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Information om Favrskov Idrætssamvirkes arbejde 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. 

Nyhedsbrev april 2016 
 
Årets ildsjæl 
Ved årsmødet blev den kun 21-årige Nicklas Klit Sørensen fra Hadsten Tennis klub Årets Ildsjæl. Nicklas blev 
valgt blandt 6 nominerede kandidater med hver sin ildsjæls profil. Bestyrelsen vil gerne takke for de mange 
gode nominering, der viser, at vi har rigtig mange frivillige ildsjæle i kommunen, der gør et fantastisk stykke 
arbejde hver eneste dag. Om Nicklas lød det bl.a.: ”Han påtager sig mange praktiske opgaver, han påtager 
sig et stort arbejde med at træne juniorspillere, og han hjælper også til med voksenmotion spillere, hvis der 
er behov. Han er altid tilstede og hjælper med afvikling af tennisstævner mv. Derudover gør han en stor 
indsats i bestyrelsen.” Årets Ildsjæl er sponseret af Djurslands Bank. http://favrskov-is.klub-
modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=10 
 
Kom til foredrag om træningsafhængighed 
Onsdag d. 18. maj har FI inviteret psykolog Mia Lichtenstein, der er eneste danske forsker i 
træningsafhængighed. Problemet rammer op til 5% også børn ned til 12 år, og denne aften kan du som 
frivillig træner eller udøver blive klogere på, hvordan dette ofte skjulte problem opdages og hvilken hjælp, 
der kan gives. Arrangementet foregår d. 18. maj kl. 19.00 i auditoriet på Den jyske Håndværkerskole i 
Hadsten. Alle er velkomne, der er gratis entre. Tilmelding til tilmelding@favrskov-is.dk senest 17/5.  
 
Fordeling af mål og net 
Fordelingen af midler til nye mål og net er nyligt afsluttet. Stor tak til ansøgerne for at vise mådehold, 
således at der blev plads til at tilgodese alle ansøgere, selv om beløbet er lavere end tidligere år. 
 
Ny bestyrelse 
Årsmødet betød et farvel til flere af bestyrelses garvede kræfter. Først og fremmest tak til Gert Jensen for 
det store arbejde i Idrætssamvirket gennem 8 år, heraf 4 som formand. Også tak til Hans Peter Hansen, 
Peter Kjærsgaard og John Jacobsen for deres store indsats. Den nye bestyrelse er konstitueret således: 
Formand Charlotte Green, næstformand Michael Hejlskov Jacobsen, kasserer Kim Bjerregaard, sekretær 
Anne Nielsen og bestyrelsesmedlem Bent Kjær.  
 
Forslag til budget 
FI har i år valgt at sende to forslag til kommunens budget for 2017. Igen i år har vi prioriteret at sende 
forslag som tilgodeser idrætten bredt i kommunen. Det er derfor ønsker om penge til udvikling. Begge 
ønsker er meget velbegrundede. Det ene er midler til en pulje til Træner og lederuddannelse, som halter 
flere steder, da Favrskov ikke har en sådan pulje lige som andre kommuner. Det har vi ønsket os i en 
årrække og vælger derfor at fremsætte dette forslag igen. Det andet ønske er midler til ansættelse af en 
Idrætskonsulent. En sådan person fungerer med stor succes i andre kommuner i rådgivningen af 
foreningerne. Det er en person, der kan aflaste den oftest meget pressede kulturforvaltning i kommunen 
og samtidig kender foreningernes vilkår bedre. Vi håber på, at politikerne denne gang vil tilgodese idrætten 
bredt med imødekommelse af disse forslag. 


