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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 maj 2015 

Budgetforslag Favrskov Kommunes Budget 2016-19 

Til budget 2015-18 var resultaterne for de fremsendte FI-forslag magre. Vi har derfor igen i år indsendt 

driftsforslag, som vil gavne klubberne bredt i kommunen. Vi blev bedt om at fremsætte færre forslag og har 

derfor prioriteret tre af de syv forslag, som vi i flere år har kæmpet for. Vi har derfor en forventning om, at 

forslagene bliver positivt modtaget til byrådets forhandlinger. Vi ønsker fortsat, at ALLE områder 

harmoniseres, herunder ridehaller og tennisbaner, hvor der er oplagte ubalancer. Samtidig oplever vi et 

behov for en pulje til tilskud til lederuddannelse og genindførelse af midler til banekridtning. Vi har derfor 

prioriteret netop disse tre forslag og ser frem til byrådets behandling. 

Udvalget for samspil mellem skole, fritid og foreningsliv  

FI har været repræsenteret i kommunens udvalg for samspil mellem skole, fritid og foreninger. Det er der 

kommet en rapport ud af, som byrådet skal behandle til budgettet. Samtidig er der ansat en konsulent i 

kommunen, som kan bruges som sparringspartner. Der ligger også en skabelon til partnerskabsaftale. Hvis 

din forening har en ide til samspil med folkeskolen, er I velkommen til at kontakte FI, der har samlet viden 

om forskellige muligheder for projekter. Vi håber at se en række pilotprojekter i næste skoleår, så 

kommunen kan få erfaringer med foreningslivets samspil med skolen. 

 

Klubmodul 

Som I måske har opdaget, så tilbyder klubmodul nu nye muligheder vedrørende betaling. Dermed er et 

ønske fra mange foreninger blevet hørt. FI har uændret fokus på andre problemer med klubmodul og vil i 

samarbejde med kommunen arbejde på, at succesen med et evalueringsmøde gentages. 

Foretræde for Kultur- og fritidsudvalget 

Repræsentanter fra FI’s bestyrelse mødtes den 13. april med Kultur- og Fritidsudvalget, hvor følgende sager 

blev drøftet: Et udkast til Idrætspolitik, som skal indgå i kommunens arbejde med at revidere politikken, en 

samarbejdsaftale mellem FI og kommunen samt budgetforslagene. Vi efterlyste den ventede evaluering af 

halharmoniseringen som skulle være på trapperne. Det var et godt og konstruktivt møde, og vi ser frem til, 

at idrætslivet inddrages i forbindelse med den kommende idrætspolitik. Den 3. juni skal FI mødes med Nils 

Borring, Anders Nørgaard m.fl. Hvis din klub har områder af generel interesse, som ønskes drøftet, så tag 

kontakt til os inden d. 27. maj.  

 

Fodbold 

FI er i dialog med kommunen vedrørende udmøntning af ekstra midler til banevedligeholdelse, herunder 

målflytning i forbindelse med græsklipning.  

 

Besøg i DIN klub 

FI besøger gerne DIN klub og hører, hvad I ”tumler med” og hvilke udfordringer, I har. Vi har erfarne folk 

inden for foreningslivet, og vi er klar til at hjælpe jer.    


