
Beretning FUF 2019-20 
Det er en meget speciel situation, her sidst i august 2021, at skulle lave beretning for FUF’s aktiviteter i 2019 og 
2020. Ja, i det hele taget er rigtig mange ting ikke, som de ”plejer at være”. En epidemi har vendt op og ned på 
forenings- og fritidslivet, mange klubber og foreninger har været meget hårdt ramt og har måttet finde helt nye 
måder at være forening på og helt nye veje til dialog og møder. Begreber som TEAMS, ZOOM og virtuelle 
møder er blevet dagligdags udtryk, også i foreningslivet. En total nedlukning af alle former for mødeaktiviteter 
d. 11. marts 2020 forhindrede FUF’s repræsentantskabsmøde og ændrede med et slag betingelserne for alt 
bestyrelsesarbejdet og resten af de sociale fællesskaber i foreningslivet totalt. Repræsentantskabsmødet 2020 
blev aflyst grundet force majeure, derfor kunne hverken beretning, regnskab, budgetter eller FUF styrelses 
nyvalg gennemføres. Den valgte styrelse skulle fremover også agere gennem virtuelle møder. Da skoler, 
klubber, institutioner, handel og foreningsliv var lukket ned, måtte man efter nogen tid gentænke måden at have 
samvær på, mange foreninger mistede medlemmer og måtte i stedet for kontingenter som indtægter overleve 
ved statens hjælpepakker. Et helt nyt begreb var indført, og et tungt og besværligt administrativt arbejde for 
ledelser og bestyrelser blev en pålagt nødvendighed. Sociale samvær og fællesskaber var brat ophørt. Op til 
sommeren 2020 oplevedes dog en stor tilslutning til de virtuelle møder i samarbejde med forvaltningen om knap 
kr. 2 mio. i statstilskud til sommerarrangementer, flere hundrede flotte aktiviteter blev hurtigt koordineret. Efter 
en meget anderledes sommertid med begrænsede lejre og lavt aktivitetsniveau, oplevede Danmark igen i løbet 
af efteråret en ny nedlukning Forlængede restriktioner har siden gjort, at først nu efter sommeren 2021, er det 
igen muligt at mødes i større forsamlinger. Dog må FUF rose, at ledere og trænere har været omstillings-parate 
og aktivt har forsøgt, at tilpasse sig stadigt skiftende forhold og muligheder at være forening på. En stor opgave. 
 
Men næsten 2 år er nu gået, det er endelig tid til at gøre status over FUF’s aktiviteter i Frederikshavn Kommune 
i 2019-2020. Styrelsen har arbejdet med en lang række opgaver, som her fremlægges repræsentantskabet. 
 
Styrelsesarbejdet i 2021 vil først blive omtalt i det tidlige forår 2022, hvorfor FUF styrelsesvalg her i 2021, kun 
er gældende et halvt år. Grundet den lange periode siden sidste repræsentantskabsmøde, er der sket en del 
forskydninger i styrelsens sammensætning, hvilket kan ses i dagsordenen, hvor alle styrelsesposter er på valg.  
 
Af FUF’s hjemmeside www.fuf.nu fremgår, at der er blevet udsendt 12 nyhedsbreve i 2019 og blot 7 i 2020.  
Hjemmesiden har desværre, grundet manglende styrelseskompetencer, mistet kvalitet og aktualitet, hvilket 
bliver en fremtidig arbejdsopgave. Til gengæld er aktiviteten på FUF Facebook øget og antal følgere vokser.  
Samarbejdet med Frederikshavn Teaterforening om teaterbilletter til frivillige ledere har været sat på hold. Der 
har i 2020 været meget længere imellem nyhedsudsendelserne og indholdet har været af informerende art mere 
end inspirerende. Mange læsere følger dog stadig FUF Nyhedsbreve, som fortsat primært er foreningsnyheder, 
nyt fra landsorganisationer, formidling af kommunal information, og en bred orientering om aktuelle emner 
samt enkelte aktuelle debatoplæg og klummer. Af webanalyser ses, at nyhedsbrevene læses flittigt af både 
foreningsfolk, på rådhuset, i medierne og af politikere. Det synliggør kommunens foreningsliv, og FUF ønsker, 
at videreformidle foreningsledernes store samfundsnyttige indsats, aktiviteter og initiativer til en større kreds. 
Dette sker særligt når lokale og regionale medier, web- og trykte aviser, radio og TV viderebringer indholdet. 
 
FUF afsluttede i 2019 distriktsmøderne med besøg i hele kommunen. Det har været en god og inspirerende 
oplevelse, det affødte mange gode tilbagemeldinger til styrelsen og det videre arbejde. Desværre kom det i 2020 
aldrig videre grundet nedlukning og andre nødvendige prioriteringer. Styrelsen overvejer derfor nu et nyt 
samarbejde med medlemsforeningerne, mere tema opdelt og rettet imod interesse- og aktivitetsområder, for 
derved at støtte og inspirere til vækst. Mange steder er der udfordringer med ledere og generationsskifte i 
foreningsansvaret. Ingen kender dog foreningernes fremtid og vilkår her under epidemien. Mange 
landsdækkende undersøgelser tyder desværre på en del lederfrafald og dermed også en stor medlemsvandring. 
 
Det er vigtigt også i nedskæringstider at fastholde en bred vifte af foreningstilbud, hvorfor FUF altid har stået 
op for et mangfoldigt og bredtfavnende fritidsliv for børn og unge med lige muligheder for alle typer foreninger 
og aktiviteter. Den store omlægning af Folkeoplysningsordningen i 2018, begyndte i 2020 så småt at slå 
igennem. Desværre har nedlukningerne gjort, at det er svært at se resultatet, men der er ingen tvivl om, at 



ulighederne foreningernes vilkår imellem er blevet meget større, et faktum FUF påpegede ville blive resultatet, 
hvis KFU gennemførte det forelagte. Specielt er forskellen på ude og inde idræt nu markant. Men også forskelle 
på idrætsaktiviteters vilkår og det idebetonede arbejde, begynder desværre at blive synlig. Ligeledes har ikke 
mindst afskaffelsen af 25 års reglen i dens nuværende form ramt både ude aktiviteter og børne- og ungdoms-
aktiviteter økonomisk. 10 års konstante nedskæringer og en fast procent reduktion rammer ekstra hårdt på 
foreningsområdet, idet en meget stor del af tilskud er fastsat ved lov, Derfor skal den besparelsen tages på de få 
områder, der ikke er lovsikret. Nedlukninger og vigende aktivitet gør det svært, at se omfanget fuldt ud. Dog 
dermed ikke sagt, der ikke fortsat ligger arbejde i at sikre lige vilkår på foreningsområdet, specielt i forhold til 
at opnå et nødvendigt kvalitetsløft på nedslidte, utidssvarende faciliteter flere steder i Frederikshavn Kommune. 
 
Foreningerne presses af den ny tilskudsordning, som først fuldt udmøntets når de mange epidemi-særordninger 
frafalder. Sideløbende med implementeringen af ordningen, vedtog politikerne, en praksisgenopretning. Det gav 
enormt stor frustration hos mange foreninger, og ramte de med egne/lejede lokaler meget hårdt. Heldigvis 
lykkedes det efter forslag fra paraplyorganisationerne at få beslutningen omstødt. Tilskudsordningen er 
suppleret af en guide, som skal sørge for, at foreningerne og kasserere kan agere uden foregående kendskab 
eller indsigt i tilskudsbestemmelserne. Desværre er guiden temmelig svær for brugerne at forstå. FUF arbejder 
derfor løbende sammen med Idrætssamvirket og fritidsforvaltning på at få guiden revideret og opdateret. 
 
Positivt er det, at forvaltningen fra 2020 og frem har øget tilsynet med tilskudsudbetalingen, hvilket kommer til 
at ændre tilskudsfordelingen væsentligt. Dette har FUF siden 2012 presset på for at få igangsat. En ny dygtig 
områdeleder har stor ære af et godt samarbejde. Tak til forvaltningsledelse og medarbejdere for den fine indsats.  
 
Tilskudsordningen blev politisk besluttet på et meget tyndt grundlag og uden forudgående modelberegninger. 
Allerede ved vedtagelsen i 2018 var den underbudgetteret. Men først i foråret 2020 stod konsekvensen af den 
omstridte ændring i lokaletilskud dog klart for Kultur- og Fritidsudvalget. En evaluering blev igangsat, hvilket 
resulterede i, at der uden hensyn til varsling blev indført ny gebyrstigning. Den af FUF meget kritiserede 
praksisgenopretning blev glædeligvis afskaffet, og et ekstra engangsbeløb blev tilført kultur og fritidsområdet. 
De økonomiske udsigter er dog fortsat mørke for foreningslivet. Specielt fordi politikerne ikke ønsker at ændre 
en ulige haltilskudsmodel, som fastlåser størstedelen af økonomien på området og umuliggør enhver form for 
fornyelse og udvikling. FUF indsendte i 2020 et kritisk høringssvar om budgetstyringen på haltilskudsområdet. 
Efter pres fra organisationerne valgte byrådet så at trække det fremsatte og endnu engang udsætte beslutningen. 
 
Det overordnede tema i FUF’s nuværende vision er ”synlighed”. Både for FUF, men specielt for foreningslivet. 
Alle frivillige, der ihærdigt og uselvisk arbejder for at gøre noget godt for børn og unge, fortjener masser af ros 
og anerkendelse. Det vil FUF gerne give, derfor er styrelsen nu i fuld gang med at udvikle og arrangere en stor 
Forenings- og Fritidsfestival. Konceptet er en hel uge med et fyrværkeri af aktivitet og fællesskab for ALLE. 
 
FUF’s styrelse har trods de vanskelige forhold arbejdet efter den af repræsentantskabet vedtagne vision 2022. 
FUF vil fortsat også forfølge sint mål om mere synlighed i forhold til børn og unge udenfor de etablerede 
foreninger. På integrationsområdet har FUF gennem 2019 og indtil nedlukningen i 2020 deltaget i Cafe Danish, 
”Hele verden i Frederikshavn” og sammen med Ungdomsskolen projekt ”Broen til Foreningerne”. FUF kom i 
efteråret 2019 også i bestyrelsen i De frivilliges Hus, et samarbejde som er udbygget i 2020 og vil fortsætte 
fremover. FUF tilbyder derfor også sine medlemsforeninger at gøre brug af husets faciliteter og muligheder.  
 
FUF har med stor glæde og interesse fulgt og deltaget i foreningers anlægsprojekter her i kommunen. Sæby 
Spektrum fik tildelt kommunale lån til opførelsen, der er etableret ny kunstofbane hos Skjold Sæby og der 
arbejdes med et Vandsportens Hus på nyt havneanlæg i Sæby. Ørnedalsbanen i Sæby ser også ud til at finde en 
fremtidig løsning. Jo, Sæby er drevet af energi og optimisme med nye fritidsfaciliteter, der skaber tilflytning og 
engagement. FUF er endvidere involveret i den selvejende institution Multicenter Frederikshavn, som arbejder 
for en mulig udvidelse af Arena Nord. 4 foreninger bag etableringen afholdt sammen med FFK, Frederikshavn 
Firmaklubber, stiftende generalforsamling i 2019. ”Fremtidens Strande” og en mulig naturpark var også temaer. 
 



En fritidskonsulent har gennem flere år stået højt på FUF’s ønskeliste. En sådan blev ansat i efteråret 2019. Det 
er helt sikkert en gevinst for de mange klubber og foreninger. FUF har allerede et godt samarbejde, men 
desværre har nedlukningen gjort det svært. Det er FUF’s håb at mange klubber og foreninger, også de 
idebetonede og FDF/spejderorganisationer retter henvendelse til fritidskonsulenten for at styrke deres arbejde. 
 
I starten af 2019 oprettede Frederikshavn Kommune en længe ønsket fritidsportal med registrering og info om 
folkeoplysende foreninger. Det er blevet en fin og informativ hjemmeside med nyttige links. FUF overlod i den 
forbindelse sin mangeårige fritidstilbuds-hjemmeside ”Aktiv Fritid” på fritid.frederikshavn.dk til kommunen. 
En side FUF har drevet siden internettets spirende udbredelse i 90’erne. Det betød det også en afvikling af en 
helt speciel epoke i FUF med den legendariske lille ”Krudte”, som kendetegnede de mangeartede fritidstilbud.  
 
Men ligesom den lille ”Krudte” har alting sin tid. I år stopper flere styrelsesmedlemmer efter rigtig mange års 
aktiv deltagelse i arbejdet for klubber og foreninger i Frederikshavn kommune, flere har været med i rigtig 
mange år både siden og før kommunesammenlægningen i 2007. I år går også kassereren igennem 16 år af 
posten. Arbejdet i FUF’s styrelse er mangfoldigt og indflydelsesrigt. Med sæde i bl.a. Folkeoplysningsudvalg, 
Integrationsråd, Grønt Råd, Ungebyråd, Idrætssamvirket og Ungdomsskolens bestyrelse, Frivillighuset og 
samarbejde med Stafet for Livet, Fritidsforvaltningen og en hel del ad-hoc møder, er der meget at se til. Men 
der er helt sikkert også nye til at tage over, hvilket allerede ses af et fornyet engagement fra de nye kandidater. 
 
Beretningen 2019-2020 afsluttes med nogle velvalgte aktuelle citater fra et FUF Nyhedsbrev indlæg: Venligt, 
men bestemt afsendt fra næstformanden, som opfordring til det fremtidige arbejde i FUF styrelsen: 
”Nu går vi en ny tid i møde, FUF vil benytte formandsskiftet til at re-tænke vores rolle i foreningslivet og  
den kommunale verden. Vi skal til at se nærmere på, hvem vi er blevet, hvem vi gerne vil være, og hvordan  
vi gør det. Det bliver en meget, meget spændende, og også nødvendig proces, som udover at definere os selv 
som forening og paraplyorganisation, vil fortsætte fokus på synliggørelse af de frivillige fællesskaber, som vi 
foreninger jo er. Meget tyder på, at vi fremover skal finde helt nye måder for samarbejde med både kommunen 
og foreningerne. Vi vil sætte meget mere fokus på de unge, deres styrker og udfordringer, ligesom vi vil støtte 
ungedemokrati. Spejderbevægelsen vil også få øget opmærksomhed. De fleste andre steder i landet er spejderne 
i vækst med lange ventelister. Vi skal have vores korps med frem og synliggøre spejderbevægelsens værdier.   
Der er nok at tage fat i. Og det er her, at I som medlemsforeninger kommer ind i billedet. I skal være med! 
Sammen kan vi gøre en masse, der kan øge opmærksomheden på de unge, og være med til at synliggøre 
fællesskabernes styrker. TAK til flittige, engagerede styrelsesmedlemmer, det har vi nu, og skal fortsat ha’.” 
 
FUF er til med og for medlemsforeningerne. FUF’s formål er at være talerør. Der er brug for FUF, ting kommer 
ikke af sig selv. Ønskes gode forhold for foreningslivet må der arbejdes for det. Synlighed koster tid og en stor 
arbejdsindsats. Derfor er det vigtigt, styrelsesmedlemmer stiller op og er villige til at yde en fælles indsats 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.  
 
Det er ikke uden vemod, at dette bliver den sidste beretning efter over 30 år i formandsstolen. Der har været 
fantastisk mange gode oplevelser i et liv sammen med engagerede, dygtige foreningsledere samt børn og unge i 
det frivillige foreningsarbejde. Mange gode oplevelser og intense dybtfølte meningsudvekslinger med såvel 
politikere, forvaltninger og samarbejdspartnere altid i gensidig respekt for hver vore positioner. Mange meget 
store beslutninger er gennem tid truffet på fritidsområdet. Specielt i årene op gennem 90’erne, hvor satsningen 
på fritidsområdet, var et af de væsentligste spor for genrejsning af et kriseramt Frederikshavn. Fritidslivet med 
gode rammer og tidsvarende faciliteter har altid været kommunens store stolthed. Trods de hårde år og fortsatte 
reduktioner efter kommunesammenlægningen, er det mit håb, at man politisk igen vil prioritere fritidsområdet, 
som jo tiltrækker flere og flere aktive borgere i alle aldre. FUF er en fantastisk organisation med en 60-årig 
historie, som også fremover under en ny ledelse, vil have sin kæmpe berettigelse, selvom det bliver under andre 
former og indsatsområder, så gælder det fortsat børn og unges forhold. Tak for en fantastisk tid og mange gode, 
langvarige styrelsesrelationer. Ikke et eneste minut ville jeg have været foruden. 1.000 tak for jeg har måttet 
være en del af udviklingen og ikke mindst tak for repræsentantskabets mangeårige opbakning!!!  Henrik Carlsen.  


