Bestyrelsens beretning
til generalforsamling i foreningen Liga Syd 12. Marts 2019

Større sammenhængskraft og gode fælles oplevelser
Liga Syd kan ved denne generalforsamling fejre sin 4 års fødselsdag som forening. Og det er nu 6 år
siden de første tanker om et borgernetværk til styrkelse af fællesskaber, sammenhængskraft og trivsel
i Silkeborg Syd blev født.
Vi kan altså med et glimt i øjet påstå at være i førskolealderen. Stadig ny på banen …. men allerede
med livserfaringer fra gennemførte aktiviteter, fra succesfulde samspil med andre lokale aktører – og
alene med de smårifter, der unægteligt også følger med, når vi som os har besluttet os for at blande
os i lokale – og lokalpolitiske – emner og beslutningsprocesser.
Har vi så i 2018 indfriet vore egne forventninger til dén lokale rolle i Silkeborg Syd, vi ønsker at spille?
Og hvad er vore nære mål for det kommende år? Denne beretning forsøger at besvare de to stillede
spørgsmål ….. og samtidig at lægge op til en efterfølgende debat om både vores udlægning af historien
og af prioriteringer for foreningens fremtidige virke.
Aktiviteter i 2018 & begyndelsen af 2019
Vores klassiske og tilbagevendende aktiviteter skal nævnes først af alt. En fugletur i foråret arrangeret
sammen med menighedsrådet i Them; en affaldsindsamling på stier og grøftekanter under vingerne af
Danmarks Naturfredningsforening; og en forsommeraktivitet, hvor vi bytter stiklinger, frø og
udplantningsklare buske og småtræer. Samt en løvfaldsmiddag i efteråret på Toftebjerg Bibliotek &
Medborgerhus.
Alle nævnte aktiviteter har været gennemført de seneste 5 år. Og vi fortsætter ufortrødent med
samme aktiviteter under varierede rammer – så længe der er deltagere og tovholdere til aktiviteterne.
Sammen med Toftebjerg har vi gennemført en række cafémøder i første kvartal af 2018 og 2019.
Sidste år havde vi alene et cafémøde efter årets generalforsamling. Tanker omkring sortering af
husholdningsaffald blev håndteret af Hanne & Agner fra Vrads. Denne vinter har vi fortsat samarbejdet
med gennemførelse af cafémøder om udelivsstrategi samt en Balkan-aften. Vi slutter forårets
cafémøder sidst i marts med dialogcafé om sammenhængskraft i Them, hvor præst og brugsuddeler
kommer i fokus. Allerede nu er vi i dialog med Toftebjerg om fortsatte caféaftener i efteråret 2019.
I forbindelse med sidste års generalforsamling nedsatte vi på opfordring fra Jens et “kommunalpolitisk
forum” (KPF), der med vore fire lokalråd som aktive samspilspartnere forsøgsvis skulle sætte fokus på
forskellige lokalpolitiske temaér. Han har ihærdigt været chefarkitekt bag en række aktiviteter, der
overfor byråd og forvaltning har synliggjort Liga Syd. Først fik vi i foråret gennemført et
nærdemokratisk dialogmøde med formanden for kommunens nærdemokratiudvalg. Og i efteråret blev
der fulgt op med to borgermøder – først om “vilkårene for den lokale vælgerforeningspolitik” og senere
om “vilkår for bosætning i Silkeborg Syd”.
Alle nævnte møder trak stort fremmøde og blev bakket op af mange byrådspolitikere. En medvirkende
årsag til succes’en for KPF har været udsendelse af et større antal nyhedsbreve, hvor Jens har
videregivet status for lokale kommunalpolitiske sager. Ofte sammenfattet fra referater fra
udvalgsmøder og byrådsmøder.
Et særligt tema for Liga Syds engagement i lokalpolitiske opgaver har i efteråret og vinteren over
bestået i rollen som facilitator for en lokal høring omkring kommunens arbejde med at fastlægge en
udelivsstrategi. Gennem borgermøder og koordination af indkomne forslag – blandt andet gennem et
smidigt samarbejde med Midtjyllands Avis – har vi faciliteret den lokale debat omkring forslag og debat
i Silkeborg Syd.
Samarbejdet med Midtjyllands Avis omkring “Den Lokale Avis” bør også nævnes særskildt. To år efter
at vi tog initiativ til et samspil har nu mere end 50 lokalskribenter bidraget til en meget mere
læsværdig lokalavis. Den fremtidige skæbne for “Den Lokale Avis” er dog usikker, fordi Midtjyllands
Avis ikke har høstet af samspillet i form af øgede annonceindtægter.
Avisen har varslet fremtidige ændringer omkring drift af deres lokalaviser. Vi afventer deres udspil – og
ruster os til en fremtid, hvor lokal kommunikation, lokal debat og en aktivitetskalender muligvis skal
varetages i andet regi.

Medlemshvervning & økonomi
Vores pejlemærke gennem de sidste par år har været at blive 100 årligt betalende medlemmer. Det vil
i sig selv give foreningen en årlig arbejdskapital på kr. 10.000, hvilket matcher vore udgifter til
annonceringer og udgifter til gennemførelse af aktiviteter.
2018 har dog ikke bragt os nærmere det ønskede medlemstal. Fra at have været 55 betalende
medlemmer i 2017 er antallet dumpet ned til 31 i 2018. En klart utilfredsstillende status, der kalder på
en intensiveret indsats for medlemshvervning i 2019.
Ved indgangen til 2018 havde vi en positiv kassebeholdning på kr. 6.500. Denne beholdning er ved
udgangen af 2018 øget til kr. 10.500, hvilket dog alene kan forklares af ekstraordinære indtægter i
2018. Nærdemokratiudvalget har således støttet vore borgermøder og lokalpolitiske cafédialoger med
kr. 10.000 (hvoraf ca. kr. 7.000 er anvendt i 2018 til de nævnte aktiviteter).
I 2018 var vores løvfaldsmiddag den eneste overskudsgivende aktivitet. Den styrkede vores
kassebeholdning med ca. kr. 1.000 takket være Heidi & Torbens sponsorat af gratis økologiske råvarer
samt gratis chefkokke-indsats af Lars fra Vrads.
Det er første gang, at vi modtager større eksterne beløb til medfinansiering af vore aktiviteter. Og
uden denne kærkomne støtte fra Silkeborg Kommune ville vi altså have været nødsaget til at tære på
vore beskedne likviditet. Sagt på en anden måde så havde vores kassebeholdning været i nul, hvis vi
havde gennemført samme aktivitetsniveau i 2018 uden den kommunale håndsrækning!
Visioner & strategier & udfordringer
Efter bestyrelsens egen vurdering har 2018 bragt førskolebarnet ind i puperteten! Vi er blevet en
anerkendt aktør i Silkeborg Syd i forhold til afholdelse af aktiviteter, der har lokalpolitisk og
folkeoplysende karakter. Aktiviteterne samler deltagere fra hele den sydlige del af kommunen og har
dermed bidraget til at indfri vores målsætning om at være relationsskabende og styrke fællesskaber
såvel som sammenhængskraft.
For 2019 er det vores vision at gennemføre flere aktiviteter, der bidrager til en fastlægge DNA’et for
Silkeborg Syd – hvad det er, der er særligt for dét område, vi bor i og holder af.
En vigtig kilde til resultatopnåelsen er vores samspil med øvrige aktører i lokalområdet. I 2018 er
samspillet med vore fire lokalråd intensiveret. Også deltagelse af byrådspolitikere i vore aktiviteter er
øget ganske betydeligt, så vi nu kan påstå at facilitere aktiviteter, hvor borgere kan møde deres
politikere ansigt til ansigt.
Det er fortsat af afgørende betydning, at vi varetager tværgående opgaver i Silkeborg Syd, men holder
fingrene fra specifikke opgaver, der falder ind under lokalrådenes virkefelt.
Tilsvarende har vi styrket samspillet med øvrige aktører i området. Det gælder for Toftebjerg, hvor
denne generalforsamling afholdes. Det gælder for vore relationer til Midtjyllands Avis. Til kommunens
forvaltninger. Og til en række øvrige foreninger i den sydlige del af kommunen, som vi fortsat skal
udvikle aktiviteter sammen med.
Det er opmuntrende hver gang vi lykkes med realisering af nye samspil ….. som afholdelse af mødet i
morgen omkring Birkebo plejehjem, der er arrangeret i fællesskab med Skovlandets Lokalråd og
kommunens ældreområde. Som cafédialog med præst og brugsuddeler i Them, der arrangeres sidst på
måneden med Them-Salten Lokalråd og Toftebjerg. Og som affaldsindsamlingen på månedens sidste
søndag, der indgår i Danmarks Naturfredningsforenings nationale indsamlingsdag, og som i år støttes
aktivt af SuperBrugsen i Them.
En konsolidering af foreningens økonomi har stadig en væsentlig prioritet. Som tidligere nævnt skal
vores medlemshvervning styrkes. Vi vil fortsat søge ekstern medfinansiering til fremtidige aktiviteter.
Men vi vil også arbejde på at styrke vore egne indtægtskilder. Foruden at styrke medlemshvervningen
– og derved sikre større indtægter gennem kontingentbetaling – vil vi også i bestyrelsen arbejde på at
lave overskudsgivende aktiviteter.
Endelig skal vi fortsat have fokus på vores kommunikation og formidling af aktivitetstilbud. De digitale
medier har medvirket til at reducere vores annonceringsomkostninger og informere om vore
aktiviteter. Her skal vi være i stand til at forny os løbende, så vi plejer medlemmer og ikke trækker for
store veksler på dem af os, der administrerer vores bette biks.
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