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Husk at sende brevet videre til trænere og ledere i jeres forening! 

Nyhedsbrev marts 2018 

 
Informationsmøde om budget og øvrige muligheder for tilskud d. 4. april 
I samarbejde med foreninger fra hele det folkeoplysende område, afholder Favrskov Kommune et 
informationsmøde om budget-processen, som der i år er frist til 19. april. Derudover kan man også 
høre om, hvad der ellers findes af tilskudsmuligheder for foreninger i Favrskov Kommune. Kender I 
dem? Gør I brug af dem? Der er sendt invitation ud til foreningerne med info om tilmelding. 
 
Kvalificering af indsendte budgetforslag 
Som et nyt tiltag, giver Idrætssamvirket nu mulighed for at medlemsforeningerne kan indsende 

deres budgetforslag til os, samtidig med det sendes ind til behandling. Vi er med som høringspart 

på budgetforhandlingerne og har mulighed for at præsentere vores anbefalinger for kommunen i 

budgetperioden. Det er et tilbud I kan vælge at gøre brug af. Send jeres forslag til 

bestyrelsen@favrskov-is.dk, hvis det har interesse.  

 
FrivilligCenter Favrskov 
Favrskov har pr. 1. februar fået et FrivilligCenter med en fuldtidsansat leder til at understøtte og 

udvikle frivilligheden i kommunen. Den frivillige bestyrelse har ansat Cecilie Broundal, der har bred 

erfaring indenfor frivilligt arbejde. Pt. er der åben rådgivning hver mandag i Inside i Hammel i 

dagtimerne. Der er også mulighed for telefonisk rådgivning torsdage i tidsrummet 18.30-22. 

Cecilie kan kontaktes på Tlf.: 61 799 729 og Mail: cecilie@frivilligcenterfavrskov.dk 

 
Årsmøde 2018 og ’Årets ildsjæl’ 
SKIC i Søften lagde i år hus til vores årsmøde, med indledende – og underholdende oplæg ved 
ligahåndboldtræner Peter Bredsdorff-Larsen. Charlotte Green takkede af som formand pga. nye 
gøremål og bestyrelsen siger nu velkommen til ny suppleant Leif Sørensen fra Søften GF. 
Beretning, referat af generalforsamling og ny konstituering kan ses på vores hjemmeside: HER 
 
Vanen tro, blev årsmødet sluttet af med kåringen af ’Årets ildsjæl’. Blandt syv flotte nomineringer 

blev vinderen af titlen i år vundet af Freddy Hansen fra Ulstrup IF, der yder en kæmpe indsats for 

både forening og lokalområdet. Udover æren modtog han en check sponseret af Djurslands Bank.  

 

Rigtig god påske! 

Venlig hilsen 

Favrskov Idrætssamvirke 

mailto:bestyrelsen@favrskov-is.dk
mailto:cecilie@frivilligcenterfavrskov.dk
https://favrskov-is.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1

