
Favrskov Idrætssamvirke 
Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune 

 
  

  

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 december 2014 
Idrætspolitik 

Kommunens idrætspolitik trænger til fornyelse. Bestyrelsen har efterlyst dette på møder med kommunen, 

og forvaltningen har meddelt, at de er i gang med at lave en ny idrætspolitik. Vi har naturligvis mange 

ønsker, og har din forening input, hører vi gerne fra jer.  

 

Kommunale arbejdsgrupper 

Favrskov Idrætssamvirke (FI) er repræsenteret i to kommunale arbejdsgrupper: 

Eliteidrætsklasser: I forbindelse med skolereformen er der mulighed for både at lave særlige profiler for 

skoler samt oprette eliteidrætsklasser i udskolingen. Eleverne vil her, som noget nyt, blive optaget på 

baggrund af deres sportslige præstationer. Det er kommunen selv der beslutter, hvordan sådan et tiltag 

skal udmøntes lokalt. FI er med som deltager i den arbejdsgruppe der skal udarbejde et oplæg til, hvordan 

det kan gøres i Favrskov Kommune. Det er selvfølgelig oplagt, at idrætsforeningerne inddrages i denne 

sammenhæng, da det er der talenterne findes. Det færdige notat bliver indsendt til den pågældende 

styregruppe ultimo december. FI vil naturligvis følge sagen med stor interesse.  

Samspil mellem skole og fritid: Her arbejdes på en rapport, der skal beskrive mulighederne for fremtidige 

fritidsklubber i Favrskov og mulighederne for at inddrage de frivillige foreninger i folkeskolen. Udkast til 

rapporten forventes at ligge klar ultimo januar, og FI vil naturligvis være særligt opmærksomme på, at 

idrætsforeningernes synspunkter bliver hørt. Frivillige trænere kan typisk ikke stå til rådighed i arbejds-

tiden, og foreningerne skal ikke være gratis arbejdskraft i forbindelse med skolereformen. Vi mener, at en 

aftale om foreningernes medvirken i skolereformen bygger på dialog og håber, at der kan arrangeres 

møder i foråret 2015 til afklaring af ønsker og krav mellem skoler og foreninger.  

 

Styrket idrætssamvirke  

Favrskov Idrætssamvirke er høringspart hos kommunen. Det giver en stærk position. Vi tror dog, at den 

position kan udbygges gennem styrket synlighed. Bestyrelsen vil drøfte mulighederne på et seminar medio 

januar 2015. 

 

Pasning af fodboldbaner, udvidet serviceniveau 

Byrådet har fra 2015 og frem afsat 250.000 kr. ekstra til pasning/vedligeholdelse af kommunes baner og 

anlæg. FI har haft et godt møde med forvaltningen/Hede Danmark, hvor vi har fremført vores ønsker. Bl.a. 

har vi ytret ønske om, at foreningernes mange frivillige fremover slipper for at flytte mål i forbindelse med 

græsklipningen. Vi regner med, at FI inddrages i den endelig udmøntning af de 250.000 kr. 

 

Årsmøde 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen onsdag den 18. marts 2015, hvor Favrskov Idrætssamvirke holder 

årsmøde. Igen i år vil der blive inviteret en spændende og gerne provokerende oplægsholder. Husk at 

kontingent skal være betalt for, at I kan være med/har stemmeret på mødet☺. 

 

Glædelig jul og godt nytår! Med venlig/sportslig hilsen, Favrskov Idrætssamvirke  


