Favrskov Idrætssamvirke
Interesseorganisation for idrætsforeninger i Favrskov Kommune

Nyhedsbrev september 2020
Møde med Kultur- og fritidsudvalget
Den 2. september mødtes vi med udvalget og diskuterede aktuelle emner. Det helt store
spørgsmål var selvfølgelig, hvad status er på foreningslivet efter corona-nedlukning og under den
begrænsede genåbning. Der kan gå lang tid før alle foreningsaktiviteter og arrangementer kommer
til at være som ’normalt’, så hvordan holder vi bedst hånden under vores foreninger i en prøvende
tid? Vi diskuterede også budget og bl.a. størrelsesordenen på en lokal hjælpepakke til foreninger,
der har søgt forgæves i andre puljer, eller kun har fået en brøkdel af det ansøgte. Det ved vi, er
tilfældet for mange. Til slut var vi også omkring konkrete tiltag ift. handlingsplaner for idræts- og
fritidsstrategien.

Årsmøde 2020 - igen
Som mange af jer andre, måtte vi aflyse vores årsmøde i foråret. Nu prøver vi igen, men med en
del restriktioner. For at følge retningslinjerne og finde et egnet lokale, har vi denne omgang kun
inviteret vores medlemsforeninger og samarbejdspartnere i kommunen. Årsmødet er programsat
til den 21. oktober i Hammel.

Danskernes Idrætspris
I kan stadig nå at indstille jeres forening til Danskernes Idrætspris og være med i konkurrencen om
100.000 kr. Det kunne fx være nogle af de gode påfund, der opstod henover sommeren – eller
andre gode tiltag. Der er frist den 2. oktober. Læs mere og indstil her:
https://danskernesidraetspris.dk/

Info-aften om anlægsprojekter?
Vi har fået en henvendelse fra HOG, der gerne vil tage initiativ til en info-aften om anlægsprojekter
for alle foreninger i Favrskov, i samarbejde med Idrætssamvirket. Hvordan laver man gode
anlægsprojekter og hvad skal man tage højde for? Der vil indgå et fagligt oplæg fra folk, der har
arbejdet med emnet i flere år. Vi ved dog ikke om det er noget I som foreninger kunne have
interesse for? Giv gerne lige en tilbagemelding, så vi ved om det er noget vi skal arbejde videre
med.

Venlig hilsen, Favrskov Idrætssamvirke

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

