
MÅNEDENS KLUMME 

HAVES: Et storslået projekt om aktivitet i midtbyen Frederikshavn 

SØGES: Foreninger som vil tage ejerskab og initiativ 

SAMMEN MED KLUBBER, INVESTORER OG PARTNETRE KAN DER LAVES NOGET 

HELT UNIQUET  

Det er med stor ros til Frederikshavn Kommune og Plan og Miljø udvalget med Anders 

Brandt i spidsen, FUF ser dets ambitiøse projekt omkring midtbyen Frederikshavn / 

Rådhusparken. 

Kort version  -  Lang version 45 sider 

Det er meget glædeligt, at der etableres spændende faciliteter til byens kultur og 

foreningsliv. Dette viser interesse og opbakning. Mange instanser er været involveret, 

dygtige arkitekter og byplanlæggere, kloge konsulenter fra de landsdækkende 

organisationer DGI, og DUF, og ikke mindst har politikkere og embedsmænd lagt et stort 

og velment stykke arbejde, en masse ressourcer og økonomi i dette. 

Nu indkaldes så til møde og bla. FUF møder op, MEN HVOR ER HELE DET LOKALE 

FORENINGSLIV. 

FUF rundsender info til over 450 foreningsledere for 3 uger siden og opfordrer til at 

melde tilbage 

– MEN IKKE SÅ MEGET SOM ÉN ENESTE TILBAGEMELDING… eller blot et lille bitte 

PIP 

Hvad er det lige, der går galt – det er jo paradoksalt, at der spares og nedskæres på stort 

set alle tilskud under kultur og fritid – også i folkeoplysningsudvalget - og specielt 

anlægspuljen til klubber og foreninger har de sidste år stået for skud og er 

reduceret til ¼. 

På samme tid opleves, at der laves store investeringer i 2 kæmpehaller ved Arena Nord 

(over 20 mio) – de største kommunale idrætsinvesteringer siden 

kommunesammenlægningen – og nu her et storstilet projekt i Frederikshavn Midtby  

MEN HVOR ER INDDRAGELSEN AF BRUGERNE OG FORENINGSLIVET – GIDER 

MAN IKKE STILLE OP. 

Er det embedsmænd, konsulenter og politikkere som ved bedst og beslutter hen over 

hovedet på foreningerne som står måbende tilbage, og ser på deres egne nedslidte og 

utidssvarende faciliteter….. Hvad er det lige, der sker.  

HVORFOR REAGERER KLUBBERNE IKKE PÅ DE HENVENDELSER DER 

UDSENDES. 

Orker man ikke – er der ingen visioner i klubberne, er der ikke længere ledere med 

overskud til at tænke ud af boxen, eller skal man have meget mere tid til at reagere. 

Forhåbentlig har man ikke givet op. 

http://fuf.nu/images/stories/2016-nyheder/raadhusparken.pdf
https://www.dropbox.com/sh/9g3b8na094wrw4e/AABA4bg_96vAPWop3ZvsKQHla?dl=0


I FUF tales der om, at der er brug for en længere proces når foreninger og brugere skal 

inddrages – det passer dårligt med meget lange politiske beslutningsprocesser og det 

faktium, at når der så først er afsat budgetmidler, da skal de bruges meget hurtigt, og helst 

inden for det afsatte budget år skal projektet være tegnet, gennemført og afsluttet. Det 

passer meget dårligt med en forenings årscyklus. 

HVAD gør vi så – nu ligger der et flot projekt med petanque, multibaner, skateranlæg, 

fitness udstyr, aktivitetsplads, musik scene, danse- og opvisningsplads og meget, meget 

mere – det venter kun på gravemaskinerne får fyldt diesel i tanken. DET ER NU DET 

SKER…….. 

Dog er der kaldt til en lille time-out, FUF hører derfor her og nu gerne fra nogle af de 

mange medlemsforeninger, som måtte have interesse i dette storslåede projekt 

- KOM OG VÆR MED TIL AT TAGE ET EJERSKAB af faciliteterne, se nye muligheder 

for foreningen og se om der kan skabes kontakt til de selvetablerede som med fornøjelse 

indtager byens bedste legeplads. 

FUF vil gå aktivt ind i formidlingen, men det kræver at der meldes tilbage – der skal 

en dialog i gang. Nu udvikles storslåede skater faciliteter i midtbyen – hvad sker der så i 

Arena Parken og med hele stadionområdet, som for blot få år siden var tiltænkt som et 

gigantisk forenings- og fritidsmekka med skatere, løbestier park og sø, spejdere og idræt. 

Et sted hvor de foreningsløse og kunne møde foreningsaktive – et område for bevægelse 

og sundhed for hele familien – skrinlægges dette – er der brug for 2 store aktivitetsanlæg 

i Frederikshavn med kun ca. 500 meter imellem – og hvor står alle vore øvrige byer, er der 

fokus på deres udviklingsmuligheder? 

Tag del i debatten – det er nu der skal bydes ind – dette er en KÆMPE mulighed for 

foreningslivet, vær med og tag ejerskab af de faciliteter, der stilles til rådighed, og byd ind 

med jeres ekspertise. 

SAMMEN BLIVER MAN BEDRE – OG DER KAN BYGGE STORT MED DE 

POTENTIALER FORENINGER HAR 

Plan og Miljø har budt op til dans 1000 tak for det      -       Ønsker foreningslivet at 

deltage i festen? 

Henrik Carlsen, formand FUF 

 

 

 

 

 

Læs nedenstående brev fra Anders Brandt – formand, Plan og miljø udvalget 



Liv og aktivitet i Rådhusparken – året rundt! 

Kære foreningsrepræsentant og ildsjæl 

Tak til alle jer der deltog i møde om ”Liv og aktivitet i Rådhusparken” d.16.februar! 

På trods af, at mødet blev afholdt med kort varsel var der flot fremmøde, og der kom 

mange gode pointer og ideer frem på mødet.  

Jeg synes vi havde en god drøftelse af behovet for at få skabt medejerskab til 

Rådhusparken og aktiviteter og faciliteter i denne blandt unge, medlemmer af foreningerne 

og også blandt dem, som ikke er medlem af en forening, men borger i byen. Det er en 

fælles udfordring og vi er i Plan og Miljøudvalget derfor rigtig glade for jeres positive tilsagn 

om at ville samarbejde omkring denne!  

Processen omkring omdannelse af Rådhusparken vil fortsætte. Vi vil derfor i den 

nærmeste fremtid tage fat i jer – for at finde ud af hvordan vi bedst muligt får aktiveret og 

engageret relevante brugergrupper og ildsjæle, således at vi får skabt gode aktivitetsflader 

med muligheder for alle i Rådhusparken. 

Vi vil også tage fat I de af jer, som var forhindret i at deltage i mødet - og håber naturligvis, 

at I også vil bidrage til denne spændende omdannelse. Hilsen Anders Brandt, formand for 

Plan og Miljøudvalget   

 


