
Helsinge, juni 2016

                                                 

Idrætsrådet i Gribskov Kommune udsender her 
SOMMER-Nyhedsbrev til alle idrætsforeninger 

Idrætsrådets anbefalede fremgangsmåde ved 
idrætsforeningers henvendelser i forbindelse 
med større vedligeholdelsesarbejder m.v. på 
eksisterende idrætsanlæg samt etablering af 
nye anlæg

• Ved idrætsforeningers behov for og ønsker 
om større vedligeholdelsesarbejder og/eller 
ændringer af eksisterende faciliteter rettes 
henvendelse herom til administrationen i 
Center for Kultur, Fritid og Turisme.

• Administrationen sørger for, at det sikres, at 
foreningerne i det fremsendte materiale nøje 
har beskrevet behov og ønsker samt prissat 
de beskrevne projekter/arbejder.

• Administrationen videresender herefter 
foreningshenvendelserne til Idrætsrådet for 
behandling og indstilling til Kultur- og 
Idrætsudvalget

• Ved Idrætsrådets positive indstilling til 
henvendelsen angives også Idrætsrådets 
indstilling til tidspunkt for udførelsen i forhold 
til andre kendte henvendelser. 

• Kultur- og Idrætsudvalget behandler idræts-
foreningernes henvendelser på baggrund af 
Idrætsrådets indstilling og beslutter, hvordan 
disse skal besvares. 

Idrætsrådets 4 dialogmøder i 2016 er 
fastlagt således: 

Dato Sted
29. august Idrætshuset Vejby
30. august Søborg Forsamlingshus
06. september Helsinge Rideklub
08. september Gilleleje Sejlklub

Alle møder holdes i tidsrummet kl. 19:00-21:00

Invitationer udsendes inden sommerferien til 
idrætsforeningerne.

Idrætspas
Der er stadig penge tilbage i puljen. 
Idrætspas gives til familier, som har en lav 
inkomst og har svært ved at betale børnenes 
foreningskontingent. Der er mulighed for at 
ansøge om tilskud til kontingent. Det er jer i 
idrætsforeningerne, der søger og får udbetalt 
eventuelle tilskud. 
Ansøgningsskema findes på Gribskov Kom-
munes hjemmeside.
Ansøgning om Idrætspas sendes til: 
sjorg@gribskov.dk – ansøgninger behandles 
løbende hen over året. 

Foreningslederuddannelse / Lederakademi. 
I efteråret vil der atter blive iværksat en for-
eningslederuddannelse / lederakademi i for-
eningsregi. Invitation udsendes i slutningen af 
august til alle foreninger. 

FRIVILLIGHEDSFESTIVAL I GRIBSKOV 
KOMMUNE. 
Sæt X i kalenderen ved 30. september 2016 
kl. 16:00-20:00 

HUSK: Nyt foreningssystem i Gribskov 
Kommune. Nuværende system, Interbook
lukker ned 1. august 2015. 
Nyt foreningssystem: brnd – ses på Aktiv 
Gribskov.dk 
Administrationen holder åbent kontor og er klar 
til at hjælpe foreningerne i perioden 1.-12. juli i 
tidsrummet kl. 10:00-13:00. 

Idrætsrådet ønsker alle idrætsforeninger 
en rigtig god sommer. 

På vegne af Idrætsrådet

Mai Smedegaard
Formand

Nyhedsbrev 2016
Idrætsrådet 

Hædring uden for den årlige prisuddeling 
Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet, at hædring af 
idrætsudøvere, der har opnået Verdensmesterskab 
eller Europamesterskab på et tidspunkt, hvor der er 
lang tid til den årlige prisuddeling (marts måned), kan 
rette henvendelse til administrationen i Idræt og 
Folkeoplysning via E-mail: sjorg@gribskov.dk, da der 
er mulighed for, at der kan ske en mindre hædring i 
egen forening, hvor borgmesteren og/eller udvalgs-
formanden deltager, hvis det er muligt. 
Der gøres opmærksom på, at det kun er en hædring – 
uden gaver eller forplejning m.m., idet disse mester-
skabsvindere inviteres til Gribskov Kommunes store 
prisuddeling i marts måned året efter de vundne 
mesterskaber. 
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