
Beretning FUF 2015  
Igen et år er gået med en masse aktiviteter i foreningslivet i Frederikshavn Kommune. FUF’s styrelse har i årets 
løb arbejdet med en række opgaver, som her fremlægges for repræsentantskabet. 
 
På hjemmesiden www.fuf.nu fremgår det, at der i 2015 er udsendt 33 nyhedsbreve, Indholdet har bl.a. været 
invitationer, inspiration, orientering om aktuelle emner, ideer og klummer. Nyhedsbrevet læses flittigt og giver 
ofte anledning til en bred offentlig debat om foreningslivets vilkår. 
 
Reduktioner 
Kultur og Fritidsudvalget (KFU) indstillede og gennemførte en kraftig reduktion og en fastfrysning af 
driftstilskuddet til paraplyorganisationernes arbejde trods ihærdige indsigelser og dialogmøde. Denne praksis 
gør op med en tillid til paraplyorganisationerne som har været siden folkeoplysningsloven indførtes i 1990. 
Dette anser FUF som dyb mistillid og mangel på respekt for arbejdet de demokratisk valgte foreningsledere gør 
i hhv. FUF og IdrætsSamvirket (IS), med opbakning fra omkring 90% af kommunens støtteberettigede 
foreninger. Igennem mere end 25 år er de 2 organisationers arbejde støttet med en fast procentsats af puljen, 
som fordeltes til de folkeoplysende foreninger. Steg bevillingen, gik tilskuddet op og omvendt ved besparelser. 
Det princip fungerede, gav mening og sammenhæng. I stedet er nu indført et fastlåst tilskudsbeløb. 
Driftstilskuddet er siden kommune sammenlægningen halveret. Ydermere kræves nu fra de frivillige 
foreningsledere en årlig virksomhedsplan frem for en foreningsberetning, et politiske signal fra KFU, som ikke 
står til at misforstå, men tages til efterretning. FUF har gennem mere end 50 år været børne- og ungdoms 
organisationers talerør og det agter FUF fortsat at være, uanset tilskud og burokrati. FUF budget 2016 er 
tilpasset reduktionerne. FUF-puljen til medlemsforeningerne suspenderes fra ’16 for en tid. 
 
Desværre lykkedes det heller ikke FUF, at påvirke et forslag fra KFU om store stigninger i gebyrer for lån af 
offentlige lokaler til overnatninger, men dialogmøde mellem forvaltningen og berørte foreninger blev iværksat, 
det var det bedst opnåelige. Heldigvis ser det dog ud til, at de mange værtskaber, cups og stævner fortsat 
tiltrækker mange til Frederikshavn Kommune. Mange frivillige hjælpere yder en kæmpe indsats for at få gæster 
hertil og sørger godt for dem mens de er her. Dejligt at foreninger og klubber kender sit værd og fortsat har mod 
på at vise vores kommune frem ved store arrangementer. 
 
24. juni 2015 vedtog byrådet endnu en revideret Frederikshavnerordning. KFU har besluttet, den nu skal hedde 
”Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune”. Processen omkring vedtagelsen var mildest talt 
rodet og beskæmmende. KFU ønskede med tilbagevirkende kraft, trods indsigelser fra FUF, IS og 
folkeoplysningsudvalget (FOU), at gennemtrumfe en række særdeles uhensigtsmæssige ændringer i ordningen. 
Heldigvis lykkedes det FUF ved et flertal i byrådet og ikke mindst borgmesterens hjælp, at trække første udgave 
af ordningen tilbage. Herved blev der så tid til, på en anstændig måde at få gennemarbejdet og gennemført 
nogle væsentlige rettelser i den senere byråds-vedtagne version. En meget vigtig demokratisk passus om, at 
byrådet fortsat skal godkende ændringer i ordningen blev bibeholdt, ligesom en10 % reduktion i trænertilskud 
ikke indføres med tilbagevirkende kraft; men trinvist over de kommende 2 år. Her skal lyde en stor tak for den 
handlekraft, der blev udvist af borgmesteren. Også senere på året har borgmesteren bidraget positivt til en 
analyse og gennemgang af rente- og afdragsfrie lån, og derigennem sikret foreningslivet ro.  
FUF deltager nogle gange om året i ad hoc ”borgmestermøder”. Det er et forum, som sættes pris på, her tages 
mange ting i opløbet og afklares i al mindelighed. Tak for godt og konstruktivt samarbejde.  
Ligeledes vil FUF her benytte lejligheden til særligt at takke en altid veloplagt borgmester for, at stille op ved 
stort set enhver anledning, der inviteres til i kommunens mange klubber og foreninger, uanset deres størrelse, og 
om det er et arrangement, en indvielse, et jubilæum eller en reception. Dette er en fantastisk gestus og en stor 
anderkendelse af de mange frivilliges flotte indsats i foreningslivet. Disse besøg er af en uvurderlig betydning 
for ildsjælene, som dermed virkelig føler arbejdet påskønnet.  
En kæmpe opmuntring og et skulderklap i det daglige slid, 1000 tak for det, Fru Borgmester .… 



Desværre blev 2015 igen et år præget af besparelser, usikkerhed og negativitet. Stemninger FUF meget gerne 
ser ændret. Et underligt skisma, med munden anderkendes og roses den store indsats; med hånden beskæres 
økonomien. De sidste 7-8 år har langsomt, men sikkert, år efter år, udhulet klub- og fritidsområdets pengekasse, 
men heldigvis ikke helt så meget, som kommunens katastrofale økonomiske situation kunne have givet 
anledning til. Det er FUF byrådsflertallet taknemmelige for.  

Som nævnt føler vi stor anderkendelse for foreningernes indsats og en oprigtig bekymring for deres 
udfordringer. Demografien arbejder imod, der er færre børn og flere ældre i kommunen og specielt 
landsbysamfundene. Mange foreninger er allerede flyttet sammen, og sparer derved omkostninger, og der åbnes 
så nye muligheder. Mange spændende projekter er på vej ud over hele kommunen. Der er opstået nye 
samarbejder, det er glædeligt og rigtig spændende. FUF støtter og opmuntrer denne tendens til overlevelse, og 
modet til at prøve nye veje. Fantastiske lokale tiltag ulmer i arbejdsgrupper rundt omkring i hele kommunen. 
Men ting tager tid, når nye strukturer og andre vaner skal modnes.  
 
Visionsplan 2015-2016 
FUF har med sin visionsplan, som blev vedtaget sidste år, forsøgt at støtte og underbygge tidens tendenser. Der 
er MEGET store udfordringer i foreningslivet, mange bestyrelser er grå og tynde i toppen, det synes svært, at 
honorere de unges skiftende krav og ønsker. Samfundet omkring foreningerne er i rivende udvikling, ofte sidder 
klubber og foreninger tilbage med deres mange love og vedtægter, som ikke interesserer andre end de, som er 
født før blomsterbørn og månelandinger. Hvordan transformeres foreningslivets sunde værdier ind i den rivende 
teknologiske tidsalder, hvor selv de sidste faste holdepunkter, som et en antenneledning eller et telefonkabel 
forsvinder ud i cyberspace. Hvor er hverdagens ståsted, når skolerne reformeres, og fritidstilbuddene kæmper 
imod Netflex, Flickr og Twitter. Foreningslivet SKAL være klar til en gigantisk transformation, for at tiltrække 
tidens selvbevidste, selektive og selvcentrerede unge generationer. FUF vil løfte dette tema løbende. 
FUF har arbejdet med målene i visionsplanen, der har i 2015 været et specielt fokus på skolereform og ikke 
mindst integration af de rigtig mange nye udlændinge, som fortsat kommer til kommunen. 
 
Samarbejde med den kommunale forvaltning: 
Der har været afholdt netværksmøder for brugere af WinKAS regnskabssystem. Der er kommunalt indkøbt 
PuljeGuide.dk, et super tilbud til alle foreninger, et tiltag bl.a. FUF tog initiativ til i 2013. Sidst i 2015 indførtes 
nyt kommunalt lokalebooking system. Det vil blive rigtig godt når det senere udbygges med adgangskoder og 
eNøgler. FUF har løbende dialogmøder med Center for Kultur og Fritid. Det er særdeles glædeligt, at der nu er 
ansat en kommunal kultur og fritids-koordinator, som før efterlyst. Det bliver forhåbentlig rigtig godt, særligt 
hvis fokus lægges på konstruktivt samarbejde med de 2 paraplyorganisationer og en direkte personlig kontakt til 
foreningerne. Endvidere der er nu indført begrebet ”Én Indgang”, som betyder, at man i CKF vil hjælpe 
foreningslivet igennem de mange kommunale forvaltninger og centre. Hermed lægges nu op til tættere dialog 
imellem flere / alle forvaltningsområder og en koordinering af indsatsområderne, et princip FUF s næstformand, 
som folkeoplysningsudvalgsformand i forrige byrådsperiode, havde som hovedtema: ”Nedrivning af de 
vandtætte skodder, foreningerne oplever imellem forvaltningsområderne” Jo, samarbejdet synes langt om længe 
på vej til foreningerne. FUF har store forventninger til fremtiden. 
 
Diverse 
FIT DEAL er nu indført, konceptet er tilpasset FUFs foreninger og gælder her for alle foreningstyper. Projektet 
er 2 årigt og forløber planmæssigt, der evalueres ultimo ’16. Alle klubber og foreninger opfordres til at deltage, 
her er et godt udstillingsvindue og gode muligheder for nye medlemmer. 
GODT GÅET uddeles af byrådet og KFU. Prisen er et skulderklap til dygtige ledere og udøvere. Det er et godt 
og et meget vigtigt signal om opbakning både til udøvere og ledere. Tak for opbakningen. 
UNGEBYRÅD. I 2016 er et nyt indkaldt efter sidste års succes. FUF takker borgmester og byrødder for 
initiativet, som styrker demokratiforståelsen og interessen hos kommende generationer. Vigtige signaler at 
sende kommunens unge, at ideer og tanker tages alvorligt, og der er reel medindflydelse. 
 
Planer for 2016 



Det ser lysere ud, forhåbentlig er store besparelsestider i FOU regi snart slut. Økonomien er mindre, men det er 
børnetallet og foreningerne desværre også. FUF lancerer en stor fritidskonference den 12. november, her bliver 
plads til inspiration for hele foreningens bestyrelse, ledere og hjælpere. Formålet er at styrke udvikling og debat. 
Byrådet og en række kompetente oplægsholdere inviteres. FUF har et tæt netværk til organisationerne DUF, 
DIF, DGI. Det vil der blive trukket på, glæd jer…. 
I 2015 afholdtes ”Foreningernes Dag” i Frederikshavn by i samarbejde FREDERIK. Arrangementet gentages i 
2016 under den ene eller den anden form, mere herom senere, afsæt tid i september.  
Endelig vil FUF i august opfordre ALLE kommunens foreninger til at bakke op om Stafet for Livet. Her vil 
FUF sammen med Kræftens Bekæmpelses lokalkomite og hele kommunens foreningsliv forsøge at sætte 
deltagerrekord med mere end 1000 deltagere på Knivholt. Det bliver et fantastisk døgn, OG mindst ligeså 
bevægende, som det store arrangement ”Verden i Frederikshavn” i Maskinhallen 2015. 
 
At nævne alt, hvad der sker omkring FUF, vil være umuligt. FUF sidder i mange råd og udvalg. Noget af det, 
der vil blive arbejdet med i 2016 er en ny folkeoplysningspolitik. FUF sidder med i Det Grønne Råd, her lægges 
op til en ny friluftspolitik. Der skal laves en ny idrætspolitik, og der skal også ses på udvikling af foreningslivet 
frem imod år 2020, som allerede nævnt. FUF sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og arbejder her målrettet på 
samarbejde om skolereformen og foreningers deltagelse heri. 
Sammenlægning af foreninger og uddannelse af ledere, er også temaer der har været oppe. Der er i 2016 
planlagt en række regionale inspirationsmøder over de næste 2 år – meget mere herom senere. 
HUSK I er meget velkommen til at henvende jer til FUF om råd, vejledning og dialog. Stort som småt. 
 
Foreningers værdi 
Derfor skal foreningers muligheder styrkes og have politisk bevågenhed, De skal ikke tages som en selvfølge, 
selvom de ”altid har været der”. FUF tror på at nedskæringer og dårlige økonomiske kår nu er fortid, og at vi 
skal genopdage værdien af et stærkt og mangfoldigt fritidsliv, for det skal der værnes om - pludselig kan det 
mistes. Tider med radikalisering og terror har vist, at der mere end nogensinde er brug for foreningslivet i DK. 
Klubber og foreninger er en af nøglerne - måske den allerstørste - til integration af børn og unge, og tiderne har 
vist, at det er vi rigtig gode til i Frederikshavn Kommune. 
Foreningslivet kan hjælpe sårbare og udsatte samfundsgrupper, foreninger kan noget helt specielt med relationer 
og fællesskaber. Der kan laves samarbejde om hjælp til integration og støtte til svage og socialt dårligt stillede 
grupper af børn og unge, også her støtter FUF gerne indsatsen. 
 
Der er udfordringer, men også muligheder for, at gøre nye ting eller forfine de fællesskaber og den kreativitet 
foreningslivet allerede indeholder. At have omsorg for hinanden og hjælpe den svage er foreningers kultur. Her 
er åbent for alle. Demokratiet er under stort pres både inde og udefra, så stå sammen og giv de værdier 
foreninger bygger på videre til de kommende generationer. 
De penge kommunen bruger på foreningslivet er forsvindende få i forhold til gevinsten, der høstes. Penge 
investeret i foreningslivet kommer mindst 5 gange igen – hvilke andre områder kan præstere dette? FUF gik 
efter sidste repræsentantskabsmøde meget positivt ind i 2015, men det har været et særdeles hårdt år med mange 
negative oplevelser, det skal ændres her i 2016. Foreningslivet er jo optimister og ser store muligheder i små 
ting. Nu skal der kæmpes for de tidligere opnåede goder. 
 
Tak 
Tak til forvaltning, IdrætsSamvirket og øvrige samarbejdspartnere. Tak for inspirerende timer i råd, bestyrelser 
og udvalg hvor FUF har virke, til de 2 engagerede politisk tilsatte styrelsesmedlemmer Sluttelig en STOR TAK 
til lederne i foreninger og klubber for en fantastisk indsats for børn og unge. Uge efter uge gøres en kæmpe, 
uvurderlig samfundsnyttig indsats Tak til alle jer frivillige ildsjæle. 
 
Frivilligt arbejde er er drevet af motivation, engagement og lyst til at tage ansvar for det samfund, man 
lever i. Værn om dette og giv det videre! GOD ARBEJDSLYST. Henrik Carlsen	


