Favrskov Idrætssamvirke
Interesseorganisation for idrætsforeninger i Favrskov Kommune

Nyhedsbrev marts 2019
Årsmøde og Årets ildsjæl
Dette års årsmøde blev indledt med spisning og derefter et oplæg af Maja Pilgaard fra Idrættens
Analyseinstitut, under overskriften ’Morgendagens idrætsforeninger’. I fremtiden vil der blandt
andet være flere seniorer, der har gavn af tilbud til bevægelse og fællesskaber. Desværre, kan man
sige, er der en større del af befolkningen der ikke er medlem af en forening. Det går nogenlunde
med faciliteter til de større idrætter, mens nicheidrætterne, der kræver specialfaciliteter har det
lidt mere trængt. Som foreninger skal vi være dygtige til at give folk mulighed for at kunne starte
senere med at dyrke idræt og arbejde mere med flydende overgange imellem de forskellige
niveauer. Fleksibilitet var et nøgleord for fremtidens organisering. Oplægget lagde grund for en
god debat om, hvordan man kan arbejde med det i en travl forenings-hverdag, hvor timerne kan
være knappe og hænderne få. Find mere inspiration på idan.dk.
Efterfølgende var der den årlige generalforsamling. I formandens beretning fyldte ting som ny
fritids- og idrætspolitik, banepleje, samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og nationalt
netværksmøde for landets idrætsråd og -samvirker, hvor vi i år havde kommunal deltagelse. Der
var genvalg af de opstillede kandidater – kun posten som revisorsuppleant skulle besættes på ny.
Bestyrelsen bliver ’same precedure as last year’: Anne Nielsen er formand, Michael Hejlskov
Jacobsen næstformand, Kim Bjerregaard er kasserer, Peter Rafn sekretær og Bent Kjær
bestyrelsesmedlem. Tak til de øvrige kandidater for at genopstille og bidrage til idrætssamvirkets
arbejde.
Årets ildsjæl blev Gert Jensen fra HSK Fodbold. Gert har i mange år både været træner, leder,
udvalgsmedlem, formand og meget andet (vistnok også spiller) Stort tillykke med titlen!

Budget 2020-2023
Kommunen har netop skudt budgetprocessen i gang. Går I med nogle ønsker I jeres forening, som
I tænker kunne gælde for flere foreninger, bakker vi op som med- eller hovedansøger. Ønsker I
sparring eller rådgivning på jeres egen ansøgning, bidrager vi også gerne med det. Vi følger
forhandlingerne nøje og mødes også med det politiske udvalg undervejs, hvor vi har mulighed for
at komme med input – også fra jer. Send det til os senest 9. april på bestyrelsen@favrskov-is.dk –
så kigger vi på det. Øvrige vigtige datoer:
3. april - informationsmøde om budget, invitation er sendt ud
16. april - deadline for indsendelse af budgetforslag
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