
Beretning FUF 2018  
Et år er gået, det er tid til at gøre status over FUF’s aktiviteter i Frederikshavn Kommune i 2018. Styrelsen har 
arbejdet med en lang række opgaver, som her kort fremlægges repræsentantskabet. 
 
Af FUF’s informative hjemmeside www.fuf.nu fremgår, at der er blevet udsendt 17 nyhedsbreve. Ofte blev i 
samarbejde med Frederikshavn Teaterforening udloddet teaterbilletter til frivillige ledere, som en lille sjov 
erkendtlighed. Brevenes indhold er foreningsnyheder, nyt fra landsorganisationer, formidling af kommunal 
information, bred orientering om aktuelle emner, inspiration, ideer, invitationer, aktuelle debatoplæg og 
klummer. Af webanalyser ses, at nyhedsbrevene læses flittigt af både foreningsfolk, på rådhuset, i medierne 
og af politikere. Der sættes fokus på foreningslivet, FUF ønsker, at videreformidle foreningsledernes store 
samfundsnyttige indsats, aktiviteter, initiativer og budskaber til en større kreds, når lokale og regionale medier, 
web- og trykte aviser, radio og TV ofte viderebringer nyheder og temaer med baggrund i FUF’s nyhedsbreve. 
Det er vi glade for, da det betyder, at FUF’s arbejdsområder og foreningers vilkår får offentlig opmærksomhed.  
 
FUF har i 2018 afsluttet første runde af distriktsmøderne med besøg i hele kommunen. Styrelsen overvejer nyt 
samarbejde med medlemsforeningerne, mere tema opdelt og med formål om at støtte og inspirere hinanden. 
Mange steder er der store udfordringer med rekruttering af nye ledere og gennemførelse af generationsskifte i 
bestyrelsesarbejdet. Mange analyser og rapporter på området peger på, at der fremover skal arbejdes mere 
projektorienteret og med hurtigt udbytte for den enkelte, når nye generationer skal ind og tage ansvar i 
foreningsarbejdet. Nuværende arbejdsmetoder skal gentænkes, for nye frivillige går efter resultater og mærke 
”man gør en forskel”. Det personlige engagement skal FUF fremover arbejde sammen med foreningerne om.  
 
FUF ønsker en klar politisk stillingtagen til samarbejde mellem forenings- og sundhedsområdet fremfor uklare, 
tågede udmeldinger. En social og sundhedsfremmende profil, ligesom ansvarlighed overfor ressourcer og 
klima kunne være aktuelle temaer. Spejderne har i over 100 år arbejdet med dette, men er de gode nok til 
bredt at udbrede deres budskab om at gøre det til en livsstil at engagere sig i medmennesket, i klimaet og i det 
omkringliggende samfund. Det bliver et fokusområde for FUF, at denne indsats bliver synlig. I storbyerne er 
der ventelister for at gå til spejder, dertil er vi endnu ikke nået i vores kommune. Til gengæld kan vi glæde os 
over frisk luft og masser af fin natur lige udenfor døren. Med det som fokus bør vores spejderarbejde vækste 
de kommende år, på trods af flerårigt fald i befolkningsgrundlaget og de unges flugt fra landsbyerne, vi ser i 
dag.  
 
Det er vigtigt, at der også i nedgangstider fastholdes en bred vifte af foreningstilbud, hvorfor også FUF stod op 
for et mangfoldigt og bredtfavnende fritidsliv for børn og unge med muligheder og plads til alle forankret i 
lokalområdet, da en ny støtteordning, efter kommunalvalget og et nyt KFU, blev sendt i høring. Et kæmpe 
arbejde med udarbejdelse af ny ”Folkeoplysningsordning” blev i 2018 afsluttet. FUF fik gennem dialog og 
forhandlingerne ikke alt, men opnåede dog rigtig store resultater i forhold til det fremlagte. FUF er meget 
tilfredse med principperne i den nye støtteordning, som tilgodeser børn og unge samt den frivillige indsats. Den 
økonomisk ramme er helt udenfor FUF’s beslutning, ligesom beslutningen om hvad der støttes, reelt ligger hos 
byråd og KFU. FUF har i forløbet dog haft et godt og konstruktivt samarbejde med Idrætssamvirket, politikere 
og forvaltning. Der er givet og taget, og selvom FUF ikke kunne samle flertal for støtte til udendørs anlæg og 
friluftsfaciliteter, så lykkedes det, at få tilskud til brug af hytter og lejrpladser for både spejdere og idræt. FUF 
står på mål for den vedtagne ordning i den givne situation. Dermed ikke sagt, at der ikke fortsat er noget at 
arbejde for på foreningsområdet i Frederikshavn Kommune, for nu må grønthøsterbesparelserne snart stoppe!  
 
Dette vil fremgå af den kommende visionsdebat og FUF VISION 2022, som fremlægges repræsentantskabet til 
debat og vedtagelse. Temaet er synlighed og et af områderne er synliggøre foreningers og lederes arbejde. 
FUF vil med denne styrke den store frivillige, ulønnede indsats blandt børn og unge hjulpet af en 
foreningskonsulent. 
 
FUF har med stor glæde og interesse fulgt og deltaget i foreningers anlægsprojekter i kommunen. Der er i 
2018 desværre ikke sket så meget konkret på området. Dog har Sæby Spektrum fået tildelt kommunal støtte til 
opførelse, ligesom der arbejdes med et Vandsportens Hus på nyt havne-anlæg i Sæby og et Multicenter i 
Frederikshavn på arealerne ved Stadion og Arena Nord. Også i Ålbæk undersøges mulighederne for udvidelse 
af Idrætscentret. Møder omkring Ørnedalsbanen, drøftelse af svæveflyveklubbens faciliteter og indvielse af 
gennemrenoveret skib til dykkere har været temaer i FUF. Lokalesituationen er efter flere års nedslidning 



under voldsomt pres i visse områder af kommunen. Moderne faciliteter og ændrede brugsmønstre er en 
udfordring, som bør tages meget alvorligt, hvis nye brugere skal tiltrækkes. Sundhed og foreningsliv bør 
tænkes mere sammen, både fysisk og mentalt. Lokale og Anlægsfonden har med FUF som vært været flittige 
gæster i Frederikshavn Kommune. Som nævnt tidligere, står et stort håb om en gennemskuelig og ligelig 
haltilskuds-model højt på ønskelisten. KFU har nu endelig taget fat. FUF ser frem til et udspil, som snart 
kommer i høring. 
 
På integrationsområdet har FUF deltaget i Cafe Danish, ”Hele verden i Frederikshavn” og projekt ”Velkommen 
til Foreningslivet” sammen med Ungdomsskolen. Samarbejdet med kommunens SSP vil fremover styrkes ved 
repræsentationen i FUF’s styrelse. Endelig skal projekt ”Broen til Skolen” nævnes, samarbejdet imellem FUF, 
foreningslivet og ikke mindst Ungdomsskolen. Ifølge skolereformen skal foreningslivet spille en større rolle i 
undervisningen. Der er nu gennemført flere projekter, og også fremover er der lidt midler til nye tiltag tilbage. 
Underligt at ”Broen til Skolen” ikke kom på Børne og Ungdomsudvalgets møder, men Ungdomsskolen og FUF 
medlemsforeninger fortsætter dog indsatsen. FUF har også afholdt kurser i persondataforordningen, GDPR. 
 
Som det ses, er arbejdet i FUF’s styrelse mangfoldigt og indflydelsesrigt. Med sæde i folkeoplysningsudvalget, 
integrationsråd, grønt råd, talentsportsklasser, unge-byrådet, Idrætssamvirket og Ungdomsskolens bestyrelse, 
Stafet for Livet, forvaltningsmøder og en hel del øvrige arbejdsgrupper og ad hoc-udvalg, har det igen været et 
meget aktivt år. FUF bevarede efter kommunalvalget endnu en gang formandsposten i 
folkeoplysningsudvalget. 
 
FUF vil arbejde for, at foreningerne kommer til at opleve en forbedret service ved henvendelse i det 
kommunale system. Dette halter desværre for tiden. Der skal ske forbedringer på de digitale platforme og den 
nye fritids- og foreningsportal på kommunens hjemmeside. Bookings og indberetningssystemet skal løftes med 
nye versioner af WinKAS. Foreningslivet skal opleve digitaliseringen som en forbedring, ikke som en 
forhindring. Der er gjort nye tiltag omkring dette, FUF bliver hørt politisk, nu skal intentionerne ”blot” omsættes i 
praksis. 
 
Klubber og foreninger er en af nøglerne - måske den allerstørste - til integration og resocialisering af børn og 
unge, et aktivt forenings-fællesskab modvirker radikalisering og bandeaktivitet. Tiderne har tydeligt vist, at 
dette er vi faktisk rigtig gode til her i Frederikshavn Kommune. Men desværre har der igennem snart 10 år 
været gennemført store budgetreduktioner på fritidsområdet, nedskæringer som tilsyneladende fortsætter. 
Derfor synes Frederikshavn Kommune efterhånden overhalet af flere nabokommuner, det er rigtig ærgerligt.  
 
Penge investeret i forenings- og fritidsaktiviteter kommer mange gange igen, både på sundheds-, social-, og 
bosætningsområdet. Frederikshavn Kommune har brug for et aktivt og engageret foreningsliv. Derfor må der 
politisk støttes op både omkring facilitetsudvikling og den økonomiske aktivitetsstøtte, dette som en klar og 
tydelig kommunal opbakning. Foreningsfolk er engagerede frivillige, der arbejder på at løfte niveauet til gavn 
og glæde for nutidens børn og unge, som kan vokse op med lyst til selv at indgå i det frivillige foreningsliv. 
 
Foreningslivet kan hjælpe sårbare og udsatte samfundsgrupper, foreninger kan noget helt specielt med 
relationer og fællesskab. Nøglen er et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem foreningsliv, kommune og 
politikere. Tak for samarbejde til IS, KFU, CKF, FREDERIK, Den kommunale Ungdomsskole og de mange 
bestyrelser, råd og udvalg, hvor FUF er med. Tak til politikere for god og konstruktiv dialog. Tak til 
foreningsledere for indsatsen. 
 
FUF er til for medlemsforeningerne. FUF’s formål er at være talerør. Derfor er det vigtigt, at medlemmerne 
bakker op om styrelsen, og er villige til at byde ind med aktive kandidater til FUF’s styrelse. Der er brug for 
bredde i FUF, ting kommer ikke af sig selv. Ønskes gode forhold for spejdere og foreninger må der arbejdes 
for det. Synlighed koster tid og en stor arbejdsindsats fra hele styrelsen. Derfor er det vigtigt, 
styrelsesmedlemmer stiller op og er villige til at gøre et stykke arbejde for det frivillige børne- og 
ungdomsarbejde. En aktiv og engageret styrelse er forudsætningen for indflydelse og gode forhold. Omsorg for 
andre, hjælp til den svage og det at skabe muligheder for børn og unges udfoldelse er brændstof for FUF’s 
arbejde. Tak for indsatsen !!! 
På styrelsens vegne: Henrik Carlsen.  


