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NY GENERALSEKRETÆR
Hermed det første nyhedsbrev fra min side som FIG’s Generalsekretær. Det har været en
hektisk start, behandling af trænertilskud, udendørsbookinger, DIF kongres,
Repræsentantskabsmøde, Gladsaxeløbet, fordeling af indendørstider, fornyelse af lotteri samt
lære en masse nye mennesker at kende. Jeg føler selv, at jeg er kommet godt i gang og har
været glad for den positive modtagelse, jeg har fået fra de af jer, som jeg har været i
personlig kontakt med - mange tak for det.
LEDER AKADEMI
Vi starter endnu et Leder Akademi den 18. september 2015. Vi vil fortsat opfordre alle
foreninger til at sende nye eller kommende frivillige ledere i foreningen på dette fantastiske
kursustilbud. Kontakt mig gerne hurtigt for at høre nærmere om mulighederne, hvis I
- her efter sommerferien - har opdaget, at I har en kandidat til Leder Akademiet.

SKAT (løn, godtgørelser og gaver)
Skal trænere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer have betaling i din forening? Så kan du
vælge mellem skattepligtig løn og skattefri omkostningsgodtgørelse. Og hvordan er det nu lige
med reglerne for gaver?
På onlinekurset får du et samlet overblik over satser og regler for udbetalinger – fra telefon,
administration og beklædning til diæter, kørsel, gaver og meget mere.
Torsdag d. 17. september 2015 kl. 19-20 – tilmelding på www.dgi.dk/201510853543
(Tilmelding senest d. 13. september, gratis deltagelse).
FIG’s UDVIKLINGSPLAN
Bestyrelsen har i juni været samlet et par dage for at revidere og justere FIG’s udviklingsplan
og sætte skub i arbejdet med FIG’s kommunikationsstrategi på baggrund af
analyseresultaterne fra vores medlemsundersøgelse i 2014. Det har været nogle spændende,
udbytterige og konstruktive dage og vi ser frem til at arbejde videre med opgaverne i de
kommende måneder.
FACILITETSANALYSEN
IDAN (IDrættens ANalyseinstitut) og SDU (Syddansk Universitet) har afleveret analysen. Vi
forventer, at rapporten offentliggøres inden længe og FIG ser frem til, at vi og foreningerne
bliver en del af det videre arbejde med rapportens konklusioner og anbefalinger.

GLADSAXEDAGEN
Har du en mening – er du nysgerrig efter, hvad der rører sig politisk i din kommune?
På Gladsaxedagen den 22. august står Huxi Bach i spidsen for at styre en række debatter om
sundhed, byliv og klima i Gladsaxe. Der skabes folkemødestemning og du får muligheden for
at opleve debat og gå i dialog med politikere fra Gladsaxe Byråd.
Her er nogle af de spørgsmål, du kan være med til at debattere eller selv være med til at
præge:
•
•
•

Hvad bliver prioriteret i Gladsaxe Kommune, når det gælder udfordringer som ulighed i
sundhed og sunde valg?
Hvad skal der til for at skabe liv for borgerne i en by med flere bymidter og
bydelscentre?
Hvordan slipper vi for vand i kælderen og passer på miljøet?

Alle tre debatter finder sted i Borgercafeen i tidsrummet 14.30 til cirka 16.30. Du har mulighed
for at blive hørt og få indflydelse – kom og deltag i debatten.
Læs mere om Gladsaxedagen på hjemmesiden
http://www.gladsaxe.dk/gladsaxedagen/gladsaxedag2015
GLADSAXELØBET
I samarbejde med Gladsaxe Bladet og Nordea afviklede vi endnu et Gladsaxeløb den 7. juni
2015. Vi lagde løbet samtidig med åbningen af VANDPLUS-projektet og IDRÆTTENS DAG. For
første gang afviklede vi løbet inden for kommunegrænserne på nye 2 km, 5 km og 10 km
ruter. Igen i år satte vi rekord i tilmeldinger med 800 solgte løbenumre. Vi har gennemført en
evaluering – og har fået en masse input, som gør at vi til næste år kan blive bedre til
løbsafviklingen.
Vi har netop fastlagt datoen for Gladsaxeløbet 2016 – og det bliver
SØNDAG DEN 29. MAJ 2016
Sæt allerede nu et kryds i kalenderen.
Det ville glæde os, hvis andre foreninger deltog i ”konkurrencen” med IF Bytoften og Gladsaxe
Judoklub, som begge bruger løbsdagen som optakt til et klubarrangement.
LOTTERI
FIG legater til foreningerne, finansieres af provenuet fra salg af lodder til Landbrugslotteriet og
Varelotteriet. En del af jer er allerede trofaste indehavere af lodder, men mange af jer er det
ikke endnu.
Derfor er der netop nu denne enestående mulighed for, at nye spiller kan tilmelde sig
Landbrugslotteriet og købe lodder til 5. og 6. trækning for kun kr.132,- så du får som ny spiller
5. trækning gratis.
Kontakt sekretariatet, hvis du ikke vil gå glip af dette fantastiske tilbud, der allerede udløber
torsdag den 20. aug. 2015.

HVAD ARBEJDER FIG MED I ØJEBLIKKET
Vi vil i hvert nyhedsbrev bringe et kortfattet overblik over de vigtigste ting, som FIG arbejder
med, så I har indsigt i, hvad kræfterne bliver brugt på. Nogle af tingene er allerede beskrevet
tidligere i denne nyhedsmail.
•
•

Leder Akademi
Facilitetsanalyse

•
•
•

•
•
•
•
•

Kommunikationsstrategi
Evaluering af Gladsaxeløbet 2015 og planlægning af Gladsaxeløbet 2016
Fordeling af kunstgræsbanerne (klubberne indkaldes til drøftelse af regelsæt for
fordellingen)
Skolereformens implementering – år 2.
Registrering af medlemstal 2016 – forenkling af indberetningen
Elitestrategi – i forlængelse af facilitetsanalysen
Blågaard – efter sommeren 2016
Justeringer af indendørs fordeling.

