
FUF MØDE MED LOA FONDEN 19. AUGUST 2016 

De 6 store spændende projekter er Skærum/Åsted/Ravnshøj/Kvissel samarbejdet, Østervrå Kultur- og 

Idrætscenter, Dybvadhallen, SPEKTRUM SÆBY og Ålbæk Idrætscenter og ArenaPark. Projekter der alle er klar 

med de første forslag, skitser og tegninger, når FUF den 19. august 2016 tager på en stor rundrejse i kommunen. 

Der er udsendt invitationer og vi glæder os over den virkelyst og det engagement, som man rundt om i 

lokalsamfundene har lagt i, at føre foreningslivets faciliteter ind i 2020. 

Foreløbig er det meste – undtagen Østervrå – på skitse plan, og man ønsker, at få dem kvalificeret ved en 

gennemgang af Lokale og Anlægsfonden. Herefter skal foreningsbestyrelser og borgere drøfte projekterne, som 

alle inddrager rigtig mange parter, og som vil vende radikalt op og ned på den måde, man hidtil har drevet 

foreningsfaciliteter. Alle projekter medfører, at flere brugergrupper går sammen, og ved flere af dem frigøres 

endog store arealer til andre formål. Der er helt nye tider for samarbejde og nytænkning i multi-brug. 

Foreningsfolk og centre er dygtige til at rejse kapital fra mange forskellige sider, og dette er også tilfældet her, 

men kommunal garanti vil i mange tilfælde være nødvendig, da man ellers ikke kan låne penge i et presset bank- 

og realkredit marked, hvor garantikravene efter finanskrisen desværre rammer foreninger hårdt. 

Men i FUF tror vi på, at et velvilligt byråd vil understøtte projekterne, som samler aktiviteter i et antal moderne 

og alsidige kraftcentre, som både kommune og borgere kan få meget glæde af. Dette vil sikre udviklingen i 

lokalsamfundene og styrke sammenholdet imellem borgerne og foreningerne. Det vil skabe aktive borgere. 

For mange – måske især byrådet – vil 50-60 mio kr. virke skræmmende, men når foreninger og det lokale 

erhvervsliv går sammen, og der ansøges de store fonde og puljer, ja så kan man faktisk komme ned på en 

kommunal medfinansiering på mellem 1/3 og 1/4 – og så må man sige, AT MAN VIRKELIG FÅR VALUTA FOR 

PENGENE – penge givet til et aktivt foreningsliv er altid godt givet ud, og kommer mangefold igen. Det er vore 

børns fremtid at vokse op i et aktivt og udfordrende foreningsliv i moderne faciliteter, som følger med tiden. 

FUF glæder sig til en fremtidig debat – som allerede er godt i gang – om hvordan der kan anvises veje til, at få 

mange af de gamle nedslidte foreningsfaciliteter op i gear – TÆNK engang, foruden Kappelborg i Skagen og de 

store halbyggerier i Frederikshavn, så er der ikke lavet større investeringer de sidste 20-30 år i disse områder. 

Nu er flere foreninger modne til at rykke sammen og opgradere, det bør politisk kunne prioriteres de næste par 

år – selv i en fattig kommune. FUF er villig til at deltage i drøftelserne – også om hvor der kan skæres ned og 

omprioriteres, for vores samfund og bosætning ændres voldsomt i tiden. Når det er sagt, er det vigtigt at påpege 

FUF vil IKKE lukke foreninger – tværtimod, FUF vil sikre deres overlevelse. FUF vil arbejde for, at der udstikkes en 

garanti for, at enhver landsby skal have et foreningshus og et grønt område. Det vil give god mening. 

Nye spændende kraftcentre med mange foreningstyper vil skyde op i asken af gamle nedslidte idrætsanlæg – vi 

går en spændende tid i møde. Når ildsjæle først tager fat, vil der ske store ting, så håber FUF, at politikerne 

kender deres besøgstid og bakker op om de mange frivillige, som er villige til at lægge rigtig mange timer i den 

fortsatte udvikling af netop deres lokalsamfund. Bolden er givet op, de næste måneder bliver spændende. 

NU ER DER OPLANDETS TUR TIL AT OPLEVE DE INVESTERINGER, POLITIKERNE HAR GJORT I FREDERIKSHAVN BY  

UMULIGT – tja, med kun 1/3 af det der er brugt på idrætsanlæg i 2015/16 i Frederikshavn by, kan alle 4-5 

projekter, som dækker stort set HELE kommunen skydes i gang fra 19/8-16, når LOA Fonden kommer forbi    

Følg projekterne i FUF nyhedsbrev 


