
Kære fodboldledere i Favrskov-klubberne 

 
      

  KOMMUNEFODBOLDMØDE DEN 9.MARTS  
   

Vi mødes hos Hammel GF Stadionvej 7, 8450 
Hammel kl. 19.00-21.30 

 

 
Referat: 
 

1. Nyt og generelt fra Favrskov Kommune: 
 Anne Waagepetersen (pædagogisk konsulent) omkring ”den åbne skole”.  

Anne havde et meget oplysende indlæg omkring Den Åbne Skole under mottoet Skolen ud i 
virkeligheden – virkeligheden ind i skolen. 
Merværdien, som skabes ved samarbejde mellem skolen og den frivillige foreningsverden, kommer 
af et stort lokalt engagement, tålmodighed med implementering – det tager tid at gøde jorden. 
Kommunen faciliterer og er fødselshjælper. 
I Hammel er der et forbillede på Den åbne skole. 
Erfaringer fra Hinnerup viser, at samarbejde omkring trænerdelen bør være et forårsprojekt inden 
for fodbolden, da træneremner så kan komme i gang under forløbet eller straks derefter, hvor de 
yngste børn starter op med fodbolden. 
HOG´s erfaring er, at DBU C-Licens er brugbart, dog kan elever under 15 år ikke få godskrevet 
kurserne på et kommende træner CV. 
 
Erfaringer viser, at skole/foreningssamarbejdet lykkes bedst, hvis der er en organisation med i 
processen. 
 
Geografien i Favrskov er en udfordring, så lokalt engagement er en nødvendighed og pt. skal 
skolerne ”tages ved hånden”, foreningerne være synlige og medvirke med et højt lokalt 
engagement. Skolerne har den udfarende opgave, men et samspil er fortsat nødvendigt med 
åbenhed fra foreningerne. 
 
Favrskov Kommune afholder 7 dialogmøder i april på lokale skoler, hvor de lokale foreninger er 
inviteret. Håber at dette tiltag på sigt kan være starten til et årligt ”foreningens dag”. 
 
Drøftelse af erfaringer: 
Nogle klubber savner dialog/svar fra skoler eller oplever meget en-vejskommunikation til skolerne, 
andre er i dialog. 
Som i andre sammenhænge opleves, at den rette person er indgangsvinklen. Opfordring til skolerne, 
at der ved nyansættelser tænkes personer ind med foreningstanken inde under huden. 

Så 
fløjtes 

der 
op til  



Der stor politisk fokus på at følge samarbejder det kommende år og værdien ved at igangsætte 
samarbejder værdsættes højt.  
 
Anne Waagepetersen kan kontaktes her for yderligere informationer awaa@favrskov.dk  

  
 

 Tommy Schøler-Troelsen oplæg om græspleje, herunder tid til drøftelse af konkrete spørgsmål vedr. 
græspleje og banerne i Favrskov.  

 
Tommy gennemgik på bedste vis fakta på banerne og de forskellige typer baner og plejegraden 
af disse. Derudover en fin beskrivelse af supplerende pleje og maskineriet.  
Power Point tilsendes klubberne sammen med referatet. 
 
Hanne Boye Honoré: 
Fritidspas – flyer udleveret. 
Pt. omkring 125 børn/unge i ordningen. 
https://www.favrskov.dk/nyheder/borger/fritidspas-tid-til-indstillinger-saeson-2015-16  
Link til DIF/DGI pulje her:  
http://www.dbujylland.dk/klubservice/Okonomi_og_fonde/Kontingentstoette  
 
2. Nyt og generelt fra DBU Jylland ved: 

 Rene Nørgaard Johansen DBU Jylland klubkontaktperson Favrskov Kommune  
Kort omkring Klubkontaktpersonordningen. 

 Region 3 kontoret 
Kontorets bemanding. 
 
IT kurser i klubben, få alle trænere og ledere opdateret. 
 
Elin kort omkring det kommende samarbejde med DGI – I region 3 med DGI Østjylland, DGI 
Midtjylland og DGI Sydøstjylland, som der er store forventninger til. Startskuddet er 
01.08.2016, hvor de første samarbejdssnitflader er fokus på fastholdelse af teenagere samt 
voksne fra 30 år og opefter. 
 
Er I udfordret på baner i ydersæsonen, send gerne et ønske til os, så ses der på 
mulighederne – ligeså hvis I ønsker kampe/stævner til ex. sommerfesten. 
 
Fodbold Fitness er det noget for klubben – kontakt Anders Østergaard for yderligere 
information mobil 2175 7560 eller mail anoe@dbu.dk  
 
Husk de frivillige – DBU Jylland har forskellige priser – også klubjubilæer deltager vi gerne i 
– besked til regionskontoret region3@dbujylland.dk eller via dette link 
http://www.dbujylland.dk/klubservice/haeder_og_legater  
 

 Palle Madsen omkring forskellige emner ex. Klubudviklingskurser, DBU’s nye Klubsite 
Klubrådgiver Palle: 
Frivillighed og har I en frivillighedsstrategi i klubben? 
http://www.dbujylland.dk/klubservice/Klubudvikling/Frivillige  
 
DBU Jylland tilbyder klubudviklingsforløb af indtil 30 timer ved Palle M. til en pris af 2.000,- kr. – 
Palle gav eksempler på udviklingsforløb, som er individuelle. 
http://www.dbujylland.dk/klubservice/Klubudvikling/klubudvikling-2016  
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Kontakt gerne Palle for yderligere information Mobil 2068 1967 eller pama@dbujylland.dk  
www.dbujylland.dk har et par spændende sites for klubbens ledelse   
 
- skolesamarbejdet http://www.dbujylland.dk/boern_og_unge/Skolereform/For_klubber 
 

3. Nyt fra Favrskov Idrætssamvirke v. Gert Jensen 
Gert gav en status på Idrætssamvirkets opgaver og resultater de seneste år. 

Har indgået en samarbejdsaftale med Favrskov Kommune, der beskriver rammerne for 
samarbejdet med kommunen og Byrådet/Fritids- og Kulturudvalget på idrætsområdet. Her 
præciseres rammerne for mødeaktivitet, høringsberettigede områder og samarbejdsflader i 
budgetarbejdet. FI ser frem til samarbejdet med kommunen, hvor idrætten har fået en formel 
plads i samarbejdet. Idrætssamvirket forventer, at det giver mulighed for en mere aktiv platform 
for idrætslivet i Favrskov Kommune. 
 
 
Charlotte Green fortalte om/reklamerede for et meget spændende foredrag den 18. maj 2016  
kl. 19.00, hvor temaet er når træningen tager overhånd. Oplægsholder Mia Beck Lichtenstein: 
Autoriseret psykolog og bachelor i idræt og sundhed. Ph.d. i træningsafhængighed ved Syddansk 
Universitet. Mia har mærket afhængigheden på egen krop.  
Arrangementet er et fælles tiltag mellem Favrskov Kommune og Favrskov Idrætssamvirke. Alle er 
velkomne. Sæt X i kalenderen allerede nu.  
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