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Budget 2022-25 
I denne omgang har vi i Idrætssamvirket endnu en gang ansøgt om en ekstraordinær pulje til økonomisk 

efterslæb ude i foreningerne pga. corona. Vi har også søgt om midler til at gennemføre en fælles proces 

omkring udarbejdelse af konkrete handleplaner for at udføre fritids- og idrætsstrategien i praksis – og sørge 

for den bliver langtidssikret.  

Ændring af fritidspas-ordningen 
Sammen med frivilligcentret, Red Barnet Favrskov, Folkeoplysningsudvalget og Favrskov Kommune, er vi 

med i en arbejdsgruppe, hvor vi kigger på hvordan ordningen kan ændres, sådan at den både bliver mere 

dynamisk ift. dækning ifm. forskellige typer af fritidstilbud og nemmere at administrere for alle parter. Det 

er en god mulighed for at kunne tilbyde børn og unge en fritidsaktivitet, men ordningen bliver simpelthen 

ikke brugt fuldt ud. Det ønsker vi nu i fællesskab at ændre på. 

2. runde ansøgning til frilufts-, fritids- og idrætspuljen. 

Nu er det igen muligt at søge midler til initiativer, der ligger indenfor de ovennævnte områder indenfor de 

temaer der indgår i de tilsvarende strategier. Der resterer 350.000 kr. af puljen i 2021. Man søger puljen 

ved at udfylde dette ansøgningsskema:  https://selvbetjening.egki.dk/710/710-06112011241903 

Ansøgningsfristen er søndag 15. august 2021. 

 

Årsmøde med politisk debat 
Vi skylder jer stadig et årsmøde og regner med det bliver til september, med god mulighed for at holde det 

på ’normal’ vis. I anledning af kommunalvalget i år, vil vi inden invitere til politisk debat, hvor vi kan få en 

god samtale om, hvilken vej politikerne gerne ser foreningslivet og idrætten gå i fremtiden og hvilken 

betydning det har for Favrskov. Hold øje med invitation. 

Banevedligeholdelse 
Efter fodboldklubberne i efteråret gik til pressen vedr. banevedligeholdelse, har kommunen i samarbejde 

med en ekstern konsulent fået udarbejdet en rapport over alle banerne i Favrskov Kommune, denne viste 

at der var plads til forbedringer på flere områder. Der har ligeledes været afholdt 2 dialogmøder med 

klubberne, hvor bl.a. kommunikation har været et tema. En arbejdsgruppe er kommet med input til 

forvaltningen, med fokus på et nyt udbud på banevedligeholdelse. 

 

Rigtig god sommer!    

Venlig hilsen Favrskov Idrætssamvirke 
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