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Foretræde, Kultur- og Fritidsudvalget, 7/11: På mødet snakkede vi primært om Favrskov
Idrætssamvirkes rolle og arbejdsbetingelser samt halharmonisering. I dag er der ikke afsat midler til
Favrskov Idrætssamvirke (FI) på det kommunale budget. Det håber vi på, at der bliver fremadrettet.
Kultur- og Fritidsudvalget fastslog, at sager ”af væsentlig idrætspolitisk karakter sendes til udtalelse
i FI inden politisk vedtagelse”. Vi berørte også halharmonisering, som træder i kraft den 1/1 2013.
Diverse om halharmonisering er beskrevet af Favrskov Kommune i infobreve af 11/10 og 21/11-12.
Foreninger, der ønsker hjælp til at beregne evt. kontingentstigninger som følge af gebyrordningen,
kan kontakte Hanne Boye Honorè. Alt i alt et godt og konstruktivt møde.
Anlæg af kunstgræsbane i Hinnerup: Der har været afholdt infomøde om projektet den 29/11 i
Haldum-Hinnerup Hallen. Her redegjorde HOG-projektgruppen for status på projektet. Læs mere
på www.favrskovbanen.dk hvor I også kan se, hvordan I støtter banen.
Tilbud om IT-værktøj til de frivillige foreninger og faciliteter: I august besluttede Kultur- og
Fritidsudvalget at indkøbe Klubmodul som IT-system til foreninger og faciliteter efter en proces,
hvor FI havde stor indflydelse på valg af system. For de foreninger der i forvejen anvender
Klubmodul bliver der tale om væsentlige besparelser, da de fremadrettet sparer deres nuværende
udgifter til basispakken. Foreninger, der vælger at have besværet med at skifte fra nuværende
system til Klubmodul, vil spare de basis driftsomkostninger, som de har ved deres nuværende
system. Klubmodul har afholdt opstartsmøder med foreningerne den 25/10 og 1/11. FI har også
valgt Klubmodul som fremtidigt IT-system, og vi håber snart at ha’ en ny hjemmeside klar. Har I
spørgsmål til systemet, kontakt Klubmodul. Herfra skal lyde: God fornøjelse med Klubmodul.
Årligt initiativ på fritids- og idrætsområdet: For 2013 har FI foreslået, at arbejdet med
børneattester digitaliseres. Processen er godt i gang.
Årsmøde 27/2 2013, Den Jydske Haandværkerskole i Hadsten: Sæt allerede nu X i kalenderen.
Mere om mødet, indstilling og kåring af årets ildsjæl i januar 2013. Begynd allerede nu at tænke på
at indstille en ildsjæl, som der findes mange af rundt omkring i foreningerne.
Ny virtuel værktøjskasse til de frivillige: Læs mere på www.dif.dk nyhed fra 19/11-12.
DBU Jylland, Region 3 møde, den 19/11 i Brædstrup: FI deltog og prægede debatten. Et rigtig godt
årsmøde, hvor der ikke kun var fokus på det sportslige men også på de mange frivillige i klubberne.
HUSK at meddele vores kasserer Hans Peder Hansen, hvis der er sket ændringer i jeres foreninger.

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.

