
 

 

Titel Fodboldens Udviklingsnetværk – Aarhus  

Forankret i 
udvalg 

DBU Jyllands Samfundsudvalg 
Projektet inddrager desuden R3’s Bestyrelse og relevante udvalg/grupper i DBUJ-regi.  

Projektperiode 
 

2 år: 1/1 2019 – 31/12 2020 
Indledende fase: Forår 2019 
Udførende fase: Umiddelbart efter  

Formål 
 

At skabe større forståelse for og bevidsthed om fodboldens mange potentialer for at bidrage til 
udviklingen af Aarhus samt at styrke den gensidige dialog og samarbejdet mellem 
DBUJ/fodboldens interessenter og Aarhus Kommune. 

Målgruppe   Fodboldens udviklingsnetværk består af personer, som kan bidrage til at vise fodboldens mange 
potentialer og skabe nytænkning i fodbolden i Aarhus og derigennem styrke fodboldens rolle i 
forhold til den politiske og samfundsmæssige dagsorden i Aarhus kommune.  
 
Fodboldens Udviklingsnetværk består dels af personer med potentiale for og interesse i at 
repræsentere aarhusiansk fodbold i DBUJ-systemet og i forhold til Aarhus Kommune, dels af 
personer, der kan bidrage med nye netværk, nye indfaldsvinkler og nye initiativer, som kan styrke 
fodboldens rolle i Aarhus Kommune.  

Beskrivelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aarhus vokser! Befolkningstallet i kommunen er steget med +5000 det seneste år (2017-2018), og 
de nuværende 341.000 indbyggere forventes at stige til 390.000 i 2028. Aarhus udvikler sig på 
mange forskellige parametre: demografien forandres og der etableres nye bydele, hvilket giver nye 
muligheder for at udvikle fodbolden i Aarhus og samtidig giver nye udfordringer og krav til DBU 
Jylland samt Aarhus Kommunes tilgang til fodbolden i kommunen.  
 
Mens mange kommuner har oplevet et fald i antallet af registrerede fodboldspillere i DBU-regi 
gennem de seneste år, har der i Aarhus Kommune trods stigende befolkningstal været et stabilt 
medlemsantal på cirka 18.000 spillere de seneste fem år. Medlemsmæssigt er fodbolden 
aarhusianernes foretrukne idrætsgren (DBU-tal). Andelsmæssigt er der imidlertid færre 
fodboldspillere pr. 100 indbyggere i Aarhus end i de fleste sammenlignende byer i Danmark 
(+80.000 indbyggere). Udviklingsnetværket skal udvikle og styrke fodboldens rolle i kommunen og 
styrke fodboldens placering som en innovativ, tilgængelig og attraktiv idrætsgren for alle 
kommunens borgere. Udviklingsnetværket skal bidrage til, at de frivillige fodboldfællesskaber i 
kommunen er i trivsel og bevægelse i takt med byens udvikling.  
 
Foreningsfodbolden skal prioriteres, udvikles og udbygges såvel i de etablerede foreninger som 
gennem nye initiativer og brede partnerskaber f.eks. med kommunale forvaltninger og 
institutioner, boligforeninger og lokalmiljøer, arbejdsmarkedet og erhvervslivet, sociale aktører, 
studiemiljøer, skoler fritidsklubber osv.  
 
Fodboldens Udviklingsnetværk - Aarhus skal skabe nye projekter, konstellationer og partnerskaber, 
der kan fremme fodbolden og derigennem også styrke repræsentationen og dialogen i forhold til 
politikere og forvaltning i såvel DBU Jylland som Aarhus Kommune. Fodbold skal være en 
uundværlig medspiller i den fremtidige udvikling i Aarhus Kommune. 

Organisering  Fodboldens Udviklingsnetværk – Aarhus udpeges af DBU Jyllands Bestyrelse. Udviklingsnetværket 
udarbejdes i første omgang i en tidsbegrænset periode på to år fra 1/1 2019 til 31/12 2020. I 3. 
kvartal 2020 evalueres Udviklingsnetværket med henblik på en videre fortsættelse.  
 
Udviklingsnetværket består af en styregruppe, der mødes regelmæssigt (ca. hver anden måned) og 
vurderer konkrete initiativer og projekter, såvel i forhold til relationer til kommunen som i forhold 
til konkrete arrangementer og partnerskaber. Styregruppen består af en formand, en repræsentant 



 

 

fra DBU Jylland/Region 3, en lokal fodboldrepræsentant fra Aarhus samt yderlige 2-4 personer med 
brede kompetencer i forhold til Udviklingsnetværkets opgaver. Der udarbejdes en handleplan for 
Udviklingsnetværkets arbejde i den kommende periode.  
 
Fodboldens Udviklingsnetværk består desuden af et rådgivende netværk bestående af 15-20 
personligt inviterede nøglepersoner med forskellige kompetencer og relevans for fodboldens 
fremtidige forhold og udviklingsmuligheder i Aarhus Kommune. Netværket mødes 1-2 gange årligt 
til et stormøde, hvor der foregår drøftelser om fodboldens rolle og vilkår i Aarhus Kommune samt 
drøftes nye konkrete initiativer og projekter i henhold til udviklingsnetværkets kommissorium.  
 
Udviklingsnetværket sekretariatsbetjenes af DBU Jyllands administration. Der afsættes ca. 25 
arbejdsdage årligt til denne funktion.  
 
Såfremt Udviklingsnetværket bliver en succes, kan det bidrage med inspiration og erfaring til 
etablering af lignende netværk i andre kommuner.  

Økonomi Udviklingsnetværket får sit eget årlige budget til at dække udgifter til mødeafholdelse, forplejning, 
kørselsgodtgørelse, inspirationsture og relaterede arrangementer.  
 
Udviklingsnetværket søger i samarbejde med DBU Jylland at tilvejebringe eksterne finansiering, der 
kan understøtte konkrete initiativer og projekter, som kan bidrage til at udvikle fodbolden i Aarhus 
ud over den almindelige turnerings-, klubudviklings- og kursusvirksomhed i regi af DBU Jylland.  
 
DBU Jyllands regnskabsafdeling administrerer økonomien relateret til Udviklingsnetværket og dets 
aktiviteter.  

 


