Favrskov Idrætssamvirke
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Nyhedsbrev oktober 2018
Pulje til E-sport og inspirationsaften 14. november
Favrskov Kommune har i seneste budgetrunde bevilget penge til initiativer indenfor E-sport, som
flere foreninger allerede er i gang med. Hvordan processen bliver ift. at fordele midlerne er ikke
besluttet endnu. Der er mulighed for at deltage i en info- og inspirationsaften den 14. november,
hvor der er mulighed for at høre mere og få sit besyv med. Hold øje med den endelige invitation.

ELRO dage 24.-26. maj 2019
Ligger jeres forening i det tidligere ELRO forsyningsområde, så har I nu mulighed for at få tilskud til
klubkassen ved at afholde et arrangement! Det kunne fx være til en ELRO-cup den pågældende
weekend – gerne som et foreningssamarbejde mellem flere værtsklubber. Der er mulighed for at
få tilskud som arrangerende forening og pr deltagende hold. Derudover kan der ydes tilskud til
præmier og dommere. Der er ansøgningsfrist 31/3-2019 og der bliver lavet et
arrangementskatalog over alle aktiviteterne denne weekend. Man kan også arrangere koncerter eller
lignende og få dækket en stor del af udgifterne. Der skal udarbejdes en simpel ansøgning og
vedhæftes et basalt budget. Se mere på http://elrodage.dk/

Idrætssamvirket forlænger aftale med Djurslands Bank
Djurslands Bank har sagt ja til at indgå samarbejde med Idrætssamvirket og sponsere prisen som
’Årets ildsjæl’ de næste to år. Prisen går hvert år til en helt særligt frivillig i en af vores
medlemsforeninger, og bliver uddelt på vores årsmøde til foråret, som en stor anerkendelse af
den frivillige indsats. Modtager af prisen i 2016, Nicklas Klit Sørensen fra Hadsten Tennisklub,
siger: ”For mig er det ikke pengene der er det vigtige. Det er mere den udvikling der er sket
efterfølgende. Jeg så det som et kæmpe skulderklap, for noget jeg ikke selv syntes var specielt. Det
gav da helt sikkert en masse selvtillid og lyst til mere frivilligt arbejde.” Vi er meget glade og
taknemmelige over at kunne fortsætte samarbejdet.

Husk også de gratis kurser i FrivilligCenter Favrskov
I november og december tilbyder frivilligcentret gratis kurser for alle foreninger. Det er bl.a.
kurserne ’Vejen til unge frivillige’ den 26. november og ’Sådan bliver I flere’ den 4. december. Læs
mere og følg med på https://www.facebook.com/frivilligfavrskov/

Venlig hilsen bestyrelsen, Favrskov Idrætssamvirke

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

