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Høringssvar på Kultur- og Fritidspolitikken 

 

 

Frivillighedsrådet afgiver hermed sit høringssvar. 

Tillykke med den nye Kultur- og Fritidspolitik, som overordnet synes absolut aktualiseret, tværgående og 

vedkommende og samtidig giver plads til fremsyn, udvikling og flere platforme for nye samarbejder på 

tværs. 

Det skal fremhæves, som noget meget positivt, at ”Det aktive medborgerskab” udfordres og har fået en så 

central placering – og er gennemgående i alle temaer. 

Herligt er det også, at det er kommet med, at kommunens rolle skifter i sammenhæng med netop ”Det 

aktive medborgerskab” nemlig fra leverandør til facilitator. 

Ligeså den ønskede udvikling i foreningslivet og herunder, at foreninger i højere grad kan bidrage til 

inklusion af svage og udsatte = bredere medlemsoptag, hvilket jo er i fuldstændig overensstemmelse med 

politikkens formulerede vision om, at ”alle borgere får mulighed for deltagelse i kultur- og fritidslivet”…… 

Øvelsen bliver herefter at udmønte politikken. 

Foreningerne er udfordret også på deres eksistens, hvilket ikke alene skyldes individualismen og de unges 

brug af sociale medier, som det er nævnt i politikken. Andre baggrunde kan også have betydning for 

foreningernes medlemstal, herunder rekruttering af nye medlemmer: skolereform, foreningens indhold kan 

være for regelrettet, medlemskab koster penge, foreningens medemmer er ikke inkluderende, nogle lyster 

ikke at forflytte sig fra sit nærområde, der er i familien ikke tradition for at indgå i foreningsliv. Baggrunde, 

som foreningerne fremadrettet kan lade sig udfordre af og indgå i dialog og samarbejder om i tværgående 

fællesskaber med skoler, institutioner, boligafdelinger, frivillighedsområdet m.fl. 

Vil oveni alle roserne gerne udtrykke stort savn i politikken. Foreningslivet baserer sig på frivillige ligesom 

frivillige i mange andre sammenhænger bidrager til at være kittet, der bemærkelsesværdigt bidrager til at 

løfte velfærdsopgaver og give sammenhængskraft. I politikken nævnes berettiget samarbejde med bl.a. 



social- og sundhedsområdet, mens samarbejde med frivillighedsområdet er fuldstændig udeladt bortset fra 

den lille undertekst under billedet vedr. Forenings- og Frivilligcenter Tapeten. 

Frivillighedsrådet har nu gennem et par år arbejdet målrettet med ”Det aktive medborgerskab”, herunder 

inviteret foreningsområdet til samarbejde derom – i stedet for at arbejde parallelt. Ved udmøntning af 

Kultur- og Fritidspolitikken og herunder ikke mindst i relation til foreningernes fremtidige ”bredere” 

medlemsoptag forudses, at der bliver behov for kurser målrettet de frivillige i foreningerne – en opgave, 

som er oplagt at samarbejde om. Foreningerne vil få behov for videnstilførsel og erfaringsudveksling på 

tværs. Man optager ikke bare bredere og måske personer med særlige behov uden at tilføre kompetencer. 

Ligeså ligger der en opgave i forhold til nogle boligområder og de foreningsløse unge, herunder unge, som 

har risiko for eller allerede er på kanten til usunde fritidsvalg. Tænkning af og faciliteter til gadeidræt /- 

sport ligger lige for ligesom uddannelse af lokale instruktører synes åbenbar og et oplagt samarbejdsprojekt 

mellem bl.a. foreningsliv og frivillighedsområdet. 

En medtagen / omtale af frivillighedsområdet i Kultur- og Fritidspolitikken vil blive oplevet som et klart 

signal om nedbrydning af den hidtil oplevede parallelitet med overgang til dialog, nytænkning, samarbejde 

og ikke mindst samskabelse. I fællesskab skulle vi gerne løfte udfordringer. Tilsammen kan vi mere. 

 

På vegne af Frivillighedsrådet 

Connie Hartz, fm. 

 

 

 

 

 


