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Idrætsrådet i Gribskov Kommune har i år valgt at
udsende et Nyhedsbrev til alle idrætsforeninger 
for at synliggøre nogle af de opgaver, som rådet 
arbejder med hen over året – ud over at afholde 
Idrætsrådsmøder.

Her kan nævnes:
• Fordeling af midler fra Materialepuljen. 
• Møder med Kultur Fritid og Turisme.
• Sparring med idrætsforeningerne.
• Fordeling af div. tilskud (lokaletilskud)
• Er med i Det grønne Udvalg, som har 

tilsyn med alle udendørsanlæg. 
• Deltagelse i arbejdsgruppen vedr. 

opstart af springcenter. 
• Afholdelse af dialogmøder i 

lokalområderne. 
• Tæt dialog omkring større eller nye 

tiltag, således at Idrætsrådet kan være 
med til at råde og vejlede Kultur- og 
Idrætsudvalget. 

Dialogmøder
Der har været afholdt 3 dialogmøder i august og 
september. (Blistrup, Annisse og Esrum). 
Ca. 25 foreninger var mødet frem til møderne. 
På møderne blev der blandt andet drøftet lokale 
problematikker, frivillighed i kommunen, skole-
reformen og faciliterer. Det er vigtigt for Idræts-
rådet at have denne dialog med foreningerne for,
at Idrætsrådet kan have finger på idrætspulsen i 
kommunen.
Dialogmøderne bliver gentaget igen i august/ 
september 2016, hvor Idrætsrådet opfordrer alle 
foreninger til at deltage. Sted, tid og dato oplys-
es senere.

Ny foreningslederuddannelse
Bevæg dig for livet Akademiet. 
Idrætsrådet og Kulturrådet har i 
samarbejde udbudt en lederuddannelse, 

som er et personlig lederudviklingsforløb for 
kommende, nye og nuværende ledere i forenin-
ger i Gribskov kommune. Uddannelsen er ud-
budt af DIF. Uddannelsen består af 7 moduler og
løber over 5 måneder. Under uddannelsen bliver
foreningeslederne f.eks. undervist i ledelse af 
foreninger, praktisk projektledelse, frivillighed og 
foreningens kommunikation. 
Idrætsrådet håber på at de 25 deltagere får 
nogle gode redskaber, som kan være med til at 
udvikling foreningslivet i Gribskov Kommune.

      Skolen i virkeligheden
Som en del af den ny skolereformen som 
f.eks. handler om, at folkeskolen skal 
arbejde mere sammen med det lokale 
foreningsliv, har Gribskov Kommune indkøbt 
en ny portal, hvor foreningerne har mulighed
for at tilbyde aktiviteter og samarbejde med 
undervisningsbrug i skolerne. 

Idrætsrådet vil her opfordre jer til at tilbyde 
de aktiviteter, som I har mulighed for at 
bidrage med. Aktiviteterne behøver ikke at 
være gratis for skolerne. Det er op til jer selv 
at sætte en pris på det, som I udbyder.
I finder skolen i virkeligheden her - 
http://skolenivirkeligheden.dk/ hvor I også 
kan tilmede jeres aktivitet.

Synlighed
I Gribskov Kommune findes der over 130 
forskellige idrætsforeninger. Mere end 18.000 
borgere benytter sig af de tilbud, som de 
organiserede idrætsforeninger har. 
Idrætsrådet vil være med til at sætte mere fokus
på idræt og bevægelse i Gribskov Kommune. 

I samarbejde med Kultur Fritid og Turisme og 
Center for Social og Sundhed udarbejdes der 
en ny brochure, som uddeles til alle hustande i 
starten af 2016. 
Brochuren vil indeholde artikler fra forskellige 
idrætter - store som små, og kontaktinformation 
om, hvor man kan finde hjælp, hvis man vil vide 
mere om foreningslivet. Brochuren vil endvidere
ligge som en weeb- udgave, hvor man kan finde
information om den enkelte forening og hvor der
kan viderestilles til idrætsforeningens egen 
hjemmeside.

Idrætsrådet ønsker alle
idrætsforeninger en god
Jul og et godt Nytår.
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