Favrskov Idrætssamvirke
Interesseorganisation for idrætsforeninger i Favrskov Kommune

Nyhedsbrev januar 2019
Samarbejde med Folkeoplysningsudvalget om puljen til E-sport
Vi fortsætter samarbejdet med udvalget ind i 2019, om at udarbejde retningslinjerne for at kunne
modtage tilskud til e-sport. De økonomiske rammer ligger fast fra budgetforhandlingerne sidste år,
men hvordan pengene skal udmøntes, er vi i gang med at planlægge i fællesskab. Vi arbejder på
højtryk for at foreningerne så hurtigt som muligt har mulighed for at ansøge. Arbejdsgruppen
mødes igen medio januar.

Nyt fra Danmarks Idrætsforbund
Januar bliver en travl måned for idrætsrådene rundt omkring. Først er der sportsgalla den
kommende weekend, hvor der har været udbudt billetter til foreningerne i hele landet. Derudover
mødes det nye idrætspanel, hvor idrætssamvirket er repræsenteret. Weekenden efter mødes hele
landets idrætsråd og samvirker på en todages konference i Nyborg, hvor der også er valg til det
regionale repræsentantskab. Denne gang har vi den store glæde at kunne tage vores lokale fritidsog idrætskonsulent med på tur. Vi håber at komme hjem med en masse nye input og fælles
inspiration.

Årsmøde 2019 og indstillinger til årets ildsjæl!
Sæt et stort X i kalenderen den 13. marts, hvor turen går til det nye idrætscenter i Hadsten. Vi vil
igen byde på lidt godt at spise og et spændende oplæg inden vi går over til aftenens officielle
program. I vil snarest modtage en invitation til arrangementet, samt information om indstilling af
årets ildsjæl. Der er SÅ mange gode frivillige derude – nu er chancen der for at give dem det
skulderklap de fortjener!

Til slut ønskes I rigtig godt nytår!
Det er altid spændende og lærerigt at komme ud at besøge jer i jeres dagligdag – og være med til
at fejre festlige begivenheder! Vi vil fortsætte med at tage rundt på besøg, der hvor det er muligt.
Vi ved godt der er travlhed ude i foreningerne. Tak for samarbejdet i 2018 og vi ses derude i det
nye år. Vi vil altid gerne inviteres til at komme forbi – også til bestyrelsesmøder.

Venlig hilsen bestyrelsen,
Favrskov Idrætssamvirke

Husk at sætte brevet op på jeres tavle og send det videre til trænere og ledere.

