Favrskov Idrætssamvirke
Interesseorganisation for idrætsforeninger i Favrskov Kommune

Nyhedsbrev oktober 2019
Møde om ny strategi på idræts- og fritidsområdet
I har sikkert allerede modtaget et informationsbrev fra Favrskov Kommune om at reservere
aftenen den 6. november. Her vil alle interesserede blive inviteret til at sætte gang i en fælles
proces om kommunens strategi på dette område fremadrettet. Vi håber, at I vil støtte op om
arrangementet og være med til at bidrage til dette vigtige arbejde. Mødet holdes som et
samarbejde mellem Favrskov Kommune, Folkeoplysningsudvalget, Spejdersamrådet og
Idrætssamvirket. Endelig invitation kommer senere.
Vedr. legepladser og andre outdoor anlæg
Husk at være opmærksom på at indhente de rette tilladelser og godkendelser ved de rigtige
myndigheder, når I som forening vil etablere disse anlæg. Vi ser flere og flere foreninger der
anlægger sådanne faciliteter og det er i større grad blevet et opmærksomhedspunkt. Er
legepladsen fx privat eller offentlig? Bliver der sørget for den rette kontrol efter de er etableret?
Sådanne ting kan koste dyrt, hvis ikke det er i orden. Det kan være svært at komme med en
entydig vejledning til disse ting, men her er et par links til Sikkerhedsstyrelsen og en rapport om
indretning og vedligehold fra 2015. Påtænker I at etablere nyt anlæg, kan kommunen kontaktes
via Anders Helledi, ahel@favrskov.dk.
FrivilligCenter Favrskov og 'Frivillig fredag'
Fredag d. 27. september 2019 blev der afholdt 'Frivillig fredag' i Inside i Hammel. Temaet i år var
unge frivillige og det er noget vi alle er optaget af. Arrangementet og initiativet fortjener ros, men
vi finder, at det er uheldigt at foreningerne ikke har været i stand til at få flere unge frivillige til at
møde frem. Vi har alle ansvar for at få de unge med. Husk også, at der afholdes kursus den 23.
november. Følg med på hjemmesiden https://www.frivilligcenterfavrskov.dk/ og på centrets
Facebook-side.
Budgetproces 2019
Høringsfrist på budgettet i år løber fra den 8. oktober til den 24. oktober. Den 21. oktober er der
borgermøde om budgettet i Hadsten. Læs mere på kommunens hjemmeside:
https://favrskov.dk/politik/oekonomi
Danskernes Idrætspris
Så er det lige op over, at man kan nominere sin forening til Danskernes Idrætspris, der er et
samarbejde mellem e-boks, DIF og DR P4s forskellige regioner. Den endelige pris uddeles på den
store sportsgalla til januar. Hold øje og læs mere på https://danskernesidraetspris.dk/.
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