Fritidspolitik Langeland Kommune
Langeland – kom og vær med!

Indledning og udarbejdelse af fritidspolitik
Fritidspolitikkens overordnede formål er at fremme en positiv tilgang til sundhed og trivsel for
alle borgere på Langeland.
Fritidspolitikken for Langeland Kommune skal ikke betragtes isoleret, men ses i sammenhæng
med kommunens andre politikområder – sundhedspolitik, handicappolitik, politik for det frivillige
sociale arbejde m.fl. Samarbejde på tværs giver mulighed for at udnytte alles stærke sider.
I Langeland Kommune spiller sundhed og forebyggelse en stor rolle. Kommunens Sundhedspolitik beskriver, hvordan alle har et ansvar både i forhold til egen og andres sundhed. Dette skal
løftes på tværs i kommunen og i samarbejde med foreninger og organisationer.
Fritidspolitikken er blevet til i samarbejde mellem kommunen, foreningslivet, aftenskolerne og
Folkeoplysningsudvalget. Efter afholdelse af en caféaften for øens frivillige, har en nedsat arbejdsgruppe udarbejdet politikken med udgangspunkt i alle kommentarerne fra cafémødet.

Fritidspolitikkens rolle
Det er Langeland Kommunes opfattelse, at det frivillige folkeoplysende arbejde der udføres i
foreninger, klubber og aftenskoler, spiller en vigtig og værdifuld rolle for borgernes trivsel, udvikling, sociale engagement og ansvarsfølelse.
I Danmark er foreningerne det traditionelle samlingspunkt, når det drejer sig om fritidsaktiviteter
og samtidig en af hjørnestenene i det danske demokrati og kulturliv.
Udover at udgøre den praktiske ramme for udfoldelse af sociale aktiviteter, er det også her man
udvikler fællesskab, demokrati og forpligtende samvær.
Det er både menneskeligt og økonomisk set en fordel, at så mange af kommunens borgere –
yngre som ældre – tager aktivt del i fritidslivet. Det giver større tilknytning til lokalområdet og
danner netværk. Derfor skal Langeland Kommune i samarbejde med foreninger, organisationer,
sammenslutninger og den enkelte borger bidrage til alsidige fritidstilbud til borgere i alle aldre,
være med til at øge antallet af frivillige i foreningslivet samt sikre kvaliteten af øens mange instruktører og trænere gennem hjælp til uddannelse.
For at sikre, at information om øens fritidstilbud når ud til kommunens borgere, vil der ved oprettelse af en foreningsportal, blive skabt mulighed for at danne et overblik over tilbuddene samt
hjælpe de enkelte foreninger med synliggørelse.
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Samtidig skal der være adgang til generel information om fritidsområdet via Langeland Kommunes hjemmeside.
Fritidspolitikken skal understøtte, at de samlede fritidsindsatser lever op til visionen om et godt
og langt liv på Langland.

Fritidspolitikken
Langeland Kommune vil:






Støtte et bredt og forskelligartet udbud af fritidsinteresser for såvel børn, unge, voksne
som ældre
Skabe mulighed for gode rammer, inden for hvilke det lokale fritidsliv kan virke ude som
inde
Arbejde for at flere borgere på Langeland deltager aktivt i fritidslivet
Have fokus på at sikre tilgængelighed til alle kommunens anlæg, i overensstemmelse
med kommunens generelle regler om tilgængelighed i Handicappolitikken
Bevare den stærke foreningskultur, der er båret af frivillige, ved at støtte foreningerne
som ligeværdige samarbejdspartnere

Visionen er:


At medvirke til at gøre fritidslivet i Langeland Kommune attraktivt for nuværende og
kommende borgere – herunder også øens turister. Samtidig vil kommunen skabe mulighed for aktivitet som en fast del af hverdagen.

Målsætning
Langeland Kommunes mål på fritidsområdet er:







Fortsat at udvikle Langeland Kommune som en attraktiv kommune med et bredt og varieret fritidsliv
At motivere borgerne til fysisk aktivitet og engagement som en fast del af alle borgeres
hverdag
At have fokus på sundhed og livsstil forankret i foreningerne og på tværs af forvaltningsområder
At støtte foreningerne og det frivillige arbejde, og at respektere foreningernes egenart og
egen forvaltning
At arbejde for at udvikle og understøtte idræts- og andre begivenheder, så de fremmer
turismen både i- og udenfor sæsonen og dermed medvirker til at ’brande’ Langeland –
helårsturisme
At udarbejde en handleplan for området
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Detailmål
Alle borgere skal tilskyndes til alsidige og kvalitative fritidsaktiviteter. Det kræver at udbuddet af
aktivitetsmuligheder dækker bredt og giver mulighed for aktivitet, engagement og fordybelse.
Langeland Kommune støtter op om de folkeoplysende fritidsaktiviteter, i henhold til Folkeoplysningsloven, ligesom den støtter initiativer, der samler og strukturerer fritidsaktiviteter lokalt for
herigennem at kvalificere det lokale udbud af fritidsaktiviteter.
Faciliteter og fritidsaktiviteter skal til stadighed tilpasses den demografiske udvikling.
A: Idrætsudøvere – organiserede og uorganiserede
Langeland Kommune har et alsidigt idrætsliv, som kan opdeles i foreningsidræt og de selvorganiserede idrætter. Fælles for begge er, at man har brug for gode rammer til at dyrke sin idræt.
Derfor prioriteres samarbejdet mellem de idrætsaktive og kommunen højt, således at alle kræfter forenes i at skabe de bedste vilkår.
I en tid hvor fokus flyttes fra det fælles til det individuelle, skal der arbejdes på gode forhold for
de selvorganiserede idrætter – eksempelvis skaterbaner, opmærkede løbestier, petanquebaner,
beachvolley baner. Dette skal prioriteres så borgerne har mulighed for en aktiv livsstil med leg,
idræt og bevægelse, når de har tid og lyst.
B: Voksenundervisning
I Langeland Kommune har aftenskolerne en vigtig rolle med at sikre tilbud til borgerne om livslang læring. For at skabe de bedste vilkår til dette samarbejder kommunen med aftenskolerne
for i fællesskab at sikre alsidige tilbud samt debatskabende aktiviteter.
En af aftenskolernes mange kvaliteter, er at de ofte henvender sig til målgrupper som ikke bruger de traditionelle fritidstilbud.
C: Andre foreninger (spejdere, haveselskaber, bridgeklubber, bankoklubber m.v.)
Disse foreninger har et stort udbud af alsidige aktiviteter. Her er det oftest det sociale liv der er
højt prioriteret. For at styrke fællesskab og sociale relationer er det væsentligt at der sættes fokus på at sådanne tilbud eksisterer. Langeland Kommune anerkender vigtigheden af den mangfoldighed, som foreningerne repræsenterer og støtter op om aktiviteterne.
D: Ikke idrætsaktive
Vi ved, at aktivitet forebygger livsstilssygdomme og øger folkesundheden både fysisk og psykisk.
Langeland Kommune vil i samarbejde med foreningerne fremme oprettelse af netværk mellem
kommunen, foreninger og privatpersoner og støtte faciliteter, der sikrer afholdelse af arrangementer med fysisk aktivitet. Desuden er det vigtigt at fokusere på tilbud om tilpasset idræt og
bevægelse for personer med funktionsnedsættelse.
Langeland Kommune ønsker, at der skabes synlighed omkring aktiviteter og funktioner med relevans for området.
E. Oplevelsesturisme
Langeland Kommune vil i samarbejde med Turist- og Erhvervsforeningen og andre, medvirke til
at udvikle og understøtte fritidsarrangementer, som fremmer turismen især udenfor sæsonen og
medvirker til at ’brande’ Langeland – helårsturisme.
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F. Faciliteter
Kommunen søger til stadighed at imødekomme ønsker til fysiske rammer og faciliteter.
Ved etablering af nye faciliteter, skal der tages hensyn til at flest mulige grupper kan benytte
dem. Der er et stadigt øget behov for udbygning og nytænkning af faciliteter med fleksibel indretning og med mulighed for mange funktioner.
Samtidig skal der være fokus på tilgængeligheden – både til aktiviteterne i det etablerede foreningsliv og den traditionelle idræt, men også til de særlige aktiviteter, der iværksættes til personer med funktionsnedsættelse.
Det er vigtigt til stadighed at have fokus på alle kommunale lokaler på hele øen, så de kan danne rammer for aktiviteter.
G. Friluftsliv
Med friluftsliv forstås, de aktiviteter der foregår i naturen – til lands, til vands og i luften. Friluftsliv
giver mulighed for gode oplevelser for såvel uorganiserede som organiserede i foreninger og
klubber.
Langeland er omgivet af vand og har alle steder en fantastisk natur med skov, strand, marker,
enge og vådområder indenfor kort afstand. Uanset hvor på øen man befinder sig, bør der være
mulighed for et aktivt friluftsliv – både for den aktive udøver og den almindelige naturgæst.
Langeland Kommune vil i den kommunale planlægning tilstræbe at indarbejde rum til leg og bevægelse, etablere faciliteter i naturlig sammenhæng med ruteforløb samt have fokus på at skabe attraktive aktivitetsmiljøer i naturen til glæde for alle borgere – eksempelvis naturlegepladser,
powerbaner, bålpladser, cykelstier, vandaktiviteter m.m.
Øhavsstien er et eksempel på et tværkommunalt samarbejde, der har stor betydning for friluftslivet i Langeland Kommune.
De eksisterende natur- og friluftslivstilbud skal synliggøres og om muligt integreres med kulturog turismetilbud. Langeland Kommune prioriterer øget information om adgang til det åbne land,
skovene og kysterne.
H. Uddannelse
Der stilles store forventninger til de frivillige i foreningerne. Uanset om det handler om frivilligt
bestyrelses– eller leder/ trænerarbejde, stilles der mange krav fra omverdenen. Krav om at foreningens medlemmer modtager en god service og en kompetent træning. Krav om at man er i
stand til at drive foreningen godt, og forventninger til at man indfanger de nye trends i tiden.
Derfor prioriterer Langeland Kommune udvikling og uddannelse af kompetente ledere og instruktører højt, ligesom man ønsker at skabe gode rammer for, at det bliver muligt at rekruttere
ledere og trænere i alle aldersgrupper.
En særlig udfordring for det frivillige arbejde er, at mange holder sig tilbage af frygt for, at det
administrative arbejde tager meget tid. Derfor er det vigtigt at der arbejdes på i størst mulig omfang at lette de frivillige lederes administrative arbejde gennem forenkling, rådgivning og anvendelse af moderne teknologi.
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Kommunen og Folkeoplysningen




Sikre at foreningslivet, gennem Folkeoplysningsudvalget, får størst mulig indflydelse på
relevante beslutninger, samt bidrage til øget samarbejde mellem kommunen og det frivillige foreningsliv
Gennem større fokus på mulighederne i støtteordninger, at øge opmærksomheden på,
at skabe nye former for aktiviteter og tværgående projekter
Årligt at revidere handleplanen i Uddannelses, Social- og Kulturudvalget og i Folkeoplysningsudvalget

Godkendt af Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune
d. 14. juni 2011
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