
Favrskov Idrætssamvirke 
Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune. 

 

Nyhedsbrev 
Korte nyheder til orientering om aktuelle emner                            3. juni 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. 

Budgetforslag 2014 - 2017: Favrskov Idrætssamvirke har fremsendt budgetønsker vedr. pulje til 

igangsætning/indkøring af halharmoniseringen, indendørs rekvisitter, banekridtning af fodbold-

baner, tilskud til Favrskov Idrætssamvirke, tilskud til uddannelse af frivillige trænere, ledere og 

instruktører, øvrige harmoniseringsområder under idrætsområdet og etablering af yderligere to 

kunstgræsbaner. Vi håber på, at politikerne lever op til deres mange fine intentioner, bakker op 

om det frivillige foreningsliv og indarbejder de mange gode forslag i det endelige budget.  

Ny hjemmeside: www.favrskov-is.dk : Så er vores nye hjemmeside klar. Den er opbygget via 

klubmodul. Hjemmesiden vil løbende blive forbedret/ajourført.  

Kunstgræsbaner: Anlæg af den første kunstgræsbane i Favrskov Kommune:  

Favrskov-banen/Vibe-Arena blev påbegyndt med 1. spadestik fredag den 19. april.  

Læs mere på www.favrskovbanen.dk 

Det sidste nye er, at Favrskov Kommune har givet et anlægstilskud på 700.000 kr. til en 

kunstgræsbane i Ulstrup. 

 

IT-værktøj til foreningerne: Vi håber, at I er kommet godt i gang med klubmodul. 

 

Ny banekategorisering/banekapacitetsanalyse: 

Favrskov Kommune er i gang med en ny banekategorisering og er i dialog med foreningerne. 

Banekategoriseringen skal danne baggrund for en ny banekapacitetsanalyse.  

 

Afledt virkning af lukning af Vellev Skole: 

Kommunen har tilsyneladende undladt at få lavet en aftale med friskolen i forbindelse med, at 

kommunen har solgt bygningerne til friskoleforeningen, vedrørende at Vellev Idrætsforening 

fortsat skal kunne bruge lokalerne. Favrskov Idrætssamvirke følger sagen tæt og håber 

selvfølgelig, at der findes en løsning, så Vellev IF ikke kommer i klemme. 

 

Frivillighed i Favrskov: Favrskov Idrætssamvirke bifalder, at Byrådet i Favrskov Kommune har 

iværksat en proces der skal bidrage til at udvikle nye frivillige initiativer, der gerne skal være med 

til at videreudvikle og fremme frivilligheden i Favrskov Kommune. Læs mere om projektet på 

www.favrskov.dk/frivillig 

 

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


