
Det er fint og fornemt, at man kan samle mellem 150 og 200 mennesker på en blæsende kold og 

regnfuld efterårsdag for at indvie 100m2 asfalt og et vejskilt foran Arena Nord, der hylder en 

foreningsaktiv fra 1950’erne, MEN at kunne samle 150 mennesker indendørs i Maskinhallen i god 

varme og med et stjernespækket program om, at udvikle et særdeles trængt foreningsliv for børn og 

unge i Frederikshavn Kommune frem imod 2020’erne, er virkelig op af bakke……. 

KLUMME til FUF Nyhedsbrev 1/11-2016 

DER ER MANGE PARADOKSER: 

Man kan samle stort set hele den lokale verdenspresse, adskillige folk, der kommer langvejs fra og over 

150 interesserede lokale i et koldt forblæst efterårsvejr - hertil en indsamling på 2,5 mio. kroner til en 

4m høj bronzestatue af Guld-Harald, som var aktiv i Frederikshavn i 1959 – det er snart 60år siden…. 

Alt dette er fint og godt – ikke et dårligt ord om det. En god historie fra en længst svunden tid og stor 

respekt for det, men man må da forbavses, når det nu på samme tid opleves så svært at samle bare 150 

personer med interesse for videreudvikling af nutidens foreningsliv i Frederikshavn Kommune. 

Nu må man se at komme op på beatet og få vendt udviklingen i et alvorligt skrantende foreningsliv i 

Frederikshavn Kommune. Kunne der blot findes samme engagement, entusiasme og fokus på at skaffe 

økonomi og udvikling af det nuværende foreningsliv, så der også vil være fritidstilbud for kommende 

generationers børn og unge. 

Det 4m høje monument i form af Harald Nielsen bronzestatuen skulle nødig blive en gravsten over et 

foreningsliv, som var engang, men hvor kommercielle økonomiske og individuelle egocentriske egne 

interesser har overtaget det aktive frivillige idebetonede levende og engagerende foreningsliv. Med 2,5 

mio. kroner og en kommunal medfinansiering til renovering af Harald Nielsens Plads, så må det jo være 

muligt at fremskaffe mindst det 10-dobbelte beløb til videreudvikling af faciliteter i og omkring det 

stadion, som bortset fra, at træerne er vokset og bandereklamerne er skiftet, stort set ser ud, som da 

Harald Nielsen betrådte grønsværen. Et stadionanlæg som i langt større grad skulle bruges af nutidens 

børn og unge. Af de der efterlades på gadehjørnerne, som bytte for kriminelle banders sorte marked. 

Frederikshavn Kommune har i årevis beskåret økonomien til de stivnende faciliteter, som ikke længere 

tiltrækker tidens unge. Heldigvis har byrådet netop nu i første omgang over en 4 års periode bevilliget 

en lånepulje på 9.5 mio. til facilitetsudvikling - OG heldigvis er der foreninger, som med succes vokser. 

Konferencen d. 12. november vil sætte fokus på udviklingen frem imod 2025, derfor er der inviteret en 

lang række af Danmarks største specialister og meningsdannere på området, som sammen med lokale 

politikere og foreningsledere skal genføde et engagerende og tidssvarende foreningsliv, med et 

idebetonet grundlag og socialt ansvar, som skal udvikle den enkelte til en mellemfolkelig forståelse. 

Dette er gamle folkeoplysende værdier, som ifølge nye forsknings undersøgelser stadig tiltrækker og 

fastholder børn og unge i et aktivt engagerende fritidsliv. Der skal jo være sjovt at være foreningsaktiv 

Måske skal indpakningen og formen fornyes – det er netop det, som Forenings og Fritidskonferencen 

12/11-2016 lægger op til. VELKOMMEN – deltagelse er gratis og tilmeldingen lukker ved 160 deltagere. 

www.fuf.nu/nyheder/fritidskonference  
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