
 

 

Tale til Frederikshavn Ungdoms Fællesråds Forenings- 

og Fritidskonference den 12. november 
 

[Indledning] 
 

 Tak for ordet. 

 Og tak til jer i Frederikshavn Ungdoms Fællesråd 

for at afholde denne konference med et så flot 

fremmøde. 

 Dem, der siger, at ungdommen ikke engagerer sig i 

foreninger og vores samfund, har tydeligvis ikke væ-

ret i Nordjylland. 

 At deltage i foreningslivet er vigtigt for samfundet – 

både lokalt og nationalt. 

 Vi skaber fællesskaber. 

 Vi opbygger venskaber. 

 Og vi sætter rammerne for god dannelse af de næste 

generationer af samfundsborgere. 
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  Det er det, foreningslivet kan. 

 Det er det, I kan, og det vil vi i regeringen fortsat ar-

bejde for at bevare. 

[Mine egne oplevelser med foreningslivet] 
 

 Foreningslivet har på mange måder været med til at 

forme os som mennesker. 

 Jeg har selv gjort mig flere både gode og mindre go-

de erfaringer med foreningslivet. 

 Da jeg var en lille purk, mødte jeg op til spejder. 

 Men den dag stod den på fodbold, og mit boldøje er 

virkelig ikke særlig stærkt. 

 Så det blev ved den ene gang. 

 Jeg har også prøvet at gå til håndbold. 

 Men jeg var bange for bolden – og min lidt lang-

lemmede motorik var vidst heller ikke helt til det. 

 Så det droppede jeg også hurtigt igen. 
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 Hvad kunne jeg så finde på? 

 Jeg tog i svømmehallen og prøvede svømning. 

 Men her fandt jeg hurtigt ud af, at jeg var bange for 

at have hovedet under vand. 

 Til sidst vidste mine forældre ikke, hvad de skulle 

sende mig til. 

 Heldigvis er foreningslivet andet end sport og moti-

on. 

 Så da jeg var [15] år, begyndte jeg at interessere mig 

for politik. 

 Jeg meldte mig ind i Venstres Ungdom. 

 Her udviklede jeg mig på det personlige plan. 

 Jeg udviklede en evne til at stå foran store forsam-

linger og argumentere for min sag. 

 Jeg blev en del af et stærkt fællesskab. 
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 Jeg fik gode venner, som for mig den dag i dag står 

som nogle af de stærkeste og tætteste venskaber, 

som tilmed har været med til at gøre mig til den, jeg 

er i dag. 

 Og jeg fandt ud af, at her var en ting, jeg var god til 

– og som jeg virkelig brændte for. 

 I dag er jeg skatteminister – og det var jeg i hvert 

fald ikke blevet, hvis ikke det havde været for det 

stærke fællesskab, mit foreningsliv i Venstres Ung-

dom gav mig. 

 Jeg tænker, at der er mange af jer, der sidder med 

samme følelse omkring jeres engagement i jeres egne 

foreninger. 

 Det håber jeg i hvert fald. 

 

[Kort pause] 
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[Fremtidens udfordringer – pres på midlerne] 
 

 Mange tusinde foreninger og sportsklubber rundt 

om i landet får tilskud fra diverse offentlige puljer. 

 Tilskudsmidlerne er med til at få hjulene i forenin-

gerne til at dreje rundt. 

 Og det får foreningslivet til at blomstre. 

 Men i en tid, hvor en stram økonomi i vores land 

giver et smalt husholdningsbudget for staten, risike-

rer posen med penge til jer og jeres foreninger at 

blive presset en smule. 

 Det er en udfordring. 

 Ikke bare for jer – men også for os i regeringen, som 

gerne vil skabe gode rammer for et stærkt dansk for-

eningsliv. 

 Tilbage i 2010 indgik den daværende VK-regering en 

politisk aftale, som indebar en delvis liberalisering af 

spilmarkedet. 
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 Vi har med den delvise liberalisering holdt hånden 

under den såkaldte udlodningsmodel, som sikrer, at 

midlerne til velgørende og almennyttige formål bli-

ver fordelt på en god og ordentlig måde. 

 Størstedelen af jer her i dag ved formentlig godt, at 

midlerne til de mange frivillige foreninger og sports-

klubber bliver fordelt ud fra en fordelingsnøgle på 

udlodningsloven. 

 Når det er vigtigt for jer, så er det fordi, at mange af 

de penge, som går til foreningslivet, kommer fra de 

såkaldte monopolbelagte spil som fx lotto. 

 Udover Lottomidlerne, så går en stor del af over-

skuddet fra Danske Spil til foreningslivet og almen-

nyttige formål. 

 Men vi må også erkende, at selvom vi lavede en vel-

lykket liberalisering af spilmarkedet i 2010, så ændrer 

danskernes spilvaner sig hele tiden. 
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 Lige nu tror jeg eksempelvis, at rigtig mange køber 

en Eurojackpot-kupon, fordi den seneste jackpot 

udløste en gevinst på over en halv milliard kroner. 

 Og så har jeg også set de her ret sjove reklamer i 

fjernsynet, som skal få os til at spille bingo eller på 

enarmede tyveknægte på nettet. 

 Faktum er, at når danskernes spilvaner hele tiden 

skifter, så vil midlerne i udlodningsmodellen svinge. 

 Dermed vil tilskuddene til foreningslivet og alle de 

andre gode ting, vi giver penge til, variere fra år til år. 

 Det skaber usikkerhed for jer. 

 Det skaber sikkert også i de værste tilfælde tvivl om, 

hvorvidt en forening overhovedet kan køre videre, 

fordi den er afhængig af støttekronerne. 

 Samtidig kan vi se, at indtægterne fra monopolspil-

lene er lavere i dag, end de var før 2010, hvor vi libe-

raliserede markedet delvist. 
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 Det er en udfordring, som I måske også har mærket. 

 Det har givetvis gjort noget af jeres arbejde i besty-

relserne med at få enderne til at nå sammen lidt svæ-

rere. 

 Det skal vi finde en løsning på – den løsning har re-

geringen sat sig for at finde. 

 
[De aktuelle spilforhandlinger] 
 

 På den baggrund satte Skatteministeriet i samarbejde 

med Kulturministeriet gang i et arbejde med at eva-

luere den her udlodningsmodel. 

 Er modellen den rigtige? 

 Fungerede den efter hensigten? 

 Skaber den tilstrækkelig økonomisk sikkerhed ude i 

foreningerne? 

 Spørgsmålene kan jeg egentlig besvare relativt kort. 
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 For med den grundige evaluering fandt vi ud af, at vi 

kunne gøre modellen bedre og mere retfærdig. 

 Og hvad I nok synes er endnu vigtigere: Det kan la-

de sig gøre at finde en model, der giver jer et mere 

stabilt økonomisk grundlag at arbejde ud fra. 

 Jeg ville gerne have kunnet præsentere den færdige 

løsning for jer i dag.  

 Desværre er det nu en gang sådan, at forhandlinger 

med partierne på Christiansborg indimellem tager 

tid. 

 Det har de også gjort denne gang. 

 Så I må væbne jer med tålmodighed lidt endnu. 

 Jeg håber dog rigtig meget, at den aftale, vi forhå-

bentlig om ganske kort tid, vil præsentere, kommer 

til at leve op til jeres håb og ønsker om et fortsat 

stærkt økonomisk grundlag for foreningslivet – ikke 

bare her i Nordjylland, men i hele Danmark. 
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[Kort pause] 

[Afslutning – Loyalitet overfor sin forening] 
 

 Jeg tror, at vi alle kan nikke genkendende til, at man 

har en vis loyalitet over for sin arbejdsplads. 

 Men skifter man arbejdsplads, ja, så skifter loyalite-

ten til den nye. 

 Sådan er det ikke med foreninger. 

 Én gang Frederikshavn White Hawks – altid Frede-

rikshavn White Hawks. 

 Én gang AaB – altid AaB. 

 Og for mit eget vedkommende: Én gang Venstre – 

altid Venstre. 

 Loyaliteten i forhold til den forening eller den 

sportsklub, man har grædt og grinet i som barn og 

ung, varer ved hele livet. 
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 Hvor mange af jer kunne eksempelvis finde på at 

skifte jeres forening ud med den konkurrerende klub 

eller forening? 

[Folk rækker hænderne op] 

 Nej – det tænkte jeg nok. 

 Netop derfor er fællesskaberne ude i klubberne, ude 

i foreningerne langt, langt stærkere, end de er på de 

fleste arbejdspladser. 

 De skaber stærke kammeratskaber, og de giver et ak-

tivt medborgerskab. 

 Det tror jeg, man kan finde mange rigtig gode ek-

sempler på blandt jer her i dag. 

 Gennem jeres indsats og hårde flid – hvad enten det 

er som bestyrelsesmedlemmer, trænere eller noget 

helt tredje – så viser det, hvordan det frivillige for-

eningsliv lærer os at tage aktiv del i vores samfund 

omkring os. 
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 Det lærer vores børn og unge at tage ansvar for det 

forpligtende fællesskab. 

 Den indsats – og det store arbejde I lægger rundt 

omkring – har jeg dyb respekt for. 

 Bliv ved med det. 

 Og lad os sammen kæmpe for, at dansk foreningsliv 

også i fremtiden er en lige så vigtig brik i det danske 

samfund. 

 Jeg vil i hvert fald gøre mit til, at foreningslivet i 

Danmark bliver endnu stærkere i fremtiden. 

 Tak for ordet. 


