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Favrskov Kommune          Budget 2015       Forslag fra institutioner, foreninger mv. 
 

Nr.  udfyldes af forvaltningen 
          
Udfyldes af forvaltningen 

Politikområde  

Udvalg  
 
 
Udfyldes af forslagsstiller 

Navn på institution / 
forening mv. 

Favrskov Idrætssamvirke 

Institutions/forenings 
adresse  
(vejnavn, nr., by) 

Ørnevænget 31 

8370 Hadsten 

Kontaktperson Gert Jensen, formand 

Kontakt, telefon 3036 6615 

Kontakt, mailadresse dasige@post9.tele.dk 
 
 

Forslagets navn Afskaffelse af 25-års reglen 
 
 
Beskrivelse af forslaget: 
25-års reglen er bureaukratisk og gør livet besværligt for de frivillige kræfter og modarbejder klubbernes incita-
ment til mere idræt for voksne. Når man har én samlet ramme for tilskud i kommunen, nytter det ikke, at med-
lemmerne tæller med forskellig værdi. Det betyder ekstra administrativt arbejde for foreningernes allerede travlt 
beskæftigede kasserere. Desuden bliver nogle foreninger dobbelt ramt, da der også sker modregning i lokaletil-
skuddet for medlemmer over 25 år!  
Reglen modarbejder kommunens egne visioner om at få flere aktive frivillige og flere idrætsudøvere for mere 
sundhed og forebyggelse af livsstilssygdomme. Det er ikke et lovkrav, at kommunen har den regel og flere 
kommuner har allerede afskaffet den. Afskaffelse af denne regel vil give en meromkostning, da det ellers bliver 
på bekostning af rammen for aktivitets- og medlemstilskud.  
 
 
 
Beskrivelse af økonomiske konsekvenser: 
Favrskov Idrætssamvirke foreslår, at der afsættes 500.000 kr. i 2015 - 2018 til afskaffelse af 25-års reglen. 
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Udvalg  
 
 
Udfyldes af forslagsstiller 

Navn på institution / 
forening mv. 

Favrskov Idrætssamvirke 

Institutions/forenings 
adresse  
(vejnavn, nr., by) 

Ørnevænget 31 

8370 Hadsten 

Kontaktperson Gert Jensen, formand 

Kontakt, telefon 3036 6615 

Kontakt, mailadresse dasige@post9.tele.dk 
 
 

Forslagets navn Banekridtning af fodboldbaner 
 
 
Beskrivelse af forslaget: 
Til og med 2010 fik de tre store klubber (HGF, HSK og HOG, delvis) kridtet deres baner af kommu-
nens 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 fodbold-
klubberne. 
 
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.  
 
 
 
Beskrivelse af økonomiske konsekvenser: 
Favrskov Idrætssamvirke foreslår, at der afsættes 400.000 kr. i 2015 - 2018, samme budgetbeløb som 
der til og med 2010 var afsat på de kommunale budgetter. 
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Forslagets navn Harmonisering/haldrift i kommunale haller 
 
 
Beskrivelse af forslaget: 
Favrskov Idrætssamvirke foreslår, at der afsættes en pulje til foreningerne i forbindelse med indkøring 
af halharmoniseringen. En pulje der skal rette op på nogle af de skævheder, der har været/må komme 
i forbindelse med halharmoniseringen. 
 
 
 
Beskrivelse af økonomiske konsekvenser: 
Favrskov Idrætssamvirke foreslår, at der afsættes 400.000 kr. i 2015 og herefter henholdsvis 300.000, 
200.000 og 100.000 kr. pr. år. 
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Forslagets navn Indendørs rekvisitter 
 
 
Beskrivelse af forslaget: 
Foreninger med indendørs idrætter har betydelige udgifter til anskaffelse af og investeringer i materia-
ler. 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 drifts-
budget til indendørs rekvisitter. I 2009 var der ansøgninger for et beløb på godt 400.000 kr. 
 
 
 
Beskrivelse af økonomiske konsekvenser: 
Favrskov Idrætssamvirke foreslår, at der afsættes 150.000 kr. i 2015 – 2018. 
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Forslagets navn Tilskud til uddannelse af frivillige trænere/ledere/instruktører 
 
 
Beskrivelse 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 nød-
vendige budgetter dertil.  
 
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. 
 
 
 
Beskrivelse af økonomiske konsekvenser: 
Favrskov Idrætssamvirke foreslår, at der afsættes en pulje på 250.000 kr. i 2015 - 2018 til uddannelse 
af frivillige trænere/ledere/instruktører. 
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Forslagets navn Udviklingsforløb til idrætsforeningerne 
 
 
Beskrivelse af forslaget: 
En række af de frivillige idrætsforeninger oplever, at deres fremdrift svækkes, fordi hele foreningen drives af 
”Tordenskjolds soldater”. I disse klubber kniber med de nye ideer, selvom foreningerne ofte har stor berettigelse i 
et lokalsamfund. For at komme videre har disse foreninger/klubber - store som små - gavn af et udviklingsforløb.  
Tilsvarende tiltag er gennemført med stor succes i en række andre kommuner (fx Esbjerg og Helsingør) af blandt 
andre firmaet ”Sporthouse”, der har stor erfaring i disse udviklingsforløb. Udviklingsforløbene kan finansieres af 
kommunen, foreningerne eller begge. Målet er at skabe levedygtige og dynamiske idrætsforeninger/klubber til 
gavn for borgerne i kommunen.  
 
Et forløb vil starte med at afdække den konkrete forenings/klubs behov, hvad er problemerne. Herefter lægges 
en udviklingsplan, hvor der sættes retning for foreningens/klubbens sportslige mål og forslag til handlinger. Efter-
følgende drøftes de organisatoriske behov og foreningens/klubbens eventuelle delstrategier (fx breddeidræt). 
Der lægges kommunikationsplan og plan for rekruttering og fastholdelse af ressourcepersoner samt bestyrel-
sesprofil. Der aftales endeligt, at planen følges op et år senere.  
 
Der foreslås afsat 120.000 kr. årligt til formålet, hvilket vil dække ca. tre udviklingsforløb pr. år. Hvis der er flere 
foreninger, der er motiverede for forløb end de foreslåede, kan der foretages udvælgelse efter behov, som det 
praktiseres i andre kommuner. Forløbene køres samlet for at opnå den bedste synergieffekt. 
 
 
Beskrivelse af økonomiske konsekvenser: 
Favrskov Idrætssamvirke foreslår afsat 120.000 kr. i 2015-2018, hvilket vil dække ca. tre udviklingsforløb pr. år.  
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Forslagets navn Øvrige harmoniseringsområder under idrætsområdet 
 
 
Beskrivelse 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 8 ½ år og derfor bur-
de disse områder være harmoniseret og bragt på plads, så der er ens forhold for alle forenin-
ger/idrætsudøvere i Favrskov Kommune. Er blevet diskuteret på foretræder/møder med Kultur- og Fri-
tidsudvalget gennem årene. Drejer sig bl.a. om: 
 
- Ridehaller 
- Petanquebaner 
- Tennisbaner 
- Udendørs håndboldbaner. 
 
 
 
Beskrivelse af økonomiske konsekvenser: 
Favrskov Idrætssamvirke foreslår, at der afsættes 400.000 kr. i 2015 - 2018 til at bringe en stor del af 
disse harmoniseringer på plads. 
 
 


