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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. 

Budget 2014-17: Enigt byråd bag budget 2014 står der på Favrskov Kommunes hjemmeside: 

www.favrskov.dk hvor budgetaftalen for 2014-2017 m.m. kan ses. Favrskov Idrætssamvirke har 

som sædvanligt fremsendt en række gode forslag til budgettet:  

Indkøring/igangsætning, halharmonisering/haldrift, kommunale haller, indendørsrekvisitter, 

banekridtning, fodboldbaner, tilskud, uddannelse, frivillige trænere/ledere/instruktører, øvrige 

harmoniseringsområder under idrætsområdet og tilskud til Favrskov Idrætssamvirke. 

Desværre slap kun det sidste forslag gennem nåleøjet og kom med i det endelige budget. En sejr for 

foreningslivet i Favrskov Kommune, at Favrskov Idrætssamvirke langt om længe er kommet på det 

kommunale budget. Favrskov Idrætssamvirkes høringssvar kan ses på www.favrskov.dk 

Banekapacitetsanalyse, fodboldbaner: Som I måske har læst i de lokale medier, har der været en del 

debat om denne analyse, som blev udarbejdet inden sommerferien, og som bl.a. Grundfør UI og Favrskov 

Idrætssamvirke kom med kritiske høringssvar til, og det var med til, at analysen blev sparket til ”hjørne”. Da 

Byrådet samtidig begyndte at øremærke midler i budgettet til nye fodboldbaner i Hammel, før analysen er 

gennemarbejdet med korrekte data, kom sindene i kog. Heldigvis sejrede fornuften, og de 1,5 mio. kr. i 2015 

er nu reserveret/afventer Banekapacitetsanalysen. Denne sag er et bevis på, at det betaler sig at møde op på 

borgermøder og ytre sig og komme med høringssvar til budgettet, og herfra skal der lyde en stor TAK til 

Leif Konradsen, GUI for, at han sammen med FI fulgte denne sag helt til dørs. 

Møde med forvaltningen, Teknik og Kultur den 16/9: På mødet havde vi flere vigtige sager på 

programmet. Vi talte om: Idrætssamvirkets rolle og funktion, banekapacitetsanalysen, medlemsoplysninger, 

budget 2014 - 2017, banemaling, manglende labels, idræt om dagen, uge 35, fejl i fakturaer, gebyr, haller, 

afledt virkning, lukning af Vellev Skole og flytning af fodboldmål i forbindelse med græsklipning. Alt i alt et 

godt og konstruktivt møde. Vi afventer referat fra mødet som efterfølgende vil blive lagt på vores 

hjemmeside www.favrskov-is.dk 

Favrskovbanen i Hinnerup: Den første kunstgræsbane i Favrskov Kommune er klar til brug og der har 

været afholdt sæsonfordelingsmøde den 9/9 i Haldum-Hinnerup Hallen, hvor der kun mødte repræsentanter 

op for fire fodboldklubber: HOG, GUI, SGF og HSK. Læs mere om booking m.m. på 

www.favrskovbanen.dk  

Harmonisering af svømmehaller: Favrskov Kommune har udarbejdet analyse/rapport vedrørende 

harmonisering af svømmehaller, og Favrskov Idrætssamvirke er kommet med et grundigt og omfattende 

høringssvar den 19/8.  

HUSK I er altid velkommen til at kontakte en af os fra Bestyrelsen: www.favrskov-is.dk  

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


