Beretning FUF 2017
Endnu et år er gået og det er tid til at gøre status over FUF’s aktiviteter i Frederikshavn Kommune i 2017.
FUF’s styrelse har i årets løb arbejdet med en række opgaver, som her kort fremlægges for repræsentantskabet.
At nævne alt i en beretning er ikke muligt. Af www.fuf.nu fremgår, at der i 2017 blev udsendt 23 nyhedsbreve.
Indholdet har bl.a. været foreningsnyheder, nyt fra landsorganisationer, formidling af information, invitationer,
inspiration samt en bred orientering om forskellige aktuelle emner, kommentarer i den politiske debat, ideer og
klummer. Nyhedsbrevet læses flittigt, og de er med til at sætte fokus på foreningslivets vilkår. Lokale medier
viderebringer meget ofte artikler med baggrund i FUF NYHEDSBREV, det er vi glade for, da det betyder, at
FUF’s styrelses arbejdsområder og foreningers udfordringer får offentlig opmærksomhed. Samtidig forsøges det
igennem nyhedsbrevene, at synliggøre foreningsledernes store og samfundsnyttige indsats i lokalsamfundet, og
dermed få både FUF’s og foreningslivets aktiviteter, initiativer og budskaber bredt ud i en langt større kreds.
FUF har i samarbejde med Frederikshavn Teaterforening gennem FUF NYHEDSBREV udloddet teaterbilletter
til frivillige ledere, som en lille erkendtlighed for deres indsats. Kommentarer og indlæg modtages og bringes
gerne med henblik på at gøre FUF NYHEDSBREV endnu mere relevant. Forskellige andre medier har været
drøftet, men det er ikke lykkedes at øge trafikken på FUF Facebook væsentligt i årets løb. FUF’s synlighed har
været stor i årets løb, specielt i den offentlige debat, om foreningslivets stærkt forringede vilkår og krisen, der
har ramt os i flere undersøgelser fremlagt af de store landsorganisationer, har tonen været meget skarp.
Den store forenings og fritidskonference i 2016 blev fulgt op af et mindre opfølgningsarrangement i efteråret,
hvor ungekulturer var et af temaerne med inspirerende besøg af en ungdomsforsker. Også fundraising blev taget
op ligesom inspiration fra det lokale foreningsliv og ikke mindst en kommunal/DGI fritidskonsulent, som
fortalte om sit arbejde. Det var til stor inspiration og har sat tankerne i gang om, hvordan FUF kan arbejde på en
sådan funktion her i kommunen. Det kunne være en meget stor hjælp og fornyelse, hvorfor det også er en del af
FUF’s vision og kommende indsatsområde. Arrangementet i 2017 afsluttede en stor arbejdsopgave, og der kan
aflægges regnskab for projektet. Der går nok lige en periode, før der igen kan mobiliseres kræfter til lignende
arrangement. Men at dømme på tilbagemeldingerne, har de deltagende været meget godt tilfreds.
FUF har i 2017 fortsat afholdelsen af distriktsmøderne og har nu stort set været hele kommunen rundt. Styrelsen
overvejer en ny form for kontakt med medlemsforeningerne, måske mere tema opdelt. Sidst i 2017 afholdtes et
temamøde for kommunens spejderkorps og FDF kredse, med det formål at støtte og inspirere hinanden, da der
har været store udfordringer i mange enheder med rekruttering af nye ledere og flere enheder er nedlagt eller har
slået sig sammen. Det er vigtigt at fastholde en bred vifte af foreningstilbud, hvorfor også FUF støttede op om
den store Spejdernes Lejr i Sønderborg og efterfølgende har forsøgt, at understøtte det momentum lejren har sat
på spejderaktiviteterne. Et nyt spejder/FDF-møde påtænkes afholdt i starten af 2018 med fokus på temaer, som
blev luftet under den første spejdersamling. Det er nødvendigt, at arbejde for et mangfoldigt og bredtfavnende
fritidsliv med plads til alle forankret i lokalområdet. Det er en vigtig vision og målsætning, at have for øje.
Vandsportens Hus i Sæby, Multihus i Frederikshavn og tiltag i Skagen, har været nogle af de store projekter,
hvor FUF har været fødselshjælper i 2017. Sammen med konsulenter fra Lokale og anlægsfonden og mange
frivillige ildsjæle fra interesserede foreninger, har der været holdt en del møder, og egentlige arbejdsgrupper er
nedsat i begge store projekter, til at føre planerne videre fra ide til realitet. Dette er arbejdsopgaver som kommer
til at strække sig over en længere periode, men fra en løs ide til et projekt med en ny fritidshavn i Sæby, med
plads, rum og mulighedfor foreningsaktiviteter og fra renovering af idrætshaller til etablering af et spændende
Multihus for mange foreningstyper og et utal af andre aktiviteter. Det bliver stort, rigtig stort i de kommende år.
FUF har med stor glæde og interesse også fulgt og støttet en del andre foreningsprojekter i kommunen. Der er i
2017 sket rigtig meget, og det er kulmineret med et fantastisk aktivitetscenter i Østervrå, der har vist vejen med
at slå mange aktivitetsformer sammen på et sted, og kommunen har støttet fint op. Også i Ravnshøj er man
lykkedes med et stort projekt, som indviedes sidst i 2017. Flere er på vej rundt omkring. Jo, man må sige, at
visionen om, at rykke sammen i lokalsamfundene, er godt i gang. FUF understøtter aktivt prosessen, hvorfor der

også er presset på overfor KFU for, at Frederikshavn Kommune blev en af de 12 kommuner DIF understøtter i
udvikling af facilitetspolitik i samarbejde med repræsentanter fra andre kommuner. Her er FUF repræsenteret
sammen med politikere og embedsmænd. FUF har store forventninger til det fortsatte arbejde de kommende år.
2017 var et valgår, og dette gik ikke stille for sig. Sammen med Ungdomsskolen arrangeredes intet mindre end
Danmarks største ungevalgmøde i Arena Nord med over 1.200 elever fra alle kommunens skoler. Et flot
arrangement, som gav genlyd langt ud over kommunens grænser, et koncept som videreudvikles valg på valg.
En fantastisk indsats af Ungdomsskolen, hvor FUF bakker op. I demokratiarbejdet har FUF bl.a også været med
i Demokratifestival på biblioteket. Senere fik FUF sammen med Idrætssamvirket sat foreningslivet som tema til
byrådsvalget. Mange emner var oppe, og der er valgløfter det nye byråd kommer til at arbejde videre med. Hele
3 velbesøgte valgmøder blev det til, med mange gode debatter med byrådskandidater fra alle opstillede partier.
På integrationsområdet har FUF deltaget ved Cafe Danish, ved det store ”Verden i Frederikshavn”, og ved
deltagelse i integrationsrådet og gennem projekt ”Velkommen til Foreningslivet” sammen med Ungdomsskolen,
sidstnævnte gentages i 2018 i en fornyet form. Også familieprojekt ”Kom til Kræfterne” blev opstartet i 2017.
Endelig skal det store projekt ”Broen til Skolen” nævnes. Et storstilet samarbejde imellem FUF, foreningslivet
og ikke mindst Ungdomsskolen. I forbindelse med skolereformen skulle foreningslivet have været mere inde på
skolerne, desværre har det i Frederikshavn Kommune ikke rigtig haft prioritet i skoledistrikterne, men med de
mange fine forløb Ungdomsskolen sammen med foreningslivet har gennemført og beskrevet, er vejen banet for,
at det kan tage fart her i 2018 og ikke mindst 2019, hvor FUF håber, at projekt ”Broen til Skolen” kommer på
Børne og Ungdomsudvalgets budget. Konceptet præsenteres offentligt her kort efter repræsentantskabsmødet.
Et øget samarbejde med kommunens SSP konsulenten har desværre været underdrejet i året. FUF forventede
efter lancering af gadeteam og en øget ungeindsats, at blive involveret i arbejdet, men samarbejdet med SSP har
ikke fungeret i 2017. Dette har den nye SSP konsulent og FUF’s styrelse imidlertid indgået en aftale om, at
ændre på i 2018, nye tiltag vil i den kommende tid se dagens lys på området. Her er mulighed for forbedring.
Som nævnt i sidste års beretning, har et ønske fra FUF om gennemskuelighed på haltilskudsordningen stået højt
på ønskelisten, også for en ensartet behandling af brugere i hele kommunen. Langt om længe kom så et forslag
fra KFU i slutningen af 2017. Desværre med en del mangler, som FUF har påpeget i høringssvar. Det forventes
nu, at en grundig behandling og en ny høringsfase med nyt KFU kan få sagen løst til alles tilfredshed. I samme
forbindelse skal debatten om 25-års reglen nævnes. FUF ser med bekymring på nye foreningskonstruktioner for
at tilpasse sig reglerne, og håber, der politisk kan findes en løsning evt. med et økonomisk bidrag fra andre
udvalgsområder. FUF kan på ingen måder støtte forslag, hvor voksnes foreningsaktiviteter skal finansieres
gennem faldende tilskud til børn og unge. De senere års grønthøsterbesparelser på folkeoplysningsområdet har
resulteret i at aktivitetstimebetalingen nu er på et absolut minimum, og det bliver en af det store fokusområder
igen, at få en ordentlig aktivitetsstøtte til børne og ungdomsarbejdet i et for tiden hårdt presset foreningsliv.
FUF har her i 2017 og begyndelsen af 2018 ”ramt muren”. For første gang i mange år, har det været en stor
udfordring, at få fyldt styrelsen op af foreningsrepræsentanter. Lederkrisen, som også giver foreningslivet
kæmpemæssige udfordringer, har nu også ramt FUF’s styrelse. Der er ingen tvivl om, at der fremover skal
nytænkes, for at engagere yngre generationer til aktivt at indgå i foreningslivet. Der er enkelte foreninger, der
har knækket koden, men det generelle billede er, at mange klubber og foreninger har det meget svært, ikke med
at tiltrække børn, men med at skaffe unge ledere. Mange foreninger er enten lukket ned eller har så få børn og
unge, at det ikke længere kan betale sig at søge støtte i Frederikshavnerordningen. Det traditionelle
foreningsarbejde skal gentænkes, og som forenings og fritidskonferencen viste, skal der tages nye metoder i
brug, når kommende generationer skal tage over på lederposterne. Et generelt problem har nu ramt FUF’s
styrelse, hvor der nu skal revurderes og nyudvikles, for at få opgaverne løst fremover. Det kommende år vil
udstikke nye retningslinier. Mødeform og arbejdsopgaver skal revurderes og ledelsesstrukturen skal tilpasses.

Som det ses, er arbejdet i FUF’s styrelse mangfoldigt og indflydelsesrigt. Med sæde i folkeoplysningsudvalget,
integrationsråd, grønt råd, talentsportsklasser, GODT GÅET prisen, unge-byrådet, Idrætssamvirkets og i
Ungdomsskolens bestyrelse, Stafet for Livet, forvaltningsmøder og en hel del øvrige arbejdsgrupper og adhoc
udvalg, så har det igen været et meget, meget aktivt år. FUF arbejder dog primært på folkeoplysningsområdet,
og vil igen i kommende byrådsperiode forsøge, om det er muligt at bevare formandsposten i udvalget, som også
fremover bliver vigtig for retningen og udviklingsmulighederne der lægges op til for det frivillige foreningsliv.
FUF vil arbejde for, at foreningerne kommer til at opleve en forbedret service ved henvendelse i det kommunale
system. Der skal ske forbedringer på de digitale platforme og en stærkt tiltrængt opgradering af en fritids og
foreningsportal på den kommunale hjemmeside. Bookings og indberetningssystemet skal løftes med nye
versioner af WinKAS og med en bedre uddannelse af servicepersonale til understøttelse af de frivillige ledere i
foreningslivet. En tættere kontakt med forvaltningen og et bedre samarbejde med klubberne på flere områder,
bliver nogle af kommende fokusområder. Frederikshavn Kommunes foreningsliv skal opleve digitaliseringen
som en forbedring, ikke som en forhindring. Dette gælder både adgangssystemer til lokaler og indberetninger til
støtteordningen. Derfor har FUF været i kontakt med WinKAS og forventer kommunen stepper op i en en
kommende kommuneaftale, som giver samme serviceløft, som andre kommuner har oplevet ved de digitale
foreningsløsninger. FUF og Idrætssamvirket vil i 2018 genindføre WinKAS kasserermøder og erfagrupper.
FUF ønsker at indgå et og tæt positivt samarbejde med det nye KFU og har store forventninger om at en tid med
dialog og en fælles retning, hvpor vi igen skal have vendt foreningernes tilfredshedsbarometer fra en DIF
analyse bundplacering til igen at komme i top10. Desværre er området fortsat ramt af store besparelser, men lad
os håbe bare lidt af de mange valgløfter indfries, så går foreningslivet en fantastisk tid i møde. Det kommunen
bruger på foreningslivet, er forsvindende lidt i forhold til gevinsterne og livsværdien. Penge investeret i
forenings og fritidsaktiviteter kommer mange gange igen, både på sundheds, social, og bosætningsområdet
Kommunen har brug for et aktivt og engageret foreningsliv. Derfor må man også støtte op både omkring
facilitetsudvikling, økonomisk støtte og moralsk opbakning. Ros og anderkendelse koster ikke noget, og med
respekt og opmærksomhed på de frivillige lederes indsats kan man få ildsjæle til at løfte rigtig store opgaver.
Det får vi brug for, når vi igen skal have stoltheden tilbage i det at være en forening i Frederikshavn Kommune.
Det spirer og vækster med nye initiativer, foreningslivet er optimister, der altid tror på at der ligger en lys og
stor fremtid foran. Lad os bruge den nye byrådsperiode til at løfte niveauet til gavn og glæde for ikke mindst
børn og unge, så de kan vokse op med lyst og energi til at indgå i det frivillige foreningsliv
Klubber og foreninger er en af nøglerne - måske den allerstørste - til integration og resocialisering af børn og
unge, ligesom et aktivt fællesskab kan modvirker radikalisering og bandeaktivitet. Tiderne har tidligere tydeligt
vist, at alt det, er vi faktisk rigtig gode til her i Frederikshavn Kommune. Foreningslivet kan hjælpe de sårbare
og udsatte samfundsgrupper, foreninger kan noget helt specielt med relationer og nære fællesskaber. Nøglen er
et godt, tillidsfuldt samarbejde mellem foreningslivet, kommune og politikere. Så kommer resultaterne.
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 melde tilbage til styrelsen med ros og ris. Sammen gør vi
hinanden gode, og så skal vi være forandringsparate og villige til at lade noget af det gamle falde, for at noget
nyt kan bygges op. Bliver vi i fortiden, dør vi ud. Hvilken glæde har man så af de fine og flotte værdier. At have
omsorg for hinanden og hjælpe den svage er foreningers kultur. Det giver daglig energi til at nå nye mål….
HUSK I er altid velkommen til at henvende Jer til FUF om råd, vejledning og dialog. Stort som småt. Men
styrelsen gør det ikke alene. Tak for politisk opbakning, tak for indsatsen i forvaltningen, også når ressourserne
er små og presset stort. Tak til teaterforening, idrætssamvirke, landsorganisationer og samarbejdspartnere, Tak
til alle, der igennem året har ydet en indsats i styrelsen. Sidst og ikke mindst STOR TAK til alle jer frivillige
foreningsledere, som uge efter uge yder en fantastisk indsats for børn og unge i Frederikshavn Kommune.
Frivilligt arbejde er drevet af motivation, engagement og en lyst til at tage ansvar for det samfund, man lever i.

På styrelsens vegne: Henrik Carlsen.

FUF VISION 2018
21. januar 2017 (Godkendt på repræsentantskabsmødet i februar ’17)

FUF’s vision er…

Kan bl.a. ske ved:

-

at facilitere foreningernes virke i skolerne
med henblik på et aktivt fritidsliv.

-

Brobygningsprojekt
Formidling af erfaringer
Bakke op om initiativer

-

at have fokus på integration i foreningslivet
for at opnå:

-

Diverse integrations projekter
Formidling af erfaringer
Formidling af demokrati
Bakke op om initiativer
Tilbyde fællesskaber

-

Fortsættelse af distrikts/medlemsmøder
Fokus på kommunikative midler, til
forskellige forenings- og målgrupper
Afholdelse af / deltagelse i kurser og
konferencer lokalt og nationalt
Synliggøre hele styrelsen i FUF
Forventningsafstemning

1. gensidig forståelse
2. formidling af danske værdier og kultur
3. være et aktivt middel mod radikalisering
-

at gøre en øget indsats for at komme tættere
på medlemsforeningerne.

-

-

at synliggøre rammer og muligheder for
foreningerne, herunder fokus på
udfordringer/muligheder i det
selvorganiserede klubliv

-

at udvikle foreningskultur og –struktur med
øje på modernisering og generationsskifte.

-

-

Er selvorganiserede første led i
foreningsdannelse?
Samarbejde med evt. kommunalt ansat
kommende fritidskonsulent/projektleder

Nytænkning / udvikling
Formidling af erfaringer
Fortsættelse af decentrale møder
Igangsættelse af arbejdsgrupper

