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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. 

 

Sommeren er over os, og vi håber, I nyder sommerferien og får ladet ”batterierne” op. 

Harmonisering af haller i Favrskov Kommune: Den 26. juni vedtog Byrådet indstilling om 

harmonisering af halområdet i Favrskov Kommune. En sag der har været længe undervejs og kostet mange 

ressourcer. Et forslag fra Venstre om, at det i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2013-16 drøftes, 

hvordan foreningerne kan kompenseres for gebyr/egenbetalingen, blev ikke vedtaget. Læs mere om sagen på 

www.favrskov.dk under Politiske dagsordner, Politiker Web.  

Anlæg af kunstgræsbane i Favrskov Kommune: Som de fleste nok ved er Favrskovs første 

kunstgræsbane kommet et skridt nærmere efter Byrådets beslutning den 2. maj og med DBUs tilsagn om at 

yde et tilskud på 750.000 kroner til etableringen af en full size kunstgræsbane ved HH-Skolen i Hinnerup. 

Der forestår nu en stor opgave med et få etableret banen, så den forhåbentlig er klar til brug i den kommende 

vintersæson. Favrskov Idrætssamvirke har takket ja til HOG om at komme med i styregruppen for 

etableringen af banen. 

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. På møde i august 2012 beslutter Kultur- og Fritidsudvalget valg af IT-

system. I forlængelse af det regner vi med at få etableret en ny hjemmeside for Favrskov Idrætssamvirke. 

Årligt initiativ på fritids- og idrætsområdet: I Politik for Kultur, Fritid og Idræt står der, at der arbejdes 

for at forenkle alle processer, så det bliver lettere at være frivillig leder. For 2012 har vi peget på, at 

arbejdet/forretningsgange med børneattester forenkles, smidiggøres og digitaliseres. 

Fodboldkommunemøde afholdt den 24. april i Hammel: Godt og konstruktivt møde. På mødet blev 

det aftalt, at der holdes et evalueringsmøde i forbindelse med, at HedeDanmark a/s har overtaget 

vedligeholdelsen af grønne områder og boldbaner. Favrskov Kommune har udsendt invitation til klubberne. 

Mødet finder sted den 6. september kl. 17:00 i Haldum-Hinneruphallen.  

Eventuel ny hal i Hadsten indgår i årets budgetforhandlinger: Om der bygges en ekstra hal i Hadsten 

er nu op til Favrskov Byråd, der tager projektet med i årets budgetforhandlinger.  

Ha’ en fortsat GOD sommer ☺☺☺☺ 

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


