
 

 

 

Høringssvar – ny gebyrmodel. 
 

FUF ser med stor velvilje på  

- At de historiske forskelle i foreningernes lejeudgift udlignes. 

- At alle foreninger ligestilles økonomisk i forhold til deres egenbetaling. 

- En mere forenklet foreningsadministration og reduceret bureaukrati. 

 

Som påpeget i forvaltningens høringsoplæg vil en harmonisering af gebyr opleves meget forskelligt. 

Der er foreninger der vil blive bedre stillet og andre vil blive hårdt ramt. 

 

1. FUF ser derfor gerne et oplæg til tilskud til haller og selvejende institutioner (haltilskudsmodel) 

forelagt og drøftet inden endelig stilling til ny gebyrmodel tages. 

2. FUF venter med længsel på en forenklet foreningsadministration og et reduceret bureaukrati. 

3. FUF mener, at det er vigtigt at foreninger og institutioner, der rammes hårdt af den nye gebyrmodel, 

kompenseres i en overgangsperiode så økonomisk kaos undgås. 

4. Endelig skal nævnes, at et differentieret halgebyr – evt. mindre gebyr udenfor primetime kan komme 

økonomisk trængte klubber til gode i en vis udstrækning. 

5. Til sidst – og ikke mindst -  skal nævnes, at den påtænkte forøgelse af gebyrer er betydelig større end 

pristalsudviklingen berettiger. FUF kan IKKE gå ind for denne kraftige stigning i gebyrbetalingen, som 

vil betyde, at foreninger med aktiviteter for mange børn og unge fremover skal betale ekstra for, at 

voksne over 25 år får adgang til faciliteter til stærkt reduceret pris. 

 

FUF ønsker derfor også klart at markere, at en ændret gebyrmodel ikke må forringe den økonomiske 

støtte som børn og unge i dag får gennem ”Frederikshavnerordningen”. Haltilskudsmodellen og 

gebyrordningen skal, som tidligere fremlagt, være en ”0-sums-løsning”, dette er ikke tilfældet med 

nærværende forslag til gebyrbetaling. Ophævelse af 25-års reglen på halområdet synes underfinansieret, 

og FUF kan derfor ikke støtte fremlagte gebyrændringsforslag, som rammer børn og unges lokalelån. 

 

I den kommende revision af ”tilskudsmodel for folkeoplysende foreninger” (Frederikshavnerordningen), 

indførelse af ny gebyr – og haltilskudsmodel, vil FUF indgå konstruktivt i et samarbejde med det klare 

mål at forbedre de økonomiske vilkår for børn og unge i Frederikshavn Kommune. 

 

 

 

 

 

FUF stiller sig naturligvis til rådighed for yderligere drøftelser om en kommende gebyrordning. 

 

På vegne af FUF’s styrelse,  

styrelsesmedlemmerne Jørgen Munkholt Jensen, Steen Jensen og Hans Henrik Christiansen  

samt Birgitte Mathiasen, næstformand og Henrik Carlsen, formand. 


