Lørdag d
en
12. novem
ber
2016
Maskinh
allen,
Frederik
shavn

Forenings- og
Fritidskonference
Foreningslivet frem mod 2025
– udfordringer og muligheder
– drømme og virkelighed

Det danske samfund er under hastig forandring. De forpligtende fællesskaber
udfordres, og i højere grad forfølges egne mål og interesser. Derfor udfordres
det traditionelle foreningsliv.
FUF, Idrætssamvirket og Frederikshavns kommune vil med
Forenings- og Fritidskonferencen sætte fokus på tre væsentlige områder: Fundraising, aktivitetsudvikling og
foreningsfællesskabet.

De vil blive præsenteret i tre spor med hver tre workshops.
Det vil være muligt at shoppe mellem de tre spor, og man
er således ikke bundet til alle workshops i et helt spor.
Det angives ved tilmeldingen.

Spor a

Spor b

Spor C

Fundraising

Aktivitetsudvikling

Foreningsfællesskab

De fleste foreninger er i en evig kamp for
at finde på måder at skaffe penge til aktiviteter. Her er tre workshops, der giver
konkrete bud på, hvordan foreningen kan
finde økonomi til aktivitet og udvikling.

Sporets tre workshops stiller skarpt på,
hvordan der skabes rum for nye aktiviteter og fritidsmuligheder, og hvordan de
fastholdes som aktiviteter.

Tre workshops sætter fra hvert sit perspektiv fokus på, hvilken betydning fællesskaberne har for samfundet, og hvad
der skal til, for at kommende generationer fortsat engagerer sig i foreningslivet.

1. Tre veje for at få økonomi:
(a) Partnerskaber, hvor Thomas Kirkeskov
fortæller om KFUM-Spejdernes succes
med partnerskaber.
(b) Puljeguiden, Søren Mathaisen, key
account manager i Schultz, viser hvor
der findes relevante puljer.
(c) Odendo, Thomas Madsen, partner og
medstifter, fortæller om nye muligheder
via sociale medier.

1. Gadeidræt
– de unges nye legeplads
Rene Melvad Jørgensen, Projektleder
gadeidræt, DGI, om udvikling af gaderummet og unges aktiviteter. Og Friluftsrådet om grønne, grå og blå støttepunkter for friluftslivet.

1. Forandring i Forening
Her gives svar på, hvordan man fortsat
holder en erfaren forening ung og aktiv.
Oplægsholder er Torben Steenstrup, partner og stifter af konsulenthuset Foreningsudviklerne, har 10 års erfaring i
foreningsudvikling både professionelt og
frivilligt.

2. Lokale og anlægsfonden
og friluftsrådet
Oliver Vanges, Lokale og Anlægsfonden
fortæller om støttemuligheder til faciliteter og rammer for fritidsaktiviteter,
og Thomas Elgaard og Betty SteglichPetersen, Vendsyssel kreds, orienterer
om Friluftsrådets mulighed for rådgivning og medfinansiering ved natur faciliteter
3. Tak for donationen Hr. fond
Torben Steenstrup, Foreningsudviklerne,
giver helt konkrete tips til, hvordan man
får succes med fondsansøgninger.

2. Foreningerne og skolereformen
Ejnar Bo Pedersen, sekretariatschef i
Ungdomsskoleforeningen UNG og Søren
Møller, formand DGI, vil med udgangspunkt i konkrete eksempler sættes lys på
foreningers muligheder for faglig bidrag
til en mere varieret skoledag med Ungdomsskolen, som professionel medspiller.
3. Fra Facebook til klub
Thomas Bach, næstformand, DIF, fortæller med udgangspunkt i Frederikshavn
MTB (Mountainbike-klubben), historien
om udviklingen fra aktivitetsfællesskab
til foreningsfællesskab, med sociale
medier som forum.

2. Unges fællesskaber
– mellem tryghed og spænding
Lektor Maria Bruselius Jensen, CeFU
– Center for Ungdomsforskning, stiller
skarpt på unges forventninger og oplevelser af fritidsfællesskaber med en helt
ny undersøgelse af unges syn på fællesskaber, gennemført for DUF som en del
af initiativet ”Fremtid i Forening?”
3. Gider de unge foreningslivet?
Professor Bjarne Ibsen, Center for Idræt,
Sundhed og Civilsamfund, Syddansk
Universitet, giver indblik i betydningen
af foreningernes aktiviteter for medlemmernes engagement i foreninger og samfund. Oplægget bygger på en undersøgelse gennemført for DUF som en del af
initiativet ”Fremtid i Forening?”.

program
9:30	Morgenkaffe og rundstykker
Fyld spørgsmålshatten til politikerne
10:00 Åbning og velkomst
ved Knud Hjørnholm, ØVI og Peter Gislund, FDF
	Fremtidens foreningsliv i Frederikshavn
	Kommune
ved Borgmester Birgit S. Hansen
10:15	Foreningslivet frem mod 2025
Martin Justesen, pressemedarbejder på Christiansborg, tidl. Frederikshavner og formand for DUF
lægger op til debat med lokalpolitikere om deres
visioner for foreningslivet i Frederikshavn Kommune
frem mod 2025.
• Christina Lykke Eriksen (F), formand for
		 Børne og Ungdomsudvalget
• Mogens Brag (V), formand for Kultur og Fritids		udvalget
• Anders Brandt Sørensen (A), formand for
		 Plan og Miljøudvalget
11:00	pause
11:15 Foreningslivet frem mod 2025 set fra
	Christiansborg
ved Skatteminister Karsten Lauritzen (V), MF
11:45 Præsentation af konferencens tre spor:
• Fundraising ved generalsekretær for
		 KFUM- Spejderne, Thomas Kirkeskov
• Aktivitetsudvikling ved næstformand for
		DIF, Thomas Bach
• Foreningsfællesskab ved seniorkonsulent i
		DUF, Jens Nygaard Nielsen
12:00	Frokost
13:00 De tre spor: første workshopsrunde
A. Tre veje for at få økonomi: Partnerskaber,
		 Puljeguiden og Odendo.
B. Gadeidræt – de unges nye legeplads
C. Forandring i forening
13:45 Pause
14:00 De tre spor: anden workshopsrunde
A. Lokale og anlægsfonden og friluftsrådet
B. Foreningerne og skolereformen
C. Unges fællesskaber – mellem tryghed og
		spænding

14:45 Pause
15:00 De tre spor: tredje workshopsrunde
A. Tak for Donationen, Hr Fond
B. Fra Facebook til aktiv klub
C. Gider de unge foreningslivet?
15:45 Pause
16:00 2025: Hvor er foreningslivet på vej hen?
ved Søren Møller, formand for DGI.
16:15 Foreningernes fremtid
fotografisk opsamling ved Tao Lytzen, PixlArt,
Østervrå.
16:30 Målrettet mangel på målrettethed
indlæg ved Morten Bruun, forenings-ildsjæl,
tidl. Europamester på fodboldlandsholdet,
TV kommentator, mv.
17:15 Den bedste udgave af foreningsfremtiden
ved Christina Palmstrøm, hovedbestyrelsesformand
for De grønne pigespejdere
17:30 Slut på konferencens officielle program

Aftenprogram
18:30	Middag for konferencens deltagere
19:30	Aftenunderholdning fra scenen
med indslag fra Frederikshavn Musikskoles Talentklasse, Nordskovstjerne og ”Vild med Dans” deltager
Mathias Käki Jørgensen, solosang af Lise Hjørne,
besøg af OL medaljevinder og mange flere overraskelser og spændende indslag.
21:00 Tak for i dag
ved folkeoplysningsudvalgets formand Steen Jensen.

Konferencen følges op i begyndelsen af 2017 med et stort
arrangement ved Søren Østergaard, CUR – Center for ungdomsstudier – også kaldet ”Danmarks ældste teenager”,
som vil styre processen med deltagelse af såvel lokale
kræfter som landsorganisations repræsentanter.

praktiske oplysninger
Målgruppe

Foreningslivets ansatte, ledere, trænere, bestyrelsesmedlemmer.
Politikere, forvaltning og alle andre med interesse i udviklingen af
forenings- og fritidsområdet.

Tid	

Lørdag, den 12. november 2016. Kl. 9:30 - 17:30 med efterfølgende
aftenprogram med spisning.
Drikkevarer for egen regning.

Sted	

Maskinhallen, Skolegade 8, 9900 Frederikshavn

Pris

Gratis deltagelse, dog opkræves et gebyr på 250 kr. for manglende fremmøde.

Tilmelding

senest den 1. november 2016 på www.fuf.nu/tilmelding-konference

Oplys ved tilmelding
• Navn
• E-mail
• Forening/organisation
• Om du deltager i aftenprogrammet
• Hvilket spor du ønsker at følge, eller hvilke workshops du vil deltage i.
Kontakt

Formand for FUF – Frederikshavns Ungdoms Fællesråd, Henrik Carlsen,
tlf. 6169 0548, mail: fuf@fuf.nu

Konferencen arrangeres af FUF – Frederikshavns Ungdoms Fællesråd og IS – Idrætssamvirket
i samarbejde med Frederikshavn Kommune, DUF, DGI og DIF.
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