
Møde DGI og MIK Mariager 

Deltagere: Dennis (Mariager Hallen), Birthe (Juniorklubben), Mads (DGI), badminton, håndbold, gymnastik 

(MIK), Poul Bo (MIK) samt Johnny (Kultur og Fritid). 

Tema: Præsentation af Mariager Juniorklub samt introduktion til Unge i front i DGI.  

Unge i front er et uddannelsesforløb som Kultur og Fritid tilbyder MIK med henblik på et samarbejde 

mellem forening og juniorklub. DGI står for teorien og selve praktikforløbet ligges i juniorklubben og 

foreningen vil dermed opnå større synlighed overfor ikke foreningsvante børn. På den lange bane er målet 

med juniorklubben bland andet at øge medlemstallet i foreningen. Der var en god opbakning til den plan og 

foreningen vil i løbet af opstarten udpege mulige emner til uddannelsen.  

Der blev oplyst at Mariager Skole kører et lignende forløb som valgfag for 7. - 9. årgang. For at undgå et 

parallelt forløb, tager Johnny kontakt til Kenneth Kristensen for at høre nærmere om skoletilbuddet. Måske 

vi kan supplere valgfaget med DGI modellen eller tilbyde et praktikforløb i juniorklubben. 

Udfordringer med skoletilbuddet kan være følgende: 

 Det er ikke alle MIKs medlemmer der går på Mariager Skole og dermed får tilbuddet 

 Hvis ikke skoleeleven er medlem i MIK opnås der ikke et samarbejde mellem MIK og juniorklubben 

 Skemaet på skolen er låst fast og har muligvis svært ved at tilpasse sig juniorklubbens korte periode 

(aug-dec) 

 

Det nuværende medlemstal i juniorklubben ligger på ca. 30-35 medlemmer. For at kunne tiltrække endnu 

flere blev følgende tiltag foreslået på mødet: 

 MIK sender nyhedsbrev til medlemmerne igennem Conventus. Her vil de opfordre til at melde sig 

ind i juniorklubben og at MIK naturligvis støtter initiativet. 

 Kontakt Brugsen for opsætning af plakater. 

 Facebook ”9550 Mariager” er en god platform 

 Pressemeddelelse til Mariager Avis / Randers Amtsavis 

 

Økonomi: 

 Det er ikke alle elever der har mulighed for både at gå til sport og samtidig være medlem i 

juniorklubben. BROEN Mariagerfjord blev nævnt som en mulighed. Jeg orienterede om en pulje hos 

Ungdomsskolen som muligvis også kunne hjælpe de svagest stillede. Udfordringen er at disse 

elever ikke kommer i juniorklubben fordi der ikke er råd. Men hvordan får vi kontakt til dem? Der 

tages kontakt til AKT, som kan hjælpe med at anbefale emner. 



 Det blev aftalt at juniorklubben har adgang til rekvisitter uden nogen form for betaling. Dog hæfter 

juniorklubben, hvis der sker skade på tingene. Efter det første halve år laves der en mere formel 

aftale omkring brug, slidtage m.m. 

Det anbefales at juniorklubben tager kontakt til følgende personer: 

 Frydensberg Efterskole (Finn): mulig samarbejdspartner i forbindelse med praktikforløb til 

aktivitetsdelen. 

 Mariager Efterskole (Jens Henrik Kirk): mulig samarbejdspartner i forbindelse med praktikforløb til 

aktivitetsdelen. 

 Hjemkundskabshold som kunne bidrage med praktisk erfaring i køkkenet. 

Blandet: 

 Foreningerne ville gerne have været på banen tidligere med information om juniorklubben. 

”Ærgerligt at vi skulle læse det i avisen først, når vi har en så vigtig en rolle i opbygningen af 

juniorklubben”.  Kritik er taget til efterretning og vi er naturligvis enig i det punkt.  

 Glade og tilfredse børn netop på grund af: 

o Ingen regler når vi leger 

o Birthe spiller med 

o De kan mit navn når jeg kommer i juniorklubben 

 Stor ros til juniorklubben. Der er en god og positiv snak i byen omkring initiativet. Håber at den vil 

fortsætte i 2017. 

 

Johnny 


