
Forenings- og 
FritidskonFerence

Lørdag den 12. november 
2016  

maskinhaLLen,Frederikshavn 

ForeningsLivet Frem mod 2025  
– udfordringer og muligheder 
– drømme og virkelighed



Det danske samfund er under hastig forandring. De forpligtende fællesskaber 
udfordres, og i højere grad forfølges egne mål og interesser. Derfor udfordres 
det traditionelle foreningsliv. 

spor C  spor a spor b 
 Fundraising 

De fleste foreninger er i en evig kamp for 
at finde på måder at skaffe penge til ak-
tiviteter. Her er tre workshops, der giver 
konkrete bud på, hvordan foreningen kan 
finde økonomi til aktivitet og udvikling.  
 
1. Tre veje for aT få økonomi:  
(a) Partnerskaber, hvor Thomas Kirkeskov  
fortæller om KFUM-Spejdernes succes 
med partnerskaber. 
(b) Puljeguiden, Søren Mathaisen, key 
account manager i Schultz, viser hvor 
der findes relevante puljer. 
(c) odendo, Thomas Madsen, partner og 
medstifter, fortæller om nye muligheder 
via sociale medier. 
 
2. LokaLe og anLægsfonDen 
og friLufTsråDeT  
Oliver Vanges, Lokale og Anlægsfonden 
fortæller om støttemuligheder til faci-
liteter og rammer for fritidsaktiviteter, 
og Thomas Elgaard og Betty Steglich- 
Petersen, Vendsyssel kreds, orienterer 
om Friluftsrådets mulighed for rådgiv-
ning og medfinansiering ved natur faci-
liteter  
 
3. Tak for DonaTionen Hr. fonD  
Torben Steenstrup, Foreningsudviklerne, 
giver helt konkrete tips til, hvordan man 
får succes med fondsansøgninger.  

ForeningsFæLLesskab 

Tre workshops sætter fra hvert sit per-
spektiv fokus på, hvilken betydning fæl-
lesskaberne har for samfundet, og hvad 
der skal til, for at kommende generatio-
ner fortsat engagerer sig i foreningslivet.  
 
1. foranDring i forening
Her gives svar på, hvordan man fortsat 
holder en erfaren forening ung og aktiv.  
Oplægsholder er Torben Steenstrup, part- 
ner og stifter af konsulenthuset For-
eningsudviklerne, har 10 års erfaring i 
foreningsudvikling både professionelt og 
frivilligt.  
 
2. unges fæLLesskaber 
– meLLem TrygHeD og sPænDing 
Lektor Maria Bruselius Jensen, CeFU 
– Center for Ungdomsforskning, stiller 
skarpt på unges forventninger og ople-
velser af fritidsfællesskaber med en helt 
ny undersøgelse af unges syn på fælles-
skaber, gennemført for DUF som en del 
af initiativet ”Fremtid i Forening?” 
 
3. giDer De unge foreningsLiveT?  
Professor Bjarne Ibsen, Center for Idræt, 
Sundhed og Civilsamfund, Syddansk 
Universitet, giver indblik i betydningen 
af foreningernes aktiviteter for medlem- 
mernes engagement i foreninger og sam- 
fund. Oplægget bygger på en undersøg- 
else gennemført for DUF som en del af 
initiativet ”Fremtid i Forening?”.

aktivitetsudvikLing 

sporets tre workshops stiller skarpt på, 
hvordan der skabes rum for nye aktivite-
ter og fritidsmuligheder, og hvordan de 
fastholdes som aktiviteter.  
 

1. gaDeiDræT 
– De unges nye LegePLaDs
Rene Melvad Jørgensen, Projektleder  
gadeidræt, DGI, om udvikling af gade-
rummet og unges aktiviteter. Og Frilufts-
rådet om grønne, grå og blå støttepunk-
ter for friluftslivet.  
 
2. foreningerne og skoLe-
reformen
Ejnar Bo Pedersen, sekretariatschef i 
Ungdomsskoleforeningen UNG og Søren  
Møller, formand DGI, vil med udgangs-
punkt i konkrete eksempler sættes lys på 
foreningers muligheder for faglig bidrag 
til en mere varieret skoledag med Ung-
domsskolen, som professionel medspiller. 
 
3. fra facebook TiL kLub
Thomas Bach, næstformand, DIF, fortæl-
ler med udgangspunkt i Frederikshavn 
MTB (Mountainbike-klubben), historien 
om udviklingen fra aktivitetsfællesskab 
til foreningsfællesskab, med sociale  
medier som forum. 

FUF, Idrætssamvirket og Frederikshavns kommune vil med 
Forenings- og Fritidskonferencen sætte fokus på tre væsent- 
lige områder: funDraising, akTiviTeTsuDvikLing og 
foreningsfæLLesskabeT. 

De vil blive præsenteret i tre spor med hver tre workshops.  
Det vil være muligt at shoppe mellem de tre spor, og man 
er således ikke bundet til alle workshops i et helt spor.  
Det angives ved tilmeldingen.



  9:30 morgenkaffe og runDsTykker 
 Fyld spørgsmålshatten til politikerne  
 
10:00 åbning og veLkomsT 
 ved knud Hjørnholm, ØVI og Peter gislund, FDF  
 fremTiDens foreningsLiv i freDeriksHavn  
 kommune   
 ved Borgmester birgit s. Hansen 
 
10:15 foreningsLiveT frem moD 2025 
 martin justesen, pressemedarbejder på Christians- 
 borg, tidl. Frederikshavner og formand for DUF 
 lægger op til debat med lokalpolitikere om deres  
 visioner for foreningslivet i Frederikshavn Kommune  
 frem mod 2025.
	 •	 christina Lykke eriksen (F), formand for 
  Børne og Ungdomsudvalget
	 •	 mogens brag (V), formand for Kultur og Fritids-
  udvalget 
	 •	 anders brandt sørensen (A), formand for 
  Plan og Miljøudvalget 
 
11:00 Pause 
 
11:15 foreningsLiveT frem moD 2025 seT fra  
 cHrisTiansborg 
 ved Skatteminister karsten Lauritzen (V), MF  
 
11:45 PræsenTaTion af konferencens Tre sPor: 
 •	 fundraising ved generalsekretær for  
  KFUM- Spejderne, Thomas kirkeskov 
	 •	 aktivitetsudvikling ved næstformand for 
  DIF, Thomas bach 
	 •	 foreningsfællesskab ved seniorkonsulent i 
  DUF, jens nygaard nielsen 
 
12:00 frokosT  
 
13:00 De Tre sPor: førsTe worksHoPsrunDe  
 A. Tre veje for at få økonomi: Partnerskaber, 
  Puljeguiden og Odendo.  
 B. Gadeidræt – de unges nye legeplads  
 C. Forandring i forening  
 
13:45 Pause 
 
14:00 De Tre sPor: anDen worksHoPsrunDe  
 A. Lokale og anlægsfonden og friluftsrådet  
 B. Foreningerne og skolereformen  
 C. Unges fællesskaber – mellem tryghed og 
  spænding  

14:45 Pause 
 
15:00 De Tre sPor: TreDje worksHoPsrunDe                                      
 A. Tak for Donationen, Hr Fond  
 B. Fra Facebook til aktiv klub  
 C. Gider de unge foreningslivet? 
 
15:45 Pause 
 
16:00 2025: Hvor er foreningsLiveT På vej Hen?
 ved søren møller, formand for DGI. 
 
16:15  foreningernes fremTiD 
 fotografisk opsamling ved Tao Lytzen, PixlArt, 
 Østervrå. 
 
16:30 måLreTTeT mangeL På måLreTTeTHeD 
 indlæg ved morten bruun, forenings-ildsjæl,  
 tidl. Europamester på fodboldlandsholdet, 
 TV kommentator, mv.  
 
17:15 Den beDsTe uDgave af foreningsfremTiDen 
 ved christina Palmstrøm, hovedbestyrelsesformand  
 for De grønne pigespejdere 
 
17:30 sLuT På konferencens officieLLe Program 
 

aFtenprogram 

18:30 miDDag for konferencens DeLTagere 
 
19:30 afTenunDerHoLDning fra scenen 
 med indslag fra Frederikshavn Musikskoles Talent- 
 klasse, Nordskovstjerne og ”Vild med Dans” deltager  
 Mathias Käki Jørgensen, solosang af Lise Hjørne,  
 besøg af OL medaljevinder og mange flere overras-
 kelser og spændende indslag. 
 
21:00 Tak for i Dag 
 ved folkeoplysningsudvalgets formand steen jensen.  

Konferencen følges op i begyndelsen af 2017 med et stort 
arrangement ved søren østergaard, CUR – Center for ung-
domsstudier – også kaldet ”Danmarks ældste teenager”,  
som vil styre processen med deltagelse af såvel lokale  
kræfter som landsorganisations repræsentanter.

program
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praktiske opLysninger

måLgruPPe  Foreningslivets ansatte, ledere, trænere, bestyrelsesmedlemmer.

 Politikere, forvaltning og alle andre med interesse i udviklingen af 

 forenings- og fritidsområdet. 

TiD Lørdag, den 12. november 2016. Kl. 9:30 - 17:30 med efterfølgende 
 aftenprogram med spisning. 
 Drikkevarer for egen regning.

sTeD Maskinhallen, Skolegade 8, 9900 Frederikshavn
 
Pris Gratis deltagelse, dog opkræves et gebyr på 250 kr. for manglende fremmøde. 

TiLmeLDing  senest den 1. november 2016 på www.fuf.nu/tilmelding-konference

oPLys veD TiLmeLDing 
	 •	Navn
	 •	E-mail
	 •	Forening/organisation
	 •	Om	du	deltager	i	aftenprogrammet
	 •	Hvilket	spor	du	ønsker	at	følge,	eller	hvilke	workshops	du	vil	deltage	i.	

konTakT  Formand for FUF – Frederikshavns Ungdoms Fællesråd, Henrik Carlsen, 
 tlf. 6169 0548, mail: fuf@fuf.nu

konferencen arrangeres af fuf – frederikshavns ungdoms fællesråd og is – idrætssamvirket 
i samarbejde med frederikshavn kommune, Duf, Dgi og Dif.

www.fuf.nu


