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Information om det Favrskov Idrætssamvirke arbejder med og diverse info for 

foreninger/samarbejdspartnere i Favrskov Kommune. 

 

Tag nyhedsbrevet med på din forenings bestyrelsesmøde, sæt det på jeres opslagstavle/hjemmeside 

og send det videre til trænere og ledere i jeres forening. 

Efter årsmødet har Favrskov Idrætssamvirke denne sammensætning: 

Navn Post Tlf.  Mailadresse Foreningstilknytning Valgperiode 

Gert Jensen Formand 30366615 dasige@post9.tele.dk Hadsten SK 2 år 

Michael Hejlskov Jacobsen Næstformand 20123800 mhj@hog-hinnerup.dk HOG Hinnerup 2 år 

Hans Peder Hansen Kasserer 22319599 hp@barslund-hansen.dk Hadsten SK 2 år 

Bent Kjær Sekretær 23361584 benttk@mail.dk Vellev IF 1 år 

Ib Mohr Bestyr. medlem 20324127 im@hadstents.dk Håndværkerskolen 1 år 

Claus Stjernholm Jakobsen Bestyr. medlem 30431554 tmf@energimail.dk TIF-Thorsø 2 år 

John Jacobsen Bestyr. medlem 61276677 jacobsen.john@jubii.dk Hadsten og Omegns RideClub 1 år 

Anne Nielsen      1. suppleant     

Lars Olsen 2. suppleant     

Max Hansen Revisor     

Jørgen Tind Revisor     

Benny Frandsen Revisorsuppl.     

 

Voldby Brydeklub: Favrskov Idrætssamvirke er blevet kontaktet af Voldby Brydeklub, da Favrskov 

Kommune har besluttet at sælge Voldby Gl. Skole, som har været hjemsted for Voldby Brydeklub i 

snart 30 år.  Det er selvfølgelig en træls situation for Voldby Brydeklub, og det kan i værste fald 

betyde en lukning af deres klub/forening. Repræsentanter fra Farvskov Idrætssamvirke har været på 

besøg i Voldby Brydeklub, og vi har besluttet at gå ind i sagen og forsøge at hjælpe dem. 

Kunstgræsbane: Favrskov Idrætssamvirke er glade for, at Kultur- og Fritidsudvalget på deres møde 

den 11/4 besluttede at følge FI’s anbefaling og pegede på HOG/Hinnerup som hjemsted for 

Favrskov Kommunes første kunstgræsbane.  Byrådet træffer den endelige afgørelse den 2/5. 

It-værktøj til de frivillige foreninger og faciliteter: Byrådet afsatte ifm. budget 2012-15 et beløb til 

indkøb af et IT-værktøj, som skal stilles til rådighed for/gøre hverdagen nemmere for de frivillige 

foreninger og faciliteter i Favrskov Kommune. Teknik og Kultur har indgået samarbejde med 

Favrskov Idrætssamvirke om valg af det IT-system, som skal stilles til rådighed for foreninger og 

faciliteter. I denne forbindelse har foreninger og haller svaret på et spørgeskema for at få det bedst 

mulige beslutningsgrundlag for anbefaling/valg af IT-system. 

Budget 2013 -2016: Favrskov Idrætssamvirke har fremsendt budgetønsker vedr. 

sommerferieaktiviteter, halharmonisering, øvrige harmoniseringsområder under idrætsområdet, 

indendørs rekvisitter og etablering af kunstgræsbaner i Hammel og Hadsten. 

HUSK at søge om aktivitets- og medlemstilskud for 2012. Ansøgningsfrist: 1. maj 2012. 

HUSK at meddele vores kasserer Hans Peder Hansen, hvis der er sket ændringer i jeres foreninger. 


