
Budgetforslag fra 
Favrskov Idrætssamvirke 

til kommunebudgettet 
for 2014 – 2017 

 



Favrskov Kommune                      Forslag fra institutioner, foreninger mv. 
Budget 2014 
 
 

Projektnavn: Etablering af kunstgræsfodboldbaner 

Fagområde: Kultur og fritid 
 
 
Politisk mål med forslaget: 
 

 
 
Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser af forslaget: 
Anlæg af kunstgræsbaner har en meget høj prioritet blandt fodboldklubberne i Favrskov Kommune 
og vil betyde et servicemæssigt løft for klubberne ved at der kan spilles fodbold hele året rundt. 
Favrskov Idrætssamvirke foreslår, at der afsættes 2 mio. kr. i budget 2014 og 2015 til anlæg af to 
nye baner i Favrskov Kommune. Under drift foreslås, at der afsættes yderligere 40.000 kr. i 2015 
og 80.000 kr. i 2016 og fremover. 
  
Alt tyder på, at der i 2013 påbegyndes anlæg af den første kunstgræsbane i Favrskov Kommune 
(HOG Hinnerup). 

 
 
Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2014-priser: 

     2014 2015 2016 2017 

Anlægsudgifter (netto) 2.000 2.000   

Driftsudgifter  40 80 80 

Driftsindtægter / driftsbe-
sparelser 

    

 
 
 
 
 



 
Forslagsstiller: 

Navn: (forening/institution) Favrskov Idrætssamvirke 

Navn: (v/) Gert Jensen 

Adresse: Ørnevænget 31 

Postnummer og by: 8370 Hadsten 

Tlf. og e-mail: 3036 6615 dasige@post9.tele.dk 

Dato: 15. april 2013 
 
 
Husk at vedlægge eventuel dokumentation for forslaget. 
 
 
 
 
 



Favrskov Kommune                      Forslag fra institutioner, foreninger mv. 
Budget 2014 
 
 

Projektnavn: Harmonisering/haldrift i kommunale haller 

Fagområde: Kultur og fritid 
 
 
Politisk mål med forslaget: 
 

 
 
Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser af forslaget: 
Favrskov Idrætssamvirke foreslår, at der afsættes en pulje til foreningerne i forbindelse med igang-
sætning/indkøring af halharmoniseringen. En pulje der skal rette op på nogle af de skævheder, der 
måtte komme/være i forbindelse med halharmoniseringen. 
 
Favrskov Idrætssamvirke foreslår, at der afsættes 400.000 kr. i 2014 og herefter henholdsvis 
300.000, 200.000 og 100.000 kr. pr. år. 

 
 
Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2014-priser: 

     2014 2015 2016 2017 

Anlægsudgifter (netto)     

Driftsudgifter 400 300 200 100 

Driftsindtægter / driftsbe-
sparelser 

    

 
 
 
 
 



 
Forslagsstiller: 

Navn: (forening/institution) Favrskov Idrætssamvirke 

Navn: (v/) Gert Jensen 

Adresse: Ørnevænget 31 

Postnummer og by: 8370 Hadsten 

Tlf. og e-mail: 3036 6615 dasige@post9.tele.dk 

Dato: 15. april 2013 
 
 
Husk at vedlægge eventuel dokumentation for forslaget. 
 
 
 
 
 



Favrskov Kommune                      Forslag fra institutioner, foreninger mv. 
Budget 2014 
 
 

Projektnavn: Indendørs rekvisitter 

Fagområde: Kultur og fritid 
 
 
Politisk mål med forslaget: 
 

 
 
Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser af forslaget: 
Foreninger med indendørs idrætter har betydelige udgifter til anskaffelse af og investeringer i ma-
terialer. 
Der har tidligere (i 2009 og 2010) været afsat midler under anlæg til dette formål. Favrskov Idræts-
samvirke foreslår, at der i lighed med midler/en pulje til udendørs banesynsmidler, afsættes et 
driftsbudget til indendørs rekvisitter. I 2009 var der ansøgninger for et beløb på godt 400.000 kr. 
 
Favrskov Idrætssamvirke foreslår, at der afsættes 150.000 kr. i 2014 – 2017.  

 
 
Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2014-priser: 

     2014 2015 2016 2017 

Anlægsudgifter (netto)     

Driftsudgifter 150 150 150 150 

Driftsindtægter / driftsbe-
sparelser 

    

 
 
 
 
 



 
Forslagsstiller: 

Navn: (forening/institution) Favrskov Idrætssamvirke 

Navn: (v/) Gert Jensen 

Adresse: Ørnevænget 31 

Postnummer og by: 8370 Hadsten 

Tlf. og e-mail: 3036 6615 dasige@post9.tele.dk 

Dato: 15. april 2013 
 
 
Husk at vedlægge eventuel dokumentation for forslaget. 
 
 
 
 
 



Favrskov Kommune                      Forslag fra institutioner, foreninger mv. 
Budget 2014 
 
 

Projektnavn: Banekridtning af fodboldbaner 

Fagområde: Kultur og fritid 
 
 
Politisk mål med forslaget: 
 

 
 
Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser af forslaget: 
Til og med 2010 fik de tre store klubber (HGF, HSK og HOG, delvis) kridtet deres baner af kom-
munens folk, og de mindre fodboldklubber sørgede selv for kridtning, hvortil de fik et kridttilskud jf. 
en kridtningsmodel, som Favrskov Idrætssamvirke i sin tid uarbejdede til stor tilfredshed for alle 
fodboldklubberne. 
 
Derfor var det en streg i regningen, da Favrskov Kommune fra og med 2011 sparede udgiften væk 
til banekridtning, og de store klubber selv skulle sørge for opkridtning. Det har bestemt ikke gjort 
det nemmere at være frivillig, når der også skal bruges tid/ressourcer på opkridtning.  
 
Favrskov Idrætssamvirke foreslår, at der afsættes 400.000 kr. i 2014 – 2017, samme budgetbeløb 
som der til og med 2010 var afsat på de kommunale budgetter..  

 
 
Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2014-priser: 

     2014 2015 2016 2017 

Anlægsudgifter (netto)     

Driftsudgifter 400 400 400 400 

Driftsindtægter / driftsbe-
sparelser 

    

 
 
 
 
 



 
Forslagsstiller: 

Navn: (forening/institution) Favrskov Idrætssamvirke 

Navn: (v/) Gert Jensen 

Adresse: Ørnevænget 31 

Postnummer og by: 8370 Hadsten 

Tlf. og e-mail: 3036 6615 dasige@post9.tele.dk 

Dato: 15. april 2013 
 
 
Husk at vedlægge eventuel dokumentation for forslaget. 
 
 
 
 
 



Favrskov Kommune                      Forslag fra institutioner, foreninger mv. 
Budget 2014 
 

Projektnavn: Tilskud til Favrskov Idrætssamvirke 

Fagområde: Kultur og fritid 
 
Politisk mål med forslaget: 
 

 
Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser af forslaget: 
Favrskov Idrætssamvirke (FI) er paraply-, interesseorganisation og talerør for idrætsforeningerne i 
Favrskov Kommune og er en vigtig samarbejdspartner for politikerne og forvaltningen i Favrskov 
Kommune. 
 
På foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2012, drøftedes FI’s rolle og arbejds-
betingelser, da vi havde erfaret, at vi stort set er det eneste idrætssamvirke/idrætsråd i region  
Midtjylland, der ikke får tilført kommunale midler. Mange af de andre råd/idrætssamvirker har løn-
nede fuldtidsansatte, og desuden får de tilført puljer, som de administrerer. 
 
På mødet ønskede/foreslog vi, at der fremover afsættes midler på budgettet til Favrskov Idræts-
samvirke, så vi tilgodeses økonomisk i lighed med Folkeoplysningsudvalget, da FI tilmed er blevet 
officiel høringspart. Vi mener, at det er rimeligt, at der afsættes midler til FI, og at vi får noget for 
vores arbejde/store tidsforbrug i FI.  
 
På mødet var udvalget lydhør over for forslaget og lovede at vende tilbage til Favrskov Idrætssam-
virke i foråret 2013. Vi har p.t. ikke fået en tilbagemelding.   
 
Favrskov Idrætssamvirke har løbende selv afholdt udgifter i forbindelse med kurser, deltagelse i 
netværk/workshops, projekter/arbejde for forvaltningen, eksempelvis rengøringsmodel, klubhuse, 
kridtningsmodel og IT-værktøj til foreningerne. 
 
Favrskov Idrætssamvirke foreslår, at der afsættes 30.000 kr. i 2014 - 2017 til tilskud/honorar og 
diverse udgifter til Favrskov Idrætssamvirke.  
 
 
Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2014-priser: 

     2014 2015 2016 2017 

Anlægsudgifter (netto)     

Driftsudgifter 30 30 30 30 

Driftsindtægter / driftsbe-
sparelser 

    



Forslagsstiller: 

Navn: (forening/institution) Favrskov Idrætssamvirke 

Navn: (v/) Gert Jensen 

Adresse: Ørnevænget 31 

Postnummer og by: 8370 Hadsten 

Tlf. og e-mail: 3036 6615 dasige@post9.tele.dk 

Dato: 24. april 2013 
 
 
Husk at vedlægge eventuel dokumentation for forslaget. 
 
 
 
 
 



Favrskov Kommune                      Forslag fra institutioner, foreninger mv. 
Budget 2014 
 
 

Projektnavn: Tilskud til uddannelse af frivillige trænere/ledere/instruktører 

Fagområde: Kultur og fritid 
 
 
Politisk mål med forslaget: 
 

 
 
Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser af forslaget: 
Favrskov Idrætssamvirke lægger stor vægt på, at de mange frivillige i foreningerne uddanner sig. 
Favrskov Idrætssamvirke har dog beklageligvis erfaret, at mange foreninger siger nej til at betale 
for uddannelse af deres frivillige ledere/trænere og instruktører, da foreningerne ikke har afsat de 
nødvendige budgetter dertil.  
 
Derfor foreslår Favrskov Idrætssamvirke, at der afsættes en pulje på 250.000 kr. i 2014 – 2017 til 
uddannelse af frivillige trænere/ledere/instruktører. 
 
Andre kommuner (bl.a. Randers og Vejle) giver i dag tilskud til træner-/lederuddannelse. 
 
Favrskov Idrætssamvirke deltager gerne i udarbejdelse af retningslinjer/regler på området. 
 
 
 

 
 
Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2014-priser: 

     2014 2015 2016 2017 

Anlægsudgifter (netto)     

Driftsudgifter 250 250 250 250 

Driftsindtægter / driftsbe-
sparelser 

    

 
 
 
 
 



 
Forslagsstiller: 

Navn: (forening/institution) Favrskov Idrætssamvirke 

Navn: (v/) Gert Jensen 

Adresse: Ørnevænget 31 

Postnummer og by: 8370 Hadsten 

Tlf. og e-mail: 3036 6615 dasige@post9.tele.dk 

Dato: 15. april 2013 
 
 
Husk at vedlægge eventuel dokumentation for forslaget. 
 
 
 
 
 



Favrskov Kommune                      Forslag fra institutioner, foreninger mv. 
Budget 2014 
 
 

Projektnavn: Øvrige harmoniseringsområder under idrætsområdet 

Fagområde: Kultur og fritid 
 
 
Politisk mål med forslaget: 
 

 
 
Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser af forslaget: 
Favrskov Idrætssamvirke har lige fra starten af kommunesammenlægningen lagt væk på, at der 
skulle ske harmonisering på en række områder. Favrskov Kommune har nu eksisteret i 7 ½ år og 
derfor burde disse områder være harmoniseret og bragt på plads, så der er ens forhold for alle for-
eninger/idrætsudøvere i Favrskov Kommune. Er blevet diskuteret på foretræder/møder med Kultur- 
og Fritidsudvalget gennem årene. Drejer sig bl.a. om: 
 
- Ridehaller 
- Petanquebaner 
- Tennisbaner 
- Udendørs håndboldbaner. 
 
Favrskov Idrætssamvirke foreslår, at der afsættes 400.000 kr. i 2014 - 2017, som vi mener vil brin-
ge en stor del af disse harmoniseringer på plads. 

 
 
Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2014-priser: 

     2014 2015 2016 2017 

Anlægsudgifter (netto)     

Driftsudgifter 400 400 400 400 

Driftsindtægter / driftsbe-
sparelser 

    

 
 
 
 
 



 
Forslagsstiller: 

Navn: (forening/institution) Favrskov Idrætssamvirke 

Navn: (v/) Gert Jensen 

Adresse: Ørnevænget 31 

Postnummer og by: 8370 Hadsten 

Tlf. og e-mail: 3036 6615 dasige@post9.tele.dk 

Dato: 15. april 2013 
 
 
Husk at vedlægge eventuel dokumentation for forslaget. 
 
 
 
 
 


