
Beretning FUF 2013 
Året 2013 har som tidligere år budt på en masse aktivitet. En optælling viser, at der er udsendt 35 nyhedsbreve, 
hvilket vidner om meget stor aktivitet og et højt informationsniveau til glæde for foreningsledere og foreningslivet. 
Hertil kommer, at der har været afholdt en hel del inspirations- og informationsmøder og kurser i bl.a. DUKS regi, 
orientering om Frederikshavnerordningen og kassererkursus. Endvidere er der blevet afholdt valgmøder for ledere 
med over 120 deltagere samt et kæmpe vælgermøde i Arena Nord med over 700 skoleelever arrangeret i 
samarbejde med Ungdomsskolen m.fl. Hertil kommer orienteringsmøder og debatmøder rundt om i kommunen.  
 
Ikke at forglemme blev 2013 året hvor FUF kunne fejre sit 50 års jubilæum ved et stort, flot arrangement i 
Maskinhallen, hvor over 100 deltog i en fantastisk festaften med spisning, underholdning og talere. En aften som 
virkelig kastede lys over betydningen af FUF’s virke i Frederikshavn Kommune igennem årene. 1000 tak for gaver 
og hilsener, både før under og efter jubilæet. 
Tiderne forandres, udfordringerne og opgaverne skifter, men formålet for FUF’s virke har altid været det samme, 
at fremme vilkårene for aktiviteter for børn og unge, samt være de unges og foreningernes talerør i kommunen. 
 
En anden stor ting som 2013 bød på, var den store fritidsfacilitetsundersøgelse, som i samarbejde med Kommunen 
og Idrætssamvirket blev gennemført med 226 besvarelser ud af 238 udsendte skemaer – et fantastisk engagement 
fra foreningslivet, som hermed har bidraget med et fantastisk materiale til kortlægning af fritidsfaciliteterne i hele 
kommunen samt et godt grundlag for en videre debat om, hvad vej vi nu skal gå i foreningslivet. Et enestående 
projektarbejde med forskere og eksperter fra Syddansk Universitet i Odense, som har givet genklang i hele landet. 
 
Vi lever i en tid med stor omskiftelighed, der er en massiv fraflytning fra kommunen og ikke mindst fra de fleste 
landsbyer. Dette giver store udfordringer i børne- og ungdomsarbejdet, og nødvendiggør en tilpasning af 
fritidsfaciliteterne, så vi optimerer brugen af lokaler og faciliteter, for dermed at frigøre sparsomme midler til 
aktivitet og ikke mindst en løbende tilpasning af nødvendige faciliteter, mange ofte nedslidte, som skal gøres 
tidssvarende og indbydende. Vi kommer til at vælge og fravælge. Denne proces vil i kommende år stille store krav 
til FUF som paraplyorganisation og ikke mindst til et ofte trængt foreningsliv.  
 
Ting som gennem generationer er bygget op, er ikke længere attraktive og i brug. Nye generationer er ikke villige 
til at tage over og lægge samme energi i mursten og bygninger som før. Det kan gøre rigtig ondt, at skulle sige 
farvel til lokaler som igennem tiden har været levende rammer for børn og unges opvækst og aktiviteter. Men 
børnene er væk, unge familier er fraflyttet, skolerne er lukkede og faciliteterne står misligholdte og forladte hen. Vi 
må gøre op med dette, midlerne må omfordeles, så vi kan skabe nye rammer og liv, hvor børn og unge vokser op. 
Det er en stor glæde, at også det nye byråd for 2014 har vedtaget, at arbejde videre i det spor, som er lagt ud og 
man har tilkendegivet at man er villige til, at investere i fremtiden for foreningslivet. Dette har ved flere lejligheder 
været nævnt, både af borgmester og et stort flertal i råd og udvalg. Så FUF glæder sig til de kommende arbejdsår. 
Sammen kommer vi i den kommende tid til at sætte navn på områder, hvor det vil gøre ondt og berøre mange 
følelser. Men vi håber og tror på en positiv dialog, materialet i fritidsfacilitetsundersøgelsen danner et unikt 
grundlag for en lokal debat. Det er vigtigt, at sikre, at udviklingen sker nedefra og, at foreningslivet ikke hægtes af. 
Vi glæder os til samarbejdet med forvaltning, politikere og ikke mindst lokale foreningsfolk og ildsjæle. 
 
En kraftigt revideret Frederikshavnerordning så sit lys i 2013, og måtte til afstemning i byrådet 2 gange før den, 
som det sidste for det afgående byråd, kunne vedtages. FUF oplevede ved den anledning stor opbakning fra både 
sine medlemsforeninger og fra oppositionen i byrådet, da urimelige tiltag i ordningen ved et dramatisk forløb måtte 
til genforhandling. Glædeligt var det, at der blev lyttet til FUF’s indsigelser, og vi står nu med en revideret ordning, 
der i meget høj grad tilgodeser børn og unge. Dette kan give problemer i nogle foreninger, men vi håber, at dette 
kan løses med hjælp fra andre interessenter. Der er et stort politisk flertal bag beslutningen om, at støtteordningen 
primært skal gælde aktiviteter blandt børn og unge. Endvidere er der i ordningen indbygget muligheder for hjælp til 
sammenlægning af faciliteter og videreudvikling af aktive og initiativrige lokalområder, hvor man sammen ønsker 
et levende og aktivt foreningsliv. En stor revisionsproces i tidligere udbetalte tilskud, har i de sidste 2 år været 
under udarbejdelse i folkeoplysningsudvalg og forvaltning. Her i 2014 vil det danne grundlag for et opgør med 
tidligere tiders ”sådan plejer det at være” tilskud. En ny folkeoplysningspolitik er også udarbejdet og vedtaget. 
 



Foreningslivet står overfor meget store udfordringer. Der skal ske et generationsskifte i mange klubber, nye og 
ændrede foreningsformer er i fremgang. Tidligere stærke tilknytning til bestemte aktiviteter er under opbrud, børn 
og unge skifter mellem aktiviteter, som aldrig før. Til gengæld er flertallet af børn meget aktive og engagerede med 
i mange forskellige aktiviteter, hvilket giver udfordringer på lederfronten, når de unge forlader området for at læse 
videre og kun få vender tilbage. Der sker store forandringer i måden man engagerer sig på i leder og 
bestyrelsesarbejdet. Det er derfor vigtigt at foreningslivet er omstillingsparate – det er ikke sådan, at folk ikke 
længere vil påtage sig frivilligt arbejde - tværtimod - men det er på andre præmisser end tidligere. Det stiller store 
krav til det eksisterende foreningsliv. En stor ny rapport fra DUF ”Foreninger for Fremtiden” understreger dette og 
beskriver foreningernes værdi på 6 meget vigtige punkter: Identitet og Fællesskab, Samfundsengagement, 
Uddannelse og Erhvervsevne, Inklusion, Samfundsværdi og Internationalt Udsyn. FUF vil give en stor bog til 
deltagerne i årets repræsentantskabsmøde. Materialet vil også danne grundlag for FUF’s arbejde i 2014. 
  
Foreningslivet har en stor samfundsmæssig betydning, dette skal vi derfor værne om . Derfor er det glædeligt, at 
opleve byrådet bakke op om de initiativer, som kommer fra foreningslivet. Det har været positivt at opleve 
opbakning til fritidsfacilitetsprojektet, der er bred tilslutning til den spændende invitation FUF og DUKS har ude 
om afholdelse af ”Spejdernes Lejr 2017” med over 40.000 spejdere og mindst ligeså mange forældre og gæster. 
Der ydes støtte og hjælp til et nyt spændende initiativ med regnskabs-programmet WinKAS, som skal hjælpe både 
forvaltning og foreningsliv – meget mere herom senere. Hertil kommer uddelingen af ”Godt Gået Prisen” til såvel 
aktive udøvere som ledere og trænere. Der afsættes til stadighed puljer til nybygning, ombygning og nye initiativer.  
 
Der er for den kommende 4 års periode lavet helt ny struktur for Folkeoplysningsområdet, hvor der sættes større 
fokus på samarbejde imellem foreningsliv, byrådets udvalg og kommunens forvaltninger. Vi ser spændt frem til 
udvalget, hvor også valgprocedurerne er tilrettet og FUF har fået en central placering. Vi har dog en bekymring 
med det lave antal af politikere, men da flere udvalgsformænd allerede har meldt deres deltagelse, håber vi at 
folkeoplysningsudvalget opnår den centrale placering, som det fortjener. Folkeoplysningen er vigtig i alle grene af 
samfundet og ikke mindst for borgernes engagement, demokratiforståelse og medindflydelse på udviklingen. Vi ser 
i tiden mange eksempler på, hvad der sker, når politik flytter sig for langt fra græsrødderne. 
 
Som det fremgår ovenstående har alle medlemmer af FUF’s styrelse i året ydet en kæmpe indsats på mange 
forskellige roller. FUF har siddet på formandsposten i folkeoplysningsudvalg i seneste 4 års periode, FUF deltager 
i Grønt Råd, i Integrationsrådet, i Ungdomsskolens og Ungdomscentrets bestyrelse, i Brugerbestyrelser og i 
byggeprojektgrupper, i Energibyen, i samarbejde med Kulturhuse og Kulturinstitutioner, i møder med 
Lokalområderne og i den enkelte Medlemsforening. Og til slut ikke mindst i DUKS (De uniformerede korps’ 
samarbejde) og i Idrætssamvirket. Hertil kommer at der drives hjemmesider, foreningsportalen ”AKTIV FRITID” 
er blevet opdateret og redesignet. Der udgives nyhedsbreve og fremlægges dokumentation og vejledninger m.v.  
 
Sluttelig skal nævnes, at også omkring den nye skolereform har vi deltaget aktivt og været på kurser og seminarer. 
Dette bliver et af det kommende års helt store temaer. Vi er overbevist om, det får stor indflydelse i foreningslivet, 
der vil blive indkaldt til orienteringsmøder herom senere – vil foreningerne være klar til at gå nye veje….. 
FUF fejrede sine første 50 år, og fremtiden vil vise, at der stadig er behov for, at være foreningslivets vågne 
vagthund. FUF er villig til positivt samarbejde, FUF er ikke et protestparti, men en seriøs samarbejdspartner, men 
al skal ske i gensidig respekt og med den tid, som et frivilligt netværk skal bruge til at behandle dagsordensforslag.  
 
Foreningslivet ønsker sig ikke tromlet af hurtige hovsa-beslutninger, seriøs debat og høringer er en vigtig del af 
beslutningsprocessen. EN STOR TAK for godt samarbejde til IS, FOU, forvaltning, embedsmænd og politikere 
samt de mange ledere i kommunens klubber og foreninger, som uge efter uge gør en kæmpe indsats blandt børn og 
unge. Tak til styrelsesmedlemmer som efter mange års indsats stopper i styrelsen, og tak til de mange nye som 
heldigvis står parat til at tage over. FUF’s indsats er hvad styrelsen og foreningslivet sætter på dagsordenen. 
Afslutningsvis et meget rammende citat fra Statens Frivillighedscharter, som i øjeblikket er til debat: Frivilligt 
arbejde er ikke en bestillingsopgave. Det er drevet af motivation, engagement og lysten til at tage ansvar for 
det samfund man lever i. Dette skal der værnes om. Det er livsbetingelsen for ildsjæle i foreningslivet.  
GOD ARBEJDSLYST.   
Henrik Carlsen 


