Beretning FUF 2016
Igen et år er gået og igen en masse aktiviteter i foreningslivet i Frederikshavn Kommune. FUF’s styrelse har
arbejdet med en række opgaver, som hermed fremlægges for repræsentantskabet.
På hjemmesiden www.fuf.nu fremgår det, at der i 2016 er udsendt 31 nyhedsbreve, Indholdet har bl.a. været
invitationer, inspiration, orientering om aktuelle emner, ideer og klummer. Nyhedsbrevet læses flittigt og giver
ofte anledning til offentlig debat om foreningslivets vilkår. De lokale medier viderebringer ofte artikler med
baggrund i FUF NYHEDSBREV, det er vi glade for, da det betyder, at FUF’s arbejde har en vis offentlig
relevans, så derved kommer FUF’s aktiviteter og budskaber langt bredere ud.
Som noget nyt har FUF i samarbejde med Frederikshavn Teaterforening udloddet billetter til frivillige ledere
som en lille erkendtlighed for deres indsats. Det er taget rigtigt godt imod blandt læserne, og vore statistikker
viser en generel meget høj hitrate på vore nyhedsinformationer. Kommentarer og indlæg modtages gerne med
henblik på at gøre FUF NYHEDSBREV mere læsevenligt og relevant.
FUF har i snart 55 år været børne- og ungdomsorganisationers talerør. Det agter FUF fortsat at være. Mange års
konstant nedskæring af fritidsområdet betød i 2016, at ungdoms/børne kriminalitet og bander blev en del af
gadebilledet specielt i Frederikshavn, men også urolige elementer andre steder i Kommunen, Børne og
Ungdomsudvalget rykkede hurtigt og effektivt ud og etablerede en handleplan og et gadeteam. FUF og
foreningslivet stillede sig også til rådighed i dette arbejde. FUF fortsætter indsatsen og arbejder gerne sammen
med gadeteam og SSP i 2017. Foreninger kan ikke alene bekæmpe kriminalitet, men få midler kan sammen
med foreningers ildsjæle gøre en stor social forebyggende indsats. FUF står til rådighed for fælles initiativer.
Et andet symptom på foreningernes krise og manglende tag i ungdommen er, at et stort fald i medlemstal over
de seneste 4 år har betydet en meget stor reduktion i antallet af foreninger, som søger økonomisk støtte i
folkeoplysningsudvalget. Dette er særdeles alarmerende, idet det betyder, at foreningslivet har mistet mange
medlemmer blandt børn og unge. FUF har i-tale-sat dette, andre forsøger at bagatellisere problemet, men det er
FUF’s holdning, at foreningsudvikling er et yderst alvorligt tema, som kræver fokus og handling, for når
børnene og de unge forsvinder blandt medlemmerne, er det en snigende dødsspiral for klubber og foreninger.
Flere foreninger er de seneste år gået sammen eller er lukket. Fremover skal vi målrettet se på dette. For FUF er
det ikke noget, som skal bortforklares, det er dyb alvor. Der skal tænkes nyt og handles aktivt på at vende
udviklingen. Derfor er det glædeligt, at NORDJYSKE og TV2NORD har taget emnet op i temaudsendelser.
Desværre blev 2016 endnu et år med stærkt beskårede budgetter, ligesom der har været reduktioner på de midler
FUF-Puljen kunne bruge til at igangsætte projekter og støtte medlemsforeninger, I 2016 blev puljen helt sat på
standby. FUF styrelsesmedlemmer har måttet bruge megen tid på at søge fonde og økonomisk støtte. Dette er
absolut ikke holdbart, der er brug for, at Frederikshavn Kommune i lighed med andre kommuner nu vågner op
og stiller kompetencer til rådighed, når der skal hentes penge til projekter og udvikling. Der ligger millioner og
venter, men som fattig kommune fanges vi i en nedadgående spiral og går derfor desværre glip af stor ekstern
økonomisk støtte. Det er forhold FUF ønsker ændret.
FUF har i årets løb afholdt en hel del distriktsmøder, vi føler, at vi er kommet tættere på vore foreninger, har
udryddet nogle misforståelser, har fået ris og ros og ikke mindst har fået set hinanden i øjnene. Alle steder har vi
hørt om spændende initiativer og flotte projekter, som vidner om en vilje til samarbejde og stor tro på fremtiden.
Flere steder er man gået sammen og har opnået fantastiske ting, det spirer i alle hjørner af kommunen. Det er
rigtig dejligt og et momentum der skal holdes. Det er vort håb, at Kommunen i 2017 er klar til at bakke op, for
en blåstempling fra Kommunen er nøglen til de store pengetanke. FUF har løbende haft et godt samarbejde med
Lokale og Anlægs Fonden, som har bidraget til megen nytænkning af foreningsfaciliteter. En rundtur i august
blev en øjenåbner for flere af de lokale initiativer, som vi alle kommer til at se og høre meget mere til i 2017.

FUF deltager et antal gange om året i ad hoc borgmestermøder. Det er et godt uformelt forum, hvor mange ting
tages i opløbet og klares i mindelighed. Tak til borgmesteren for godt og konstruktivt samarbejde, selvom der
ikke altid er enighed om fordelingen af kommunens midler. Men vigtigst er dog dialog og gensidig forståelse.
Borgmesteren møder frisk og velvillig op til alle mulige foreningsarrangementer. Det betyder rigtig meget for
små som store foreninger, at få denne anerkendelse, da det til tider kan føles en smule utaknemmeligt at arbejde
som frivillig. At komme rundt og tale med borgere, børn og unge om deres fritidsinteresser, giver en stor
forståelse for, hvad der rører sig blandt græsrødderne. Så igen i år: 1000 tak for de mange besøg, det varmer...
Ligeledes afholdes 6-8 møder med ledelsen i Center for Kultur og Fritid sammen med folkeoplysningsudvalgets
formand. Møder som giver stor værdi, fordi der under uformelle former gives mulighed for at drøfte vores
samarbejde og fælles planer og strategier med den kommunale administration. Desværre synes der at være
meget langt fra forvaltningen og ud til foreningerne. FUF kunne godt ønske sig et større lokalkendskab og mere
praktisk foreningserfaring blandt de ansatte, samt at forvaltningens medarbejdere kommer rundt til foreningerne
for at få et indblik i frivillige lederes daglige indsats og ved selvsyn se deres forhold. Her er plads til forbedring.
Det var særdeles glædeligt, da der i 2015 blev ansat en kommunal kultur og fritidskoordinator, som FUF
tidligere havde efterlyst. Men den forventede tætte kontakt med, og besøg i foreninger er desværre endt ved
døren til Rådhuset i Frederikshavn. Til gengæld har det spirende samarbejde med kommunal projektledelse
omkring haludvikling været en stor fornøjelse. FUF har stor glæde af at have en forvaltnings-medarbejder med
på distriktsmøderne, hvor murene nedbrydes. Mere af dette er ønskeligt og nødvendigt fremover. Begrebet ”Én
Indgang” er langsomt ved at fungere, men hvorfor er der så langt fra Rådhusets kontorer ud til foreningslivet.
Desværre er arbejdet med kasserernetværksmøder for brugere af WinKAS regnskabssystem grundet besparelser
gået i stå, der har ikke været afholdt nødvendige kassererkurser eller fornøden indføring i de nye systemer i
2016. I det hele taget har det knebet med indkøringen af bookingsystemer, og forventede forbedringer med
elektroniske låse og adgangskort har tværtom været et møllehjul om halsen på flere med manglende forståelse
imellem Center for Kultur og Fritid, Ejendomscenter og foreninger. Det er kommunalt når det er værst, og det
er desværre endnu ikke lykkes, at få afprøvet nye modeller eller få mere fleksible adgangsvilkår. Derfor lægges
igen op til en tættere dialog imellem forvaltningsområder og en tæt koordinering af udvalgenes indsatsområder.
Det er ærgerligt, at KFU nu efter snart 4 år ikke er kommet videre i Fritidsstrategiplanen. I 2017 er der nyvalg,
og så er valgperioden forpasset. FUF’s store facilitetsanalyse fra 2012 er desværre endt i sniksnak.
Måske er der nu et spinkelt håb, for efter et kraftigt vink i pressen, er der omsider taget fat i et 10 år gammelt
problem, nemlig forskelsbehandlingen af de kommunale og selvejende haller. En gammel problematik rejst i
klumme i FUF NYHEDSBREV og efterfølgende dygtigt grebet af pressen. Nu foreligger langt om længe de
første skitser. Men uden konkrete beregninger kan der ikke træffes en beslutning. FUF stopper dog ikke, før der
opnås fuld gennemskuelighed, også i tilskud til Arena Nord. Måske er lighed ikke muligt, men gennemsigtighed
i brugen af offentlige midler, bør og skal være et krav. Den eneste måde at sikre den fremtidige bæredygtighed
og udvikling på er, at behandle ligeværdigt. 10 år er gået, nu skal der styr på området. FUF vil endvidere
arbejde videre med en overordnet kommunal planlægning af fritidsfaciliteter, gerne sammen med eksterne
kompetencer, som FUF allerede har kontakt til. Der er nye folkeoplysnings- og fritidspolitikker på vej, og der er
temadrøftelser i FOU om, hvordan foreningslivet hjælpes bedst videre – jo hvor der er vilje, er der vej….
I samarbejde med forvaltningen, DUF og IS afholdt FUF i november en stor forenings og fritidskonference.
Dette blev med tæt parløb med DGI og DIF en meget stor succes, hvor der var fuldt hus til et 12 timers meget
tæt program med bl.a. spændende ministerbesøg. Formålet med dagen og de mange workshops var, at give en
forsmag på alle de muligheder, der gives for at hente inspiration og ny viden. Konferencen følges op i 2017 af et
nyt stort åbent arrangement. FUF fik stor ros for konferencen, som affødte en massiv mediedækning både i
aviser, radio og TV. TV2NORD satte efter konferencen fokus på foreningsudvikling i flere udsendelser. Et
”wake-up-call” for mange foreninger, som oplever massiv medlemsflugt på traditionelle aktiviteter. Et andet
resultat af konferencen var, at flere lokalpolitikere fik et fornyet fokus på foreningslivet og dets værdier, noget
FUF tager op igen til kommunevalget i 2017.

Desværre blev 2016 også året, hvor FUF efter 2½ års hårdt arbejde og forbrugte penge, måtte lukke FIT DEAL
projektet ned. Desværre har konceptet ikke vist sig levedygtigt i vores del af landet, men ideen affødte projekter
som ”Kom til Kræfterne og Velkommen til Foreningslivet”, som alle i samarbejde med Den Kommunale
Ungdomsskole, Kræftens Bekæmpelse og Integrationsrådet har været fine nye bæredygtige initiativer. Sidst på
året 2016 dumpede en meget stor bevilling fra Kulturstyrelsen ned i FUF’s turban, og i samarbejde med
Ungdomsskolen startes i det ny skoleår op med spændende læringstilbud til kommunens skoler.
At komme ind på alle råd og udvalg FUF har arbejdet i vil være uoverskueligt, men her kan henvises til
hjemmeside og nyhedsbreve, som i detaljer beskriver dette på www.fuf.nu

Fremtiden er forandring
FUF har markeret sig stærkt i 2016, det bliver næppe mindre i 2017, hvor FUF også går ind i det blå element.
Der arbejdes videre med facilitetsudvikling og med distriktsmøder. FUF anerkender de gode, gamle og stabile
foreningsmodeller og -aktiviteter, som i mange år har haft sin berettigelse, men anerkender også, at samfundet
ændrer sig og derfor støttes og opmuntres til at se på nye foreningsstrukturer og samarbejder. Også i FUF skal
der arbejdes med en ny formandsstruktur, så vi fremover, også i medierne, vil fremstå bredere. 2017 bliver et
virkeligt spændende år, hvor FUF tager fat i en ny 2-årig visionsplan, frem mod nye mål til afløsning, enkelte til
videreførelse, af de nuværende. Efter beretningen gøres der rede for disse mål, ligesom der kort samles op og
evalueres på den tidligere visionsplan.
Som nævnt opleves stor anerkendelse af foreningernes indsats og en oprigtig interesse for deres udfordringer.
Demografien arbejder foreningerne imod, der er færre børn og flere ældre i kommunen og dette specielt i
landsbysamfundene. Mange foreninger er allerede flyttet sammen, og sparer derved omkostninger, og der åbnes
også for 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
specielt 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 helt andre vaner skal modnes.
GODT GÅET Prisen uddeles af byrådet og udvalg. 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. Også stor tak for opbakningen til
UNGEBYRÅD, som styrker demokratiforståelsen og interessen hos kommende generationer. Vigtigt signal at
sende til de unge, når ideer og tanker tages alvorligt, Her gives reel medindflydelse. Det ser lysere ud,
forhåbentlig er de store besparelsestider i FOU regi også snart slut. Økonomien er bedre, lyder det.
FUF følger de mange foreningstiltag i kommunen, de mange flotte tiltag i integrationsrådet, samarbejdet i
skoledistrikterne og ikke mindst de nyoprettede talentsportsklasser, tæt og med meget stor interesse.

Foreninger har stor 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 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 Danmark, når
det kommer til indbyrdes forståelse og medmenneskelig respekt.
Klubber og foreninger er en af nøglerne - måske den allerstørste - til integration og resocialisering af børn og
unge, og tiderne har vist, at det er vi rigtig gode til her 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.

FUF er til for medlemsforeningerne. FUF’s formål om at være foreningers talerør ligger styrelsen meget på
sinde i alt hvad der gøres. derfor er det vigtigt, at I som foreninger melder tilbage til os og siger til og fra. Husk
derfor også at opdatere jeres kontaktinformationer på www.fritid.frederikshavn.dk. Det er vigtigt, at foreninger i
hele kommunen støtter op om FUF som paraply og som fælles organ for børn og unge foreningers aktiviteter.
HUSK I er meget velkommen til at henvende jer til FUF om råd, vejledning og dialog. Stort som småt.
Det er vigtigt at udvikle foreningerne for at bevare foreningsværdierne. Nye medlemmer kommer ikke af sig
selv. Foreningskonferencen kom med skræmmende eksempler på, hvor galt det kan gå, men også med endnu
flere eksempler på, hvad der kan gøres for at vende udviklingen, før det er for sent – nøglen er samarbejde
imellem foreninger, kommune og politikere.
Sammen gør vi hinanden gode, og så skal vi være forandringsparate og villige til at lade noget af det gamle
falde, for at vi kan få bygget noget nyt op. Det er svært, og der er mange følelser i det frivillige foreningslivs
mangeårige historie. Men bliver vi i fortiden dør vi ud – og hvilken glæde har vi så af de fine og flotte værdier.
Hold øje med avisspalterne i 2017, der er store ting på vej, og ikke mindst er det valgår, hvor forenings og
fritidslivet skal sættes højt på den politiske dagsorden: De 7 magre år med tilbagegang skal vendes, og 7 fede år
starter i dag, og de starter hos dig selv som foreningsleder.
Der er udfordringer, men også muligheder for, at gøre nye ting og 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 stærke 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 mange gange igen – hvilke andre områder kan præstere dette? FUF gik efter
sidste repræsentantskabsmøde positivt ind i 2016, det har været et særdeles aktivt år med mange gode
oplevelser, desværre er der problemer med generationsskifte, men foreningsliv er optimisme, så udviklingen
skal nok vendes, men det vil kræve en stor vilje til forandring.

Tak
Tak til forvaltning, IdrætsSamvirket og øvrige samarbejdspartnere. Tak for inspirerende timer i råd, bestyrelser
og udvalg, hvor FUF har virke, tak til de 2 meget engagerede politisk tilforordnede styrelsesmedlemmer, tak til
hjemmesideredaktør for en fin og nyttig portal, tak til Frh.Teaterforeningen for positivt samarbejde så FUF kan
glæde nogle af sine mange dygtige ledere. Tak til råd og udvalg og ikke mindst forvaltning for overbærenhed og
for trods stor personale omlægning at holde fanen højt. Tak til Ungdomsskolen, tak til FREDERIK tak til
borgerforeninger og klubber i hele kommunen for at tage godt imod FUF’s besøg og ikke mindst tak for lysten
til debat. Ildsjæle brænder trods modgang. 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, så tak til
alle Jer frivillige foreningsengagerede.
Frivilligt arbejde er er drevet af motivation, engagement
og lyst til at tage ansvar for det samfund, man lever i.
Heldigvis har vi rigtig meget af det her i paraplyen!
GOD ARBEJDSLYST.
På styrelsens vegne: Henrik Carlsen

