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08.04.20 

Notat vedr. Covid 19 & foreningsidrætten i Viborg Kommune  

I forlængelse af positiv dialog med Kultur- & Fritidsudvalget fremsender Viborg Idrætsråd hermed status 

notat, vedr. Covid 19s påvirkning af vore lokale idrætsforeninger.  

 

Indledningsvis er det vigtigt at klargøre, at vore foreninger i denne tid er massivt udfordret på deres 

funktionalitet, da kun de færreste kan fortsætte en (meget reduceret) form for idrætsaktivitet og fællesskab. 

Netop idrætsaktiviteten og fællesskabet er kernen i vore foreningers formål og drift – og der skal ikke herske 

tvivl om, at vore foreninger står klar i kulissen til at genaktivere foreningerne og borgerne, når det er muligt.  

 

Nu og her står mange foreninger imidlertid i en meget usikker situation. De manglende aktiviteter har 

betydelige økonomiske konsekvenser for vore foreninger. Den manglende omsætning ved den daglige drift 

vil udfordre mange og fraværet af indtægter fra store og mindre events, herunder fx byfester, festivals-

arbejde, og gymnastikopvisninger vil være af massiv betydning og udfordre nogle foreninger maksimalt.  

 

Lige nu er de økonomiske konsekvenser af Covid 19 nedlukningen svære at gennemskue. Tilsvarende er de 

endelige muligheder for at søge nationale støttepuljeordninger uafklarede. Det står dog klart, at det lokale 

foreningsliv vil få massive udfordringer, samt at flere vil blive alvorligt presset på økonomien.  

 

I det lys vil Viborg Idrætsråd foreslå at:  

 

• KFU etablerer en lokal støtteordning, der skal understøtte foreninger, der kommer i klemme og ikke 

kan få støtte fra nationale støtteordninger  

• KFU nedsætter en lokal task force med deltagelse af Fritidsrådet og Idrætsrådet, der kan sikre 

udmøntning af puljeordningen, herunder med respekt for nationale ordninger, lokale forhold og 

foreninger med akutte problemstillinger eller særlige behov 

• KFU udtrykker fælles retningslinjer for fx betalingen af halleje (kommunale & selvejende) under 

Covid 19 nedlukning, herunder lokaletilskud  

 

I vedlagte bilag 1 lister vi en række af de aktuelle problemstillinger. Problemstillingerne er af forskellig 

karakter og størrelse. Og listen udvikler sig dagligt, jf. lovgivning, anbefalinger og støtteordninger fra 

ministerier. Listen vil derfor heller ikke være udtømmende, men har til formål at give et solidt udtryk af de 

udfordringer, vore foreninger står over for.  

 

Viborg Idrætsråd er fortrøstningsfulde omkring vore frivilliges dynamik og motivation til at genskabe lokale 

fællesskaber og aktiviteter, når dette tillades. Vi er imidlertid bekymrede for, at mange foreninger vil få 

massive problemer med at få indtægterne til at dække udgifterne i 2020 – i det lys beder vi KFU om at 

igangsætte en lokal støtteordning. 

  
 

På vegne af Viborg Idrætsråd 
 

Preben Jensen 

Formand 
 

Morten Erfurth 

Sportschef 
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Bilag 1: Økonomiske konsekvenser af Covid 19 for idrætsforeninger  

 

Merudgifter:  

• Idrætsevents og byfester. Aflyste events som fx forårets gymnastikopvisninger, løb, påskecup i 

håndbold, indendørsstævne i fodbold, ridestævne, afholdelse af DM-afdelinger, mv. koster mange 

penge for vore foreninger. I alle de nævnte eksempler bruger frivillige i foreningerne tid på at skabe 

gode oplevelser for både egne medlemmer og besøgende gæster. Eventsne har både funktion som 

oplevelse og økonomisk indsprøjtning til foreningen. Foreningerne vil typisk have budgetteret med 

indtægterne og aflysninger giver derfor betydelige problemer. Tilsvarende er de første byfester 

allerede blevet aflyst. Også byfesterne er med til at skabe et stærkt lokalt fællesskab og generere 

økonomi til lokale idrætsforeninger.  

• Festivaler og koncerter. Mange foreninger indtager forskellige frivillighedsroller i forbindelse med 

sommerens festivaler og koncerter, hvor de har en væsentlig indtægt, der bruges til idrætsforeningens 

aktiviteter. Disse indtægter mistes i år.  

• Foreningsfitness. Flere foreninger har foreningsfitness. Aktiviteten betales månedsvis, men ydelsen 

kan nu ikke leveres, og dermed risikerer foreningerne, at brugerne stopper eller ikke betaler for 

kommende måned. Samtidig giver det en principiel overvejelse hos foreningerne – kan vi opkræve et 

beløb, når vi ikke kan levere den pågældende ydelse? 

• Rideundervisning afregnes månedsvis. Indtægten for salg af undervisningen finansierer underviser 

plus udgifter til dyret (foder, pasning, pleje, dyrlæge, mv.). Den manglende indtægt modsvares ikke 

af tilsvarende reducerede udgifter, idet maksimalt udgifter til underviser kan søges kompenseret.     

• Familieflex-tilbud. Pay & play aktiviteter, hvor typisk børnefamilier i en mindre forpligtende form 

kan komme, som det passer dem. Aktiviteten er baseret på betaling per gang i stedet for et 

kontingent. Det betyder tab af indtægt for foreningen. 

• Green fee i golf. Mister indtægt på manglende salg af green-fee. Særligt i det sene forår og sommeren 

er det et væsentligt beløb foreningerne mister.   

• Cafeteria. I en række klubber vil de manglende indtægter fra salget i cafeteriet have betydning. 

Cafeteriet bemandes typisk af frivillige, så overskuddet fra salg af øl, vand, kaffe og franske hotdogs 

går direkte i foreningskassen som en reel indtægt. 

• Halleje. Skal foreninger betale for halleje under Covid 19 nedlukning? & i den kommende tid booker 

vore foreninger haltider for efteråret. Hvad med leje, hvis hallerne ikke åbner?  

 

Besparelser:    

• Sparede driftsudgifter. Vore foreninger vil i perioden have reducerede driftsudgifter fx til varme, 

vand og el. Denne besparelse giver også kommune reducerede udgifter på lokaletilskud.  

• Sparede kørselsudgifter. Fravær af kørselsomkostninger til trænere eller holdtransport i perioden.  

 

 

Bemærk at listen udvikler sig dagligt, jf. lovgivning, anbefalinger og støtteordninger fra ministerier. Listen vil 

derfor ikke være udtømmende, men har til formål at give et solidt udtryk af de udfordringer, vore foreninger 

står over for.  

 


