Favrskov Idrætssamvirke
Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune

Nyhedsbrev April 2014
Forslag til Favrskov Kommunes budget 2015-2018
Traditionen tro har foreningerne mulighed for at fremsende forslag til budgettet. I år er fristen hos
kommunen den 22. april. Favrskov Idrætssamvirke fremsender, også i år, en række forslag til samlet gavn
for foreningslivet i Favrskov Kommune.
Hvis I har forslag til andre gode emner, der kan indsendes på vegne af medlemsforeningerne, er I velkomne
til at skrive til bestyrelsen@favrskov-is.dk dog senest den 19. april.
Vi foreslår i år:

- Harmonisering/haldrift i kommunale haller
- Indendørs rekvisitter
- Banekridtning af fodboldbaner
- Tilskud til uddannelse af frivillige trænere/ledere/instruktører
- Øvrige harmoniseringsområder under idrætsområdet
- Afskaffelse af 25-års reglen
- Midler til udviklingsplaner for foreninger med behov for ny energi

25-års reglen i Favrskov Kommune – en sten i skoen
25-års reglen gør livet besværligt for de frivillige kræfter og modarbejder klubbernes incitament til mere
idræt for voksne. Når man har én samlet ramme for tilskud i kommunen, nytter det ikke, at medlemmerne
tæller med forskellig værdi. Det betyder ekstra administrativt arbejde for foreningernes allerede travlt
beskæftigede kasserere. Desuden modarbejder det kommunens visioner om at få flere aktive frivillige og
idrætsudøvere, samt mere sundhed og forebyggelse af livsstilssygdomme. Det er kort sagt unødvendig
kassetænkning. Det er ikke et lovkrav, at kommunen har den regel. Favrskov Idrætssamvirke vil arbejde for
at få denne regel ophævet i vores kommune.

Aktivitets- og medlemstilskud i 2014: Husk ansøgningsfristen er 1. maj

Tjek vores hjemmeside: www.favrskov-is.dk

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.

Favrskov Idrætssamvirke
Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune

Skolereformen
Skolereformen er snart en realitet. Efter sommerferien bliver skoledagen anderledes. Det betyder, at
eleverne skal have 45 minutters bevægelse om dagen. Med de nuværende idrætsfaciliteter kan det godt
være/blive en udfordring flere steder i kommunen. Samtidig sætter det også foreningerne under pres, fordi
skolerne skal bruge haller, sale og ikke mindst engagere skolebørnene længere tid hver dag. Det kan betyde
en udfordring/besvær med at starte holdene før kl. 16. Favrskov Idrætssamvirke vil til efteråret tage
initiativ til et møde for skoleledere og idrætsforeninger om muligheder og udfordringer i skolereformen.
Her vil vi have de første erfaringer, og der vil være mulighed for at finde en fælles vej for det kommende år.
Vi håber, at der vil være stor opbakning til et sådant møde.

Møde med Kultur- og Fritidsudvalget
Repræsentanter fra Idrætssamvirkets bestyrelse mødes med kommunens Kultur- og Fritidsudvalg d. 6. maj.
Her forventer vi at drøfte diverse sager og problemstillinger for idrætten på tværs af kommunen. Der er
rigtig mange emner at tage fat på, og med et nyt politisk udvalg ser vi frem til at få resultater med hjem til
gavn for vores mere end 40 medlemsforeninger. Resultatet af mødet vil fremgå af næste nyhedsbrev.

”Idræt om dagen” i uge 35
Favrskov Kommune, Favrskov Idrætssamvirke, DGI og en række lokale idrætsforeninger sætter igen i år
fokus på ”Idræt om dagen”, blandt andet med en lang række aktiviteter i uge 35. Alle foreninger opfordres
til at tilbyde aktiviteter, som kan skabe fokus og opmærksomhed omkring foreningens tilbud om idræt om
dagen. Favrskov Kommune har udarbejdet materialer, som kan bruges til flyers, opslag, plakater, medlemsblad samt banner til Facebook for at formidle ”Idræt om dagen”. Materialet samt tilmeldingsskema til uge
35 udsendes til alle foreninger sidst i april. Sidste frist for at sende aktiviteter ind til projektet bliver den 10.
juni 2014. Er der spørgsmål eller behov for sparring må I meget gerne kontakte: Ole Brændgaard,
ole.braendgaard@dgi.dk, 4019 3201, Mette Dal Kristiansen, metk@favrskov.dk, 2118 4172 eller Anne
Nielsen, Favrskov Idrætssamvirke, an@favrskov-is.dk, 4076 2220.

Tilbud om at få dine foreningsoplysninger på kommunens hjemmeside
Alle godkendte folkeoplysende foreninger har mulighed for at få et link til foreningens hjemmeside på
www.favrskov.dk Foreninger, der ønsker at benytte sig at dette tilbud, kan sende foreningens navn og link
til hjemmesiden til Carsten Hartmann: caha@favrskov.dk

Tjek vores hjemmeside: www.favrskov-is.dk
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.

