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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 september 2014 

Budgetforslag og høringssvar til Favrskov Kommunes budget 2015-18 

Favrskov Idrætssamvirke havde indsendt syv forslag til kommunens budget. Forslag, som alle ville komme 

foreningerne bredt til gode, fx afskaffelsen af 25 års reglen. Vi noterer med beklagelse, at ikke et eneste af 

vores forslag er kommet i betragtning i byrådets budgetforlig. Vores forslag kan ses på vores hjemmeside. 

Vi har indsendt et høringssvar, som også kan læses på vores hjemmeside: www.favrskov-is.dk under  

menupunktet Anden kommunikation. 

 

Fritidspas 

Fritidspasset er en ny støtteordning fra 1. juni 2014, hvor Favrskov Kommune giver sårbare børn og unge 

mulighed for at få tilskud i form af kontingentstøtte til fritidsaktiviteter. Foreningers frivillige samt 

fagpersonale som lærere og pædagoger mv. kan søge om fritidspas til børn og unge, der ellers ikke har 

mulighed for at deltage i foreningslivet. Ansøgningerne bliver vurderet efter sociale, adfærdsmæssige, 

økonomiske og pædagogiske forhold. Du kan som indstiller maksimalt søge kontingentprisen i støtte, dog 

højest 1.000 kroner og højest ét fritidspas pr. år. Læs mere om ordningen på www.favrskov.dk/fritidspas 

 

Klubmodul 

Torsdag den 11. september 2014 afholdte Favrskov Kommune, Favrskov Idrætssamvirke og repræsentanter 

fra 12 foreninger evaluering af IT-værktøjet Klubmodul. Formålet var at få indhentet de gode oplevelser, 

men også at indsamle de udviklingspunkter foreningerne har oplevet eller ønsker. I skrivende stund 

arbejder Favrskov Kommune med at gennemgå foreningernes evaluering sammen med Klubmodul. Det 

forventes, at en gennemarbejdet tilbagemelding kan sendes ud midt i oktober - både til de fremmødte men 

også de øvrige brugere af Klubmodul som ikke deltog i evalueringen. 

 

Besøg i din forening/klub 

Bestyrelsen i Favrskov Idrætssamvirke kommer gerne på besøg hos jer i jeres forening for at høre, hvad der 

rør’ sig hos jer. At have fingeren på pulsen i medlemsforeningerne hjælper os til at kunne pege på, hvilke 

udfordringer I står med, når vi mødes med kommunen. FI deltager bl.a. i de kommunale udvalg om Samspil 

mellem skole, fritid og foreningsliv og om Eliteidrætsklasser. Her hører vi gerne jeres ideer og bekymringer 

som input til arbejdet. Skriv til gj@favrskov-is.dk for en nærmere aftale med os. 

 

Emailudsendelser 

Nogle af vores udsendte mails/nyhedsbreve returneres desværre på grund af udskiftninger i foreningerne. 

Hermed endnu en opfordring til at melde standardpostkasser ind til os, så vi altid sender til dem der 

videreformidler vores informationer. En standardpostkasse kan fx se således ud: 

formand@voresidrætsforening.dk 
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