bidrage til idrætsklubbernes forsøg på at fastholde eksisterende og tiltrække nye aktører.

Specielt i forbindelse med nye målgrupper og/eller nye aktivitetsmuligheder er der ofte en barriere, som

det kan være svært for idrætsklubberne at bryde igennem på egen hånd.

ØSTBROEN mener, at Randers Kommune skal spille en større rolle for og bidrage mere til

idrætsforeningernes ønsker om udvikling og tilpasninger til de nye udfordringer, som de står overfor.

Dette behøves ikke at komme udelukkende i form af økonomiske bevillinger. Kommunen kan f.eks være

mere støttende til de mange hundrede frivillige ledere, og sikre at foreningerne har adgang til kompetencer,

faciliteter og udviklingsmuligheder. Nogle gange kan kommunen være katalysator og inspirationskilde, andre

gange vil kommunen kunne hjælpe med at sikre kritisk masse på tværs af foreninger og tilbud.

Kommunen skal stille med rådgivning og udviklingskonsulenter, som kan bidrage med sparring, planlægning

og implementering i forhold til at udvikle nye aktiviteter og tidssvarende rammer til nye såvel som

eksisterende aktiviteter.

Ovenstående er blot eksempler, for mulighederne for samarbejde er mange i forhold til udvikling af

idrætstilbud i Randers Kommune.

ØSTBROEN foreslår på ovenstående  baggrund følgende:

● Randers Kommune nedsætter et Idrættens Udviklingsråd

– Hvor foreninger kan trække på viden og kompetencer i udviklingen af aktiviteter og

faciliteter.

– Som kan tilbyde hjælp til frivillige ledere, så det bliver nemmere at handle på gode ideer

omkring udvikling af vores idrætstilbud og faciliteter.

● Randers Kommune bør afsætte betydeligt flere midler til at opgradere de fysiske rammer

– Større puljer til fysiske rammer generelt

– Færdiggørelse af Hornbæk idrætscenter

– Færdiggørelse af Kristrup idrætscenter

SKAB VÆKST - FLYT TUNG TRAFIK OG TRÆNGSEL UD AF BYEN!

http://www.oestbroen.dk

