Bestyrelsens beretning
til generalforsamling i foreningen Liga Syd 17. marts 2020

Større sammenhængskraft og gode fælles oplevelser
Liga Syd kan ved denne generalforsamling fejre sin 5 års fødselsdag som forening. Og det er nu
7 år siden de første tanker om et borgernetværk til styrkelse af fællesskaber, sammenhængskraft og trivsel i Silkeborg Syd blev født.
Og vi er kommet godt igennem – og ud af – 2019, synes vi selv! Vore aktiviteter har været
velbesøgte. Medlemsskaren er vokset fra godt 30 til godt og vel 60. Vores likviditet er næsten
fordoblet fra ca. 10.000 til ca. 18.000 kroner. Og vi føler os anerkendt som en velkommen aktør
af borgere, lokalråd og kommune.
Resten af beretningen uddyber årets gang – og sætter sporet for bestyrelsens foreslåede
prioriteringer for 2020 og fremefter.
Aktiviteter i 2019 & begyndelsen af 2020
Vores klassiske og tilbagevendende aktiviteter har nu været gennemført de seneste 5 – og har
skabt foreningens første egentlige traditioner. Fugletur i foråret sammen med menighedsrådet i
Them. Affaldsindsamling på stier og grøftekanter under vingerne af Danmarks
Naturfredningsforening. En forsommeraktivitet, hvor vi bytter stiklinger, frø og
udplantningsklare buske og småtræer. Samt en løvfaldsmiddag i efteråret på Toftebjerg
Bibliotek & Medborgerhus. Tak for indsatsen til tovholdere – og til deltagere – i disse aktiviteter.
Vi har også fortsat samarbejdet gennem de seneste år med Toftebjerg Bibliotek &
Medborgerhus om en række cafémøder. Vi skylder Gitte og Line en stor tak for deres vilje til
samspil – og til Toftebjergs prioritering af folkeoplysning, hver gang vi bringer en ide til samspil
på banen. I vores eget regi er det Lena, der har været vores kontaktperson og tovholder i
cafémøderne. En stor tak til dig for din indsats her.
Vores “kommunalpolitisk forum” (KPF) har haft Jens som trækhest og redaktør for udsendelse
af en sværm af nyhedsbreve. Enkle opsamlinger af relevant lokal information hentet primært fra
referater fra kommunale udvalgsmøder – men krydret med opsamlinger fra øvrige lokalpolitiske
anliggender fra Silkeborg Syd.
Jens’ indsats har styrket vores samspil med de fire lokalråd i Silkeborg Syd. Tilsvarende er vi
blevet opdaget af byråd og embedsværk gennem Jens’ deltagelse som personligt udpeget
medlem af Nærdemokratiudvalget i 2019.
Samme Nærdemokratiudvalg har støttet vores arbejde – specielt med fokus på Liga Syd som
arrangør af borgermøder med relation til kommunens igangværende høringsrunde omkring
revision af kommuneplanen. Vi er i færd med at udarbejde vores eget høringssvar, som vil blive
udfordret på et borgermøde senere på foråret.
På baggrund af høringsrunden i fb. med kommunens kommende ‘outdoor masterplan’ har vi i
Liga Syd fortsat arbejdet med at afdække mulighederne for etablering af permanente
naturprojekter, der styrker naturforvaltning og naturformidling i Silkeborg Syd. Uden egentligt
at ansøge blev ideerne om at etablere et forprojekt – Natur Syd – bragt med til byrådets
budgetforhandlinger. Konkret har det udløst en kommunal støtte på kr. 75.000 årligt hvert år i
perioden 2020-22.
Vi har haft de første indledende møder i projektet styre- og arbejdsgruppe(-r). Og forsøger at
orientere lokalområdet om projektets aktiviteter gennem Den Lokale Avis og vores hjemmeside.
Opmuntrende er det, at mange naturinteresserede i lokalområdet har meldt sig til deltagelse i
projektets gennemførelse.

Medlemshvervning & økonomi
Bestyrelsen har de seneste år haft som målsætning at blive 100 betalende medlemmer.
Ved sidste års generalforsamling var vi dog kun 31 medlemmer. Her ved starten af 2020 er det
derfor herligt at kunne konstatere, at vi nu er på den rigtige side af 70 medlemmer.
Vi fortsætter medlemshvervningen i fb. med vore aktiviteter, der som princip er åbne og gratis
for alle deltagere.
Som nævnt i indledningen har vi fordoblet vore likvider, så vi ved indgangen til 2020 råder over
en kassebeholdning på godt kr. 18.000. Den konsoliderede økonomi trækker spor tilbage til
Nærdemokratiudvalgets støtte i 2019 på kr. 10.000, som også skal dække annoncering og
øvrige udgifter i 2020 for gennemførelse af borgermøder om revision af kommuneplanen.
Ud over indtægter fra medlemskontingenter (fortsat kr. 100 årligt per medlem) har vi nu for
tredie år i træk modtaget en økonomisk støtte på kr. 500 fra Them-Salten Lokalråd til
medfinansiering af vore aktiviteter. Vi takker for det forgyldte håndtryk – og glædes over vort
samspil med alle fire lokalråd i Silkeborg Syd.
I forbindelse med naturprojektet “Natur Syd” har vi netop modtaget første års økonomiske
støtte fra Silkeborg Kommune (kr. 75.000). Med denne donation – og tilsvarende med to
tidligere tilskud fra Nærdemokratiudvalget – bevæger vi i Liga Syd os nu ind i en æra, hvor vi
ikke længere alene finansierer vores aktiviteter gennem medlemskontingenter.
Vi forbeholder os endda muligheden for at søge separate fondsmidler til øremærkede aktiviteter
i fremtiden. Konkret har vi kik på aktiviteter som “Natur på recept” og “Seniorer i naturen”, der
er tænkt som konkret deltagelse i lokale naturpleje- og naturgenopretnings-projekter med et
socialt og netværksskabende formål.
Visioner & strategier & udfordringer
En nøgle til vores relative (selvoplevede) succes i 2019 har været vores samspil med lokalråd
og øvrige foreninger i lokalområdet. Vi håber også at kunne udbygge et konkret samspil med
lokale institutioner – ikke mindst uddannelsesinstitutionerne – i fremtiden.
På trods af et intensiveret samspil med vore fire lokalråd, så håber vi at kunne videreudvikle
samarbejdet med kommune og lokalråd til et endnu højere niveau gennem samspil om konkrete
aktiviteter i Silkeborg Syd. Vi håber også at komme i endnu tættere dialog med vore lokale
byrådspolitikere ….. som for øvrigt skal have en stor tak, fordi de alle beredvilligt stiller op og
deltager, hver gang vi kalder.
Det indledende samarbejde med kommunens outdoorsekretariat og Naturstyrelsen Søhøjlandet
har været tillidsfuldt og smidigt i det forgangne år. Vi glæder os til det fortsatte samspil om
gennemførelsen af projektet “Natur Syd” …… som på mange måder repræsenterer et gearskifte
i vores aktiviteter. Kun ved at sikre tilgang af nye naturinteresserede medlemmer vil vi kunne
håndtere den betydelige arbejdsbyrde, der forudsættes for at levere svarende til vore egne
ambitioner for naturprojektet.
På sidste års generalforsamling efterlyste Kirsten fra Bryrup et klarere DNA for området – og vel
også for, hvad vi beskæftiger os med i Liga Syd. Med drøftelsen, der indledte denne
generalforsamling, håber vi, at vi er på vej til at præcisere hvilke opgaver og engagementer,
der forventeligt kommer til at præge vore foreningsaktiviteter i fremtiden.
Samtidig appelerer vi til vore medlemmer samt til borgere i lokalområdet generelt om at give
feedback på vore aktiviteter, så vi ikke stivner – men løbende udvikler vores aktivitetsvifte i
tråd med udfordringer, der popper op i lokalsamfundet.
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