
Netværk for
udvalgsformænd

IFFD etablerer nyt netværk
for udvalgsformænd
Idræt og fritid fylder mere og mere i den kommunalpolitiske virkelighed.

Derfor ønsker IFFD at etablere et netværk for udvalgsformænd på idræts- og 
fritidsområdet med det formål at vidensdele på tværs af kommunegrænser.

Netværket kommer således til at have en klar politisk vinkel og skal ses som et 
slags frirum til at diskutere relevante emner som f.eks. tilskudsfordeling og facilitets- 
strategier. Emnelisten er lang og kommer uden tvivl til at bære præg af de 
problematikker og input, de enkelte medlemmer bringer ind i netværkslokalet.

Netværket administreres af IFFD, som bidrager med infrastruktur og økonomi 
til de kommuner, der allerede er medlem af foreningen.

Medlemskabet gælder for et helt kalenderår ad gangen og dækker udgifter i 
forbindelse med tre årlige møder, forplejning og eventuelle oplægsholdere.

Det betyder med andre ord, at netværket optager nye medlemmer én gang om året, 
så vi på den måde ved, hvor mange (og hvem) der deltager det følgende år.

Det første år koster netværket 500 kr. + moms for medlemmer af IFFD og 
2.500 kr. + moms for ikke-medlemmer.

Tirsdag den 4. oktober 2022 inviterer vi til et online opstartsmøde fra 14.00 – 15.00, 
hvor man kan høre mere om netværket og tage stilling til et eventuelt medlemskab.

Ønsker du at deltage i opstartsmødet, kan du tilmelde dig via følgende link.

Med venlig hilsen

Lene Dybdal
Næstformand i IFFD & udvalgsformand i Holstebro Kommune (A)

Jørgen Thøgersen
Forretningsudvalgsmedlem i IFFD & udvalgsformand i Vejen Kommune (A)

Erik Viborg
Suppleant til forretningsudvalget i IFFD & 
udvalgsformand i Ringkøbing-Skjern Kommune (V)

OM IFFD
IFFD er en landsdækkende interesseorganisation, som arbejder politisk med drift og  
udvikling af idræts- og fritidsområdet. IFFD repræsenterer flere end 30 danske kommuner 
og anlæg i yderligere 20 kommuner på idræts- og fritidsfacilitetsområdet.
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https://www.iffd.dk/netvaerk-206/netvaerk-for-udvalgsformaend



