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Husk at sætte brevet op på jeres tavle og send det videre til trænere og ledere. 

Budget 2017-20: 
Favrskov Kommune har offentliggjort deres budgetforslag, og foreningernes indsendte forslag. FI 
er blevet tilbudt at lave en anbefaling, men har takket nej, da tidsfristen til at vurdere forslagene 
og komme med anbefaling på alles vegne er meget kort, kun 14 dage. I bestyrelsen har vi undret 
os over, at ingen af foreningernes forslag har fundet vej til det officielle udspil, og vi kan derfor 
anbefale, at foreningerne sikrer sig, at de politiske repræsentanter er bekendt med forslagene fra 
foreningerne, samt følger resultaterne af budgetforhandlingerne. Bestyrelsen bemærker desuden, 
at forslagene til budgetudvidelser ikke tager udgangspunkt i brugernes mange konkrete behov og 
ønsker, men igen anvendes til tværgående udvikling og konsulenthonorarer. FI følger det endelige 
udspil med et kritisk blik på den manglende inddragelse af foreningernes ønsker og at de 
fremsatte forslag alene er forvaltningens egne. 
 
Høringssvar: 
Op til sommerferien har vi haft travlt med at udarbejde høringssvar til nye kommunale politikker 
og strategier. Det drejer sig om flygtningepolitik, planstrategi for kommunen og Favrskov-
modellen(?) Høringssvarene kan alle læses her. 
 
Kurser for frivillige og foreningsudviklingsforløb: 
Husk at det er muligt for jeres forening at komme på gratis kurser. bl.a. ’Flere frivillige til din 
forening’ og konflikthåndtering. Se mere på Frivillig Favrskovs hjemmeside.  
 
I har samtidig mulighed for at melde jeres forening til en udviklingsforløb, som DGI udbyder i 
samarbejde med Favrskov Kommune. Forløbet koster 2.000 kr. og bliver tilpasset lige netop jeres 
forenings ønsker og behov. Læs mere om tilbuddet her. 
 
Friluftstrategi og ’Frivillig Fredag’: 
Idrætssamvirket er gået i samarbejde med Spejdersamrådet om at få flere friluftsaktiviteter i 
Favrskov Kommune. Officiel præsentation og opstart for projektet vil foregå til ’Frivillig Fredag’ 
den 30. september, så sæt kryds i kalenderen der. Her har I desuden mulighed for at vinde penge 
til jeres forening ved at præsentere den på en sjov og kreativ måde. Læs mere her. 
 
Fremtidig idrætspolitik i Favrskov Kommune: 
FI har længe arbejdet for at få lavet en ny idrætspolitik for Favrskov Kommune. Hvad skal sådan en 
indeholde? Det har I mulighed for at sætte jeres præg på den 15. november, hvor vi inviterer 
foreningerne til fælles dialog om hvor idrætsudviklingen skal gå hen i vores kommune. Vi håber at 
mange foreninger vil deltage i dette arrangement. 
 

Med ønsket om en god sæson! 
 

Venlig hilsen bestyrelsen, Favrskov Idrætssamvirke  

http://favrskov-is.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=9
https://favrskov.dk/borger/fritid-og-kultur/aktuelt
https://www.favrskov.dk/borger/fritid-og-kultur/kursus-udviklingsforloeb-til-foreninger
https://favrskov.dk/nyheder/borger/fornoejelig-frivillig-fredag-2016

