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Nyhedsbrev 
Korte nyheder til orientering om aktuelle emner                             December 2013   

 

 

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. 

Endnu et travlt foreningsår er snart gået.               Glædelig Jul og Godt Nytår. 

Nyt Byråd og Kultur- og Fritidsudvalg: Efter kommunalvalget den 19/11 er der nu 

valgt/sammensat et nyt Byråd bestående af 25 medlemmer og et nyt Kultur- og Fritidsudvalg på 5 

personer. Vi ser frem til et godt samarbejde med det nye byråd og det nye Kultur- og Fritidsudvalg, 

som fortsætter med Anders Nørgaard (A) som formand.  

Informationsbrev, december 2013: Favrskov Kommune har den 17/12 udsendt informationsbrev 

og diverse materiale til foreningsformænd. Har I ikke allerede set/læst det, vil jeg opfordre jer til at 

få fingre i det, da det indeholder mange gode/vigtige oplysninger/informationer. 

Svømmehalsharmonisering: Har fyldt meget i den seneste tid også i Favrskov Idrætssamvirke, hvor 

vi er kommet med nogle gode/konstruktive høringssvar. Tirsdag den 17/12 blev der truffet en 

beslutning og sat et endeligt politisk punktum i denne sag. Se vedhæftede artikel fra Stiften den 

19/12. 

Banekapacitetsanalysen: Har også fyldt meget den seneste tid, især har der været meget tummel 

omkring foreningernes opgørelse af antal aktive fodboldspillere. Beslutningen i Kultur- og 

Fritidsudvalget den 4/12 lød sådan her: Godkendt, i det Kultur- og Fritidsudvalget præciserer, at 

banekapacitets-analysen skal indgå som et element i arbejdet med at udmønte anlægsblokken 

vedr. boldbaner i Budget 2014-17. Det betyder, at analysen vil indgå (sammen med andre 

parametre) i forbindelse med udmøntning af de 1,5 mio. kr., som Byrådet har afsat i 2015. 

Favrskov Idrætssamvirke vil fremadrettet arbejde for, at der udarbejdes et simpelt regelsæt for, 

hvordan antallet af aktive fodboldspillere opgøres. 

Årsmøde torsdag den 20/2 2014, Den Jydske Haandværkerskole i Hadsten: Sæt allerede nu X i 

kalenderen. Mere om mødet, indstilling og kåring af årets ildsjæl i januar 2014. Begynd allerede nu 

at tænke på at indstille en ildsjæl, som der findes mange af rundt omkring i foreningerne.   

Møde med forvaltningen, Teknik og Kultur den 30/1-14: Vi har aftalt et nyt møde med Teknik og 

Kultur. Dagsorden sammensættes i det nye år. Har I nogle vigtige sager, vi skal tage op, er I 

velkommen til at sende en mail til bestyrelsen@favrskov-is.dk 

IT-værktøj/Klubmodul: Vi har planer om at afholde en foreningsaften til foråret, gerne i 

samarbejde med Favrskov Kommune, hvor vi tager temperaturen på Klubmodul og hører jer om 

jeres erfaringer med systemet. 

HUSK at meddele vores kasserer Hans Peder Hansen, hvis der er sket ændringer i jeres foreninger. 


