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Nyhedsbrev april 2017
Ny kursuspulje for frivillige
I 2017 kan foreninger og foreninger i fællesskab søge om penge til at holde kurser for frivillige.
Puljen til fælles kurser for frivillige i 2017 er på 100.000 kr. OBS: frist for første ansøgningsrunde
20. april. Læs mere HER og følg desuden med i Frivillig Favrskovs aktiviteter på Facebook (KLIK
HER).
Kontaktnetværk for foreninger på alle skoler
Favrskov Kommune har etableret et internt netværk med henblik på videndeling og lokal
forankring. Netværket består af repræsentanter fra de 13 folkeskoler og faciliteres af den
pædagogisk konsulent for den åbne skole. Hvis jeres forening vil arbejde sammen med en skole, så
kontakt enten den lokale skoleleder eller kommunens pædagogiske konsulent. Find
kontaktoplysninger her: https://www.favrskov.dk/borger/familie-og-boern/den-aabne-skole.
Find kontaktoplysninger til den enkelte skole her:
https://www.favrskov.dk/borger/familie-og-boern/folkeskoler.
Kvartalsmøde med Favrskov Kommune
Bestyrelsen har holdt møde med kommunens forvaltning og drøftet blandt andet nye krav til
medlemsindberetninger, samt input til handlingsplanen for integration. Oplever din forening
problemer med henviste flygtninge, kan du skrive direkte til afdelingsleder, Søren Møller Madsen:
smad@favrskov.dk.
Friluftsaktiviteter på ’Skovens dag’ den 7. maj
Sidste chance for at melde ind med friluftsaktivitet(er) og komme med i den fælles annoncering.
Angiv aktivitet, sted, tidsrum og skriv til naturvejleder Vibe Søndergaard på vsje@favrskov.dk
senest 15. april. Følg med i hele arrangementet på Facebook Favrskov Kommune Friluftsliv og i
lokale aviser. Foreløbigt er der aktiviteter i Hadsten og Hinnerup.
Ny bestyrelsessuppleant i Favrskov Idrætssamvirke
Ved dette års årsmøde var der genvalg til bestyrelsen. Derforuden blev Peter Rafn valgt ind som ny
bestyrelsessuppleant. Peter er medlem i Favrskov Brydeklub og bestyrelsesmedlem i Danmarks
Brydeforbund, hvor han har god kontakt til Danmarks Idrætsforbund. Det er en positiv tilføjelse
både geografisk og idrætsmæssigt.
Rigtig god påske!

Husk at sende brevet videre til trænere og ledere i jeres forening!

