Favrskov Idrætssamvirke
Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune

Nyhedsbrev juni 2014
Idrættens inspirationsdag d. 30. august
Lørdag d. 30. august 2014 arrangerer Favrskov Idrætssamvirke i samarbejde med Hadsten Idrætskreds
"Idrættens Inspirationsdag". Formålet med dagen er i fællesskab med idrætsforeninger i kommunen at
præsentere et program, der dagen igennem tilbyder prøver på forskellige idrætsaktiviteter i Favrskov
Kommune. Der vil være et aktivitetsprogram og en "markedsplads", hvor foreningerne har en info-stand.
Invitationen er i disse dage på vej til foreningerne.
Banesynsmidler, fodbold
Ansøgningsproceduren og levering af mål/net m.m. har ikke været tilfredsstillende i år. Fremadrettet har FI
opfordret forvaltningen til at tilrettelægge ansøgningsproceduren sådan, at klubberne har mål/net m.m. til
sæsonstart primo april.
Klubmodul
Der afholdes møde med kommunen i juni og planlægges et info- og evalueringsmøde efter sommerferien.
Mere om det i næste nyhedsbrev.
Møde med Kultur- og fritidsudvalget
Repræsentanter fra Idrætssamvirkets bestyrelse mødtes den 6. maj med Kultur- og Fritidsudvalget, hvor
følgende sager var på dagsorden: Status, halharmonisering, herunder status, nye haller; generel prioritering
af foreningsidrætten i Favrskov Kommune; afledte konsekvenser, Vellev IF, lukningen af Vellev Skole;
budget 2015 - 2018, herunder afskaffelse af 25 års reglen; kommunefodboldmødet den 10. marts i Søften.
Vi benyttede endvidere lejligheden til at nævne problemerne med Voldum Hallens økonomi. Der var en god
dialog på mødet. Bestyrelsen ser frem til at drøfte den kommende revision af fritidspolitikken med
udvalget.
Idræt om dagen
En lille reminder til 'Idræt om dagen' der har tilmeldingsfrist d. 10. juni, hvor I som forening har mulighed
for at få jeres aktivitet med i det samlede info-materiale, som kommunen sender ud.
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, kan I kontakte Ole Brændgaard ole.braendgaard@dgi.dk, Mette Dal
Kristiansen, metk@favrskov.dk, eller Anne Nielsen, an@favrskov-is.dk
Tillykke
Tillykke til Thorsø-Tungelund IF med prisen i DM i foreningsudvikling. De vinder fordi, foreningen har
suppleret dens traditionelle idrætstilbud med nye sundheds- og motionsaktiviteter, der rækker ud mod nye
grupper.
Tjek vores hjemmeside: www.favrskov-is.dk
HUSK at meddele vores kasserer Hans Peder Hansen, hvis der er sket ændringer i jeres foreninger.
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.

