
Budgetforslag fra 
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for 2016 – 2019 

  



Favrskov Kommune            Budget 2016                 Forslag fra institutioner, foreninger mv. 

 

Nr. Anlægsblok Udfyldes af forvaltningen 

 

Udfyldes af forslagsstiller: 

 

Forslagets navn Banekridtning af fodboldbaner 

 

 

Navn på institution / forening mv. Favrskov Idrætssamvirke 

Institutions/forenings adresse  

(vejnavn, nr., by) 

Ørnevænget 31 

8370 Hadsten 

Kontaktperson Gert Jensen 

Kontakt, telefon 3036 6615 

Kontakt, mailadresse gj@favrskov-is.dk 

 

 

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 2016 - 2019, samme budgetbeløb som 

der til og med 2010 var afsat på de kommunale budgetter. 

 

 

Beløb i kroner 2016 2017 2018 2019 

Ansøgt beløb 400.000 400.000 400.000 400.000 

Medfinansiering     

 

  



Favrskov Kommune            Budget 2016                 Forslag fra institutioner, foreninger mv. 

 

Nr. Anlægsblok Udfyldes af forvaltningen 

 

Udfyldes af forslagsstiller: 

 

Forslagets navn Tilskud til uddannelse af frivillige trænere/ledere/instruktører 

 

 

Navn på institution / forening mv. Favrskov Idrætssamvirke 

Institutions/forenings adresse  

(vejnavn, nr., by) 

Ørnevænget 31 

8370 Hadsten 

Kontaktperson Gert Jensen 

Kontakt, telefon 3036 6615 

Kontakt, mailadresse gj@favrskov-is.dk 

 

 

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 2016 - 2019 til uddannelse 

af frivillige trænere/ledere/instruktører. 

 

 

Beløb i kroner 2016 2017 2018 2019 

Ansøgt beløb 250.000 250.000 250.000 250.000 

Medfinansiering     

 

  



Favrskov Kommune            Budget 2016                 Forslag fra institutioner, foreninger mv. 

 

Nr. Anlægsblok Udfyldes af forvaltningen 

 

Udfyldes af forslagsstiller: 

 

Forslagets navn Øvrige harmoniseringsområder under idrætsområdet 

 

 

Navn på institution / forening mv. Favrskov Idrætssamvirke 

Institutions/forenings adresse  

(vejnavn, nr., by) 

Ørnevænget 31 

8370 Hadsten 

Kontaktperson Gert Jensen 

Kontakt, telefon 3036 6615 

Kontakt, mailadresse gj@favrskov-is.dk 

 

 

Beskrivelse af forslaget 

Kommunesammenlægningen har betydet et behov for harmonisering af en lang række områder, også 

inden for idrætten. Med årene er tørhaller og svømmehaller blevet harmoniseret, så der nu gælder 

fælles regler for tilskud mm. Det er Favrskov Idrætssamvirkes opfattelse, at tiden nu er kommet til 

harmoniseringsmodeller for andre idrætter, hvor der er store forskelle på vilkårene. Det gælder fx  

 

- Ridehaller 

- Petanquebaner 

- Tennisbaner 

- Udendørs håndboldbaner 

 

Favrskov Idrætssamvirke har fremført netop dette ønske ved alle givne lejligheder og håber, at tiden 

nu er moden til at få lige vilkår for idrætsforeningerne i kommunen. 

 

 

Beskrivelse af økonomiske konsekvenser 

Favrskov Idrætssamvirke foreslår, at der afsættes 400.000 kr. i 2016 - 2019 til at realisere disse har-

moniseringer. 

 

 

Beløb i kroner 2016 2017 2018 2019 

Ansøgt beløb 400.000 400.000 400.000 400.000 

Medfinansiering     

 

 


