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Nyhedsbrev 20. december 2016    

 

 
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. 

Kære medlemsforening 

Det har været et travlt efterår i Favrskov Idrætssamvirke. I bestyrelsen har vi været rundt og tale 

med en del af jer allerede omkring jeres forventninger og ønsker. Vi har også afholdt et 

medlemsmøde om idrætspolitik d. 15. november med et stort fremmøde. Tak for det. Denne aften 

drøftede vi mulige emner til en kommunal idrætspolitik, og hvad der rører sig på idrætsområdet. 

Det var meget spændende og vi håber, at mange af jer vil fortsætte drøftelserne i klubberne. Så vil 

vi vende tilbage med en opsamling på arbejdet i løbet af 2017. Læs referatet af mødet her: 

www.favrskov-is.dk 

Herudover har såvel samarbejdet om den åbne skole, halharmoniseringen, kommunens budget og 

integration været på dagsordenen. Der har ikke været penge til forbedringer af idrætten bredt i de 

senere år, så også denne gang fik foreningerne ikke deres ønsker imødekommet. Argumentet er 

fortsat, at der bygges haller. Det er selvfølgelig godt, men der er også så mange andre idrætter, som 

ikke tilgodeses ved det. Vi arbejder videre med de ønsker, som vi ved ligger derude hos jer.  

Hvis I oplever problemer med at få kontakt til skolerne, få tider i hallerne i dagtimerne eller 

integration af flygtninge, hører vi gerne fra jer. Kommunen ønsker konkret dokumentation for de 

udfordringer, som vi hører jer beskrive.  

Friluftsinitiativ 

Spejdersamrådet og FI er gået sammen om at lave en friluftsdag d. 7. maj 2017. Hvis I ude i 

klubberne brænder med en idé til en ny friluftsaktivitet eller blot at prøve noget anderledes, håber 

vi, at I vil være med. Kontakt Anne Nielsen: mail: an@favrskov-is.dk og tlf.: 4076 22 20.  

Kursus i nye regler - er din forening lovlig? 

I samarbejde med Frivillig Favrskov afholder vi kursus om den lovlige forening - om hvilke love og 

regler foreninger skal overholde – fx håndtering af persondata, børneattester osv. Arrangementet 

foregår den 18. januar i Hinnerup Bibliotek og Kulturhus kl. 19-22. Læs mere her: 

https://www.favrskov.dk/sites/default/files/den_lovlige_forening.pdf 

Åben Idræt i Hammel er nomineret til Danskernes Idrætspris. Læs mere her: http://www.xn--

danskernesidrtspris-xxb.dk/initiativer/vis/1215 

 

Årsmøde 2017 

FI afholder årsmøde på Nilles kro den 1. marts – nærmere information følger efter nytår, men sæt X 

i kalenderen. HUSK at det snart er tid for indstillinger til Årets ildsjæl 2017, der uddeles i 

samarbejde med Djurslands Bank.  

De bedste julehilsner, bestyrelsen, Favrskov Idrætssamvirke 
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