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Idrætspolitisk vælgermøde i det
nye Jysk Park !
Den 6. september 2017 kl. 18.30-21.00,
afholder Idrætsrådet et Idrætspolitisk
vælgermøde i Jysk Park.
Her vil foreningerne få en mulighed for at
stille spørgsmål til og at høre politikernes
tanker og planer omkring fremtiden for
idrætten i hele Silkeborg Kommune.
Løjerne vil blive styret af den altid
veloplagte Chefredaktør for Midtjyllands
Avis, Hans Krabbe.
Gitte Willumsen, formand for Kultur-Fritidog Idrætsudvalget repræsenter Venstre.
Rune Kristensen, medlem af Kultur- Fritidog Idrætsudvalget repræsenterer
Socialdemokratiet.
Leif Lund, medlem af Kultur- Fritid- og
Idrætsudvalget repræsenterer Vores
Silkeborg.
Bente Refslund repræsenterer SF.
Vi har også tilsagn om deltagelse fra
Alternativet, Liberal Alliance, Enhedslisten,
Radikale Venstre, Konservative og Dansk
Folkeparti men her har vi endnu ikke
modtaget navn deres repræsentant.
Så snart alle navne er på plads vil det
selvfølgelig blive offentliggjort. Følg derfor
med på vores hjemmeside www.idraetsilkeborg.dk og på vores facebookside
https://www.facebook.com/idraetsilkeborg/

Inden vælgermødet vil der være mulighed for en rundvisning på det nye Jysk Park. Denne
rundvisning vil starte kl. 17:15 (præcis).
Tilmelding til vælgermøde og rundvisning: mail@idraet-silkeborg.dk senest 28/8-17
Rotary puljen
Idrætsrådet er blevet bedt om at administrere en pulje penge som Rotary Silkeborg har indsamlet.
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.
Vi har allerede uddelt midler til 7 forskellige foreninger/projekter, men der er stadigvæk lidt penge tilbage i
puljen.
I har derfor stadig mulighed for at indsende ansøgning og få del i puljen.
Ansøgning sendes til Idrætsrådets forretningsfører på mail@idraet-silkeborg.dk

Få tilskud til dit leder- og instruktørkursus fra Silkeborg Kommune
1. november 2017 er fristen for at ansøge Silkeborg Kommune om tilskud til deltagelse i leder- og
instruktørkurser og -uddannelser i indeværende år.
Silkeborg Kommune har oprettet en pulje, som yder tilskud til leder- og instruktørkurser og -uddannelser i
godkendte frivillige folkeoplysende idrætsforeninger og uniformerede spejdergrupper samt FDF-grupper
hjemmehørende i Silkeborg Kommune.

For at ansøge
For ansøgende idrætsforeninger gælder det, at man skal være medlem af et landsdækkende idrætsforbund
– enten Danmarks Idrætsforbund (DIF) eller DGI.

Tilskuddet gives til
Tilskuddet til ledere og instruktører ydes med en procentvis andel af kursusafgiften dog max. 1000 kr. pr.
kursus/deltager.
Tilskuddet:



Gives til kursusafgift, men ikke til transportudgifter og opholdsudgifter, som ikke er en del af
kursusprisen.
Kan også gives til honorarudgifter til udefrakommende instruktører til kurser, der er arrangeret af
lokale foreninger.

Der ydes ikke tilskud til:




Kurser med kommercielt eller kompetencegivende sigte i form af en erhvervsuddannelse eller en
videregående uddannelse.
Dommer- og tidstagningskurser, når kursisten får eller vil få løn som dommer eller tidstager.
Deltagelse i konferencer og møder, herunder også årsmøder og landsstævner

Silkeborg Kommune arbejder derudover med en ja/nej liste, som giver et mere udspecificeret overblik over
kurser og uddannelser, som ikke er tilskudsberettigede. Listen opdateres løbende.
Tilskuddet udbetales bagudrettet én gang årligt umiddelbart efter ansøgningsfrist 1. november.
Ansøgningen underskrives af foreningens kasserer og indsendes digitalt via Silkeborg Kommunes
hjemmeside efter uge 35.

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.

