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Nye bestyrelsesmedlemmer i
Idrætsrådet:
Vibeke Degn, Them Svømmeklub og Ejvind
Svejstrup, Gjern IF blev på Idrætsrådets
Repræsentantskabsmøde i marts valgt ind i
Idrætsrådets bestyrelse.
Velkommen til Vibeke og Ejvind. Vi glæder os
til det fremtidige samarbejde i Idrætsrådets
bestyrelse.
De erstatter Jørgen Krog, Gjern IF og Ole
Heckmann, Silkeborg Taekwondoklub som
begge ønskede at stoppe i bestyrelsen.
Idrætsrådet vil gerne benytte lejligheden til at
sige tak til Ole og Jørgen for deres arbejde i
bestyrelsen. Ole har været med i bestyrelsen i
3 år, medens Jørgen har siddet i Idrætsrådets
bestyrelse siden kommunesammenlægningen
i 2007. Tidligere var Jørgen også formand for
Idrætssamvirket i Gjern Kommune,
Referatet fra Repræsentantskabsmøde,
bestyrelsens beretning og Idrætsrådets
regnskab for 2016 kan ses på hjemmesiden
www.idraet-silkeborg.dk

Rotary-pulje
Vi har efterhånden fået en del ansøgninger til puljen, som Idrætsrådet administrerer for Rotary Silkeborg.
Det er derfor ved at være sidste udkald for at indsende ansøgninger.
Puljen er tiltænkt som en hjælp til at få unge flygtninge ind i vores foreningsliv. Det kan være tilskud til
udstyr, kontingent eller til konkrete projekter.

Kære Foreningsformand
Samarbejd med den lokale skole, sæt din sport på skoleskemaet og skab udvikling i din forening.
Sammen med DGI, DIF og Dansk Skoleidræt udbyder Silkeborg Kommune et GRATIS kursusforløb, der
klæder idrætsforeninger på til at samarbejde med lokale skoler.
Deltagerne lærer blandt andet at etablere og drive et velfungerende skolesamarbejde og udvikle attraktive
aktivitetstilbud, der matcher aldersgruppen og skolens behov.
På kurset deltager repræsentanter fra alle kommunens skoler, så der vil være mulighed for at etablere en
kontakt og opstarte et samarbejde på aftenen.
Tid og sted

Kurset afholdes tirsdag d. 16. maj kl. 17:00-21:30 i Sydbyhallernes cafe, Jernbanevej 64-66, Silkeborg.
Tilmelding og mere info her: https://www.dgi.dk/arrangementer/201706993007

VIDERESEND GERNE INVITATIONEN TIL ALLE UNDERAFDELINGER I DIN FORENING, OG TIL ALLE
INTERESSEREDE TRÆNERE/LEDERE OG INSTRUKTØRER.
Vi glæder os til at se din forening J
De bedste hilsner
DGI & Silkeborg Kommune
Venlig hilsen
Anders Chr. Larsen
Idræts- og Fritidskonsulent
Kultur- og Borgerserviceafdelingen
Silkeborg Kommune
Søvej 1, 8600 Silkeborg
Telefon: 20 11 32 58
anderschristian.larsen@silkeborg.dk

DM i foreningsudvikling
Vi rekrutterer i øjeblikket nye deltagere til vores DM i foreningsudviklingsforløb sæson 17/18.
Det vi kigger efter, er foreninger der har energien og lysten til at sætte noget spændende udvikling i gang
over sæsonen 17 – 18.
Helt praktisk har vi et infomøde omkring DM i foreningsudvikling d. 4/5 2017, som vi meget gerne vil se
nogle af Silkeborgs seje foreninger komme til.
På Idrætsrådets hjemmeside kan du se invitation til mødet den 4/5-17 og du kan også finde det
ansøgningsskema som skal anvendes.
www.idraet-silkeborg.dk
Du kan også læse meget mere her:
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/brug-dgi/dm-i-foreningsudvikling/deltag-i-dm-i-foreningsudviklingog-kom-paa-forkant

Lidt fakta:
Vi har plads til 3 foreninger fra DGI Midtjylland til næste sæson, og det er et forløb til en værdi af 35.000
kr., som foreningerne får kvit og frit.
I denne sæson af DM i foreningsudvikling er repræsentanterne fra DGI Midtjylland, VHK fra Viborg og
Gødvad IF fra Silkeborg.
Det hele bliver skudt i gang og afsluttet med en stor konference for alle DM foreninger i sidste weekend af
september.
Der er flere vinderne på hver årgang. Titlerne går til de foreninger, der ikke blot mestrer at tænke nyt og
strategisk, men også evner at realisere ideerne samt involvere og motivere mange i deres udviklingsproces
De bedste hilsener
Mikkel Holm Thomsen
Foreningskonsulent
DGI Midtjylland │ Glarmestervej 18A, 1. │ 8600 Silkeborg
Direkte 79 40 43 71 │ Mobil 61 46 26 27
mikkel.holm.thomsen@dgi.dk │ www.dgi.dk/midtjylland

Idrætspolitisk vælgermøde.
Den 6. september afholder Idrætsrådet et Idrætspolitisk vælgermøde. Her vil
foreningerne få mulighed for at høre politikernes tanker og planer omkring
fremtiden for idrætten i Silkeborg Kommune.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved denne dato. Der kommer selvfølgelig
yderligere detaljer omkring tidspunkt og sted når vi kommer nærmere datoen.
Idrætsrådets facebookside.
Husk at gå ind og ”synes om” Idrætsrådets Facebookside. Her vil du løbende få opdateringer om relevante
idrætsnyheder af interesse for vores medlemsforeninger.
Siden hedder Idrætsrådet Silkeborg og du finder den her: https://www.facebook.com/idraetsilkeborg/

Har din forening et arrangement som vi skal gøre reklame for.
Idrætsrådet vil gerne hjælpe vores foreninger med at gøre reklame for deres forskellige arrangementer. Har
din forening et arrangement i den nærmeste fremtid, så skriv til os. Så sætter vi det på hjemmeside og i
nyhedsbrevet.
Det kan være Åbent hus arrangementer, stævner/arrangementer eller noget helt andet.

