
Tekst vedr. generalforsamling 2021 fra Birgitte Mathiasen, FUF næstformand: 
 

 

D. 30. august 2021 er en historisk dag for FUF, idet vores formand gennem mere end 30 år takker af, og 
overlader roret til en anden.   
 
Henrik har været en markant profil gennem årene, og han har været en flittig, loyal og fremsynet formand,  
samtidig med at han har været en omsorgsfuld og god kammerat, der altid har sørget godt for sin styrelse. 
Nu skal der ny styrmand ombord…. 
 
Ingen ny formand kan gøre det, som Henrik gør, eller være det, som Henrik har været for vores 
medlemsforeninger. Men det er måske godt, det samme. For alt har sin tid, som man siger.  
 
Nu går vi en ny tid i møde, og 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.  
Udover at definere os selv som forening og paraplyorganisation, ved vi allerede nu, at vi vil fortsætte vores 
fokus på synliggørelse af de frivillige fællesskaber, som foreninger jo er. Meget tyder på, at vi også skal 
finde helt nye måder for samarbejde med både kommunen og foreningerne. 
 
Vi vil sætte meget mere fokus på de unge, og 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 de mange nordjyske korps med fremad og synliggøre de gode værdier, 
der er i spejderbevægelsen.  
 
Så 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, og derfor skal I møde op til generalforsamling med nogle (yngre) 
medlemmer, der kan være med til at øge opmærksomheden på de unge og være med til at synliggøre 
fællesskabernes styrker.  
 
På grund af Corona blev repræsentantskabsmødet udsat et par gange, og det betyder, at de nye 
styrelsesmedlemmer i første omgang kun skal binde sig for ca. ½ år, inden vi kommer ind i mødeordenen 
igen.  
Det er en fantastisk mulighed for at prøve arbejdet i FUF af, og også en fantastisk chance for at være med til 
at definere fremtiden for arbejdet for, og med, foreningslivet. 
 
Og så husk lige, at vi i FUF styrelse er her for at repræsentere jer.  
 
 
Psv 
Birgitte Mathiasen 
 


