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Årsmøde  
Det lysner derude – både på den ene og anden måde. I skrivende stund er der blevet åbnet lidt op for 

udendørs idrætter igen og vi har årstiden med os. Vi følger udviklingen tæt og vil melde en dato for 

årsmøde ud, når det igen er tilladt at mødes et større antal. Nogle gennemfører også generalforsamlinger 

online, men vi synes simpelthen at vi har stor gavn af at mødes fysisk og have dialog og erfaringsudveksling. 

Det ville være ærgerligt at gå glip af denne mulighed for at have så mange som muligt samlet. Vi vender 

tilbage med en udmelding når vi kan se genåbningen giver mulighed for at afvikle arrangementer igen.  

Status i foreningerne 
Vi håber det går nogenlunde ude hos jer i foreningerne på trods af tidens tilstand. Vi ved vi går en 

udfordrende tid i møde og en genåbning af idrætterne, som jo er dejligt, også fører en masse arbejde med 

sig. Erfaringen siger, at der kommer omfattende retningslinjer og de kan skifte ofte. Kontakt os, 

frivilligcentret eller kommunen, hvis der er noget I har brug for hjælp til. Det er ikke sikkert vi har svaret, 

men kan hjælpe med at finde det. 

Husk at der er åbnet for ansøgning til DIF og DGI’s hjælpepulje igen med frist 26. marts 2021. 

Hjælpepakke til foreningerne i Favrskov 
Sidste år blev der vedtaget en hjælpepakke til foreningerne i forbindelse med budgettet. Udmøntningen er 

nu godkendt og vil blive udbetalt senere på året, samtidig med udbetalingen af medlems- og 

aktivitetstilskuddet. I vil også modtage et spørgeskema fra forvaltningen om hvordan det går ude hos jer. Vi 

vil opfordre til at I alle svarer på det, da det er et rigtigt godt værktøj som både kommunen, 

Folkeoplysningsudvalget og vi kan arbejde efter fremadrettet – og dermed holde hånden under vores 

foreninger i Favrskov. 

Årets ildsjæl 2021 – ’i coronaens tegn’  
I skal ikke snydes for muligheden for at give en af jeres frivillige et ekstra skulderklap, men i år har vi givet 

det en lidt anden karakter. Man må sige, at betingelserne for idræt i det foregående år har været noget 

udfordret. Det har været – og er stadig, et langt og sejt træk for at komme igennem denne pandemi og 

samtidig bevare gejsten ude i foreningerne. Derfor har vi valgt i år at hylde en frivillig, der har ydet en 

ekstraordinær indsats i denne svære tid. Det kan være en der har holdt fællesskabet i gang online, taget 

initiativ til aktiviteter hver for sig eller fundet på nye, kreative tiltag i foreningen i en meget anderledes tid. 

Send derfor ½ - en hel side hvor I beskriver hvad personen har stået for og hvorfor denne person fortjener 

at blive indstillet til prisen, der udover æren, udløser en check på 5.000 kr. Vi er så heldige, at Djurslands 

Bank igen i år har sagt ja til at bidrage til denne pris.  

Send indstillingen pr. mail til bestyrelsen@favrskov-is.dk senest søndag den 11. april 2021. Prisen uddeles 

på vores årsmøde, så hold øje med datoen.  

Venlig hilsen Favrskov Idrætssamvirke 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/dif-og-dgi-s-corona-hjaelpepulje
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