
 

Bestyrelsesmøde torsdag den 5. december 2019 kl. 17.15 

Farum Arena – Cafe i Hal 3 

 

Til stede:  Mogens, Claus, Annette, Lotte, Gert, Erik, Kim, Lars 
Afbud:  Torben 
 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsordenen 
2. Opfølgning på seneste referat  
3. Siden sidst (kort orientering)  

a. Mogens giver en kort opdatering på resultatet af budgetdiskussionerne 
b. Lars giver en kort opdatering på processen vedr nye principper for tildeling af 

aktivitetstilskud 
4. Planlægning af det kommende år 

a. Nytårskur 2020 
b. Repræsentantskabsmøde 2020 
c. andre gode ideer? 

5. Kommende møder: Møder efter jul: aftales for perioden januar – marts 2020.  
6. Evt.  
 

Ad 1: Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

Ad 2: Opfølgning fra sidst 

Intet nyt 

Ad 3a: Budgetdiskussionerne 

Mogens orienterede om hvad der er foregået i relation til budgettet for KFIU – de dele der vedrører 
FIR og foreningslivet direkte. Der var fra byrådets side lagt op til, at der i 2020 budgettet skulle spares 
1 mio. kr på aktivitetstilskud, på trods af at alle partier op til valget bekræftede, at det nu var vigtigt, 
at der kom ro omkring foreningernes økonomi. Samtidig var der lagt op til, at der afsættes 500.000 kr 
til at støtte initiativer, der kunne udspringe af den nye fritidspolitik.  
 
Set fra foreningsside er det en helt uacceptabel løsning. FIR og øvrige samråd kunne ikke acceptere at 
spare på kernetilskud og samtidig afsætte en masse midler til ”nye initiativer”. Det er meldt klart ud 
overfor det politiske udvalg og Borgmesteren. Foreningerne lovede at komme med forslag til 
alternative besparelser, der ikke rammer puljen. Samtidig gik vi direkte efter, at den pulje som KFIU 
ville have til nye initiativer blev mindre. 
 
Resultatet er blevet, at der i 2020 ikke pilles ved aktivitetstilskudspuljen. Puljen til nye initiativer er 
reduceret til 200.000 kr. Foreningerne har anvist en række besparelsesmuligheder, som der p.t. 
arbejdes på at implementere. Det samlede resultat: Aktivitetstilskudspuljen fastholdes for 2020, men 
er fortsat under pres fra 2021. Det er op ad bakke også for 2021 – 2023. 
 

 

 



 

Ad3b) Nye principper for tildeling af aktivitetstilskud 

Lars orienterede om, at KFIU uden nogen form for information til foreningerne har truffet beslutning 
om at indføre nye principper for tildeling af aktivitetstilskud. De har fået det godkendt i Økonomi-
udvalg og Byrådet, med en tekst hvoraf det fremgår, at:  
”det samlede Folkeoplysningsudvalg skal involveres og kvalificere de nye principper”.  
 
Det er ikke sket. Alligevel var det KFIUs intention, at nye principper skulle implementeres pr. 1. januar 
2020! 
 
Det gav en lang diskussion på det seneste FOU møde, hvor foreningerne stærkt tog afstand fra 
fremgangsmåden.  Selv om Tina H på vegne af udvalget påstod, at det ikke handler om at reducere 
FOUs indflydelse, er deres handlinger en demonstration af det modsatte. 
 
Et flertal i FOU vedtog en opfordring til KFIU og Byrådet om at udskyde implementering af nye 
principper til 2021, og i løbet af Q1 2020 få kvalificeret de nye principper. Et mindretal i FOU 
bestående af politikerne samt én foreningsrepræsentant (Erik Rasmussen, VBBK) stemte imod 
forslaget, og vedtog i stedet en anden formulering om, at politikerne skulle tage ”den fornødne 
dialog med forligspartierne i budgetforliget”. 
 
Efterfølgende har KFIU besluttet at følge flertallets opfordring til proces, så nye principper først kan 
implementeres 2012. Der skal i Q1 2020 drøftes nye principper i FOU. 
 
Hvad er det nye i modellen? Byrådet ønsker at give færre penge til voksne og bruge midlerne til 
børn/unge(medlemstilskud bortfalder mens grundbeløb til unge stiger), de ønsker samtidig at 
reducere på tilskud til unge fra andre kommuner og endelig ændres reglerne for 
træner/instruktørtilskud.  
 
På grund af de ophedede diskussioner om princippet om at KFIU vedtager nye principper bag ryggen 
på FOU, der hidtil har været ansvarlige for at indstille nye principper hvor det er nødvendigt, har der 
reelt ikke været en seriøs gennemgang af de nye principper, og hvordan de rammer foreningslivet. 
De foreninger der har mange voksne, mange medlemmer udenfor kommunen samt forholdsmæssigt 
høje udgifter til træner/instruktører, vil blive ramt. Andre foreninger kan reelt få flere penge i tilskud.   
 
Det blev aftalt, at der i FIR bestyrelsen afholdes et tema møde om de nye principper, hvor 
bestyrelsens medlemmer sammen kan gå i detaljer med de elementer, som politikerne ønsker 
implementeres. Formålet er, at FIR sammen kan drøfte, vores fælles input til en evt ny model. Lars 
kommer med forslag til tid og sted for dette møde. 
  

Ad 4a: Nytårskur 2020 

Bestyrelsen besluttede efter en længere drøftelse, at droppe at arrangere nytårskur 2020. 
Baggrunden er den manglende tilslutning til arrangementer, som vi har oplevet. Senest med et 
arrangement med Preben Astrup, der var meldt ud i god tid, men som tiltrak 6 tilmeldinger! Da vi 
aflyste arrangementet var der flere der meddelte, at de egentlig gerne ville have deltaget, men ikke 
lige havde fået tilmeldt sig.  
 
Der er en oplevelse af, at vores foreningers ledere har rigeligt at gøre i hverdagen med at drive 
foreningen, uden at FIR skal pålægge dem ”langhårede diskussioner” om frivillighed, fritidspolitik etc. 
  



 

FIRs bestyrelse vil meget gerne have input fra foreningerne om hvilke former for aktiviteter, 
foreningerne finder kunne være relevante. 
 

Ad 4b: Repræsentantskabsmøde 24. marts 

Der indkaldes til Repræsentantskabsmøde den 24. marts. Tid og sted udsendes i god tid i forvejen. 
FIR vil prøve at kombinere det formelle møde med indlæg fra en interessant indlægsholder. Men 
mere om det, når vi melder konkret ud. 
 

Ad 4c: Andre gode ideer? 

Ud over det politiske arbejde FIRs bestyrelse udfører, er der fortsat en ambition om at gøre mere 
sammen med foreningerne. Vi vil fortsat involvere os gennem FOU, vi vil fortsat have en finger på 
Åben Skole; idrætstalentlinje etc. Men er der andre aktiviteter, som foreningerne kunne have en 
interesse i? 
FIR bestyrelsen har drøftet om der kunne etableres en form for bestyrelsesnetværk, hvor 
foreningerne kunne mødes og udveksle erfaringer, og dermed lære af hinanden, og måske skabe nye 
samarbejdsformer på tværs. Det kunne være en erfa-gruppe for kasserer etc. Vi vil fortsat drøfte det, 
og samtidig være bevidste om, at vi også i FIR bestyrelsen har begrænsede ressourcer. Men forslag 
og ideer er velkomne. 
 

Ad 5: Møder i foråret 

Følgende datoer er aftalt: 
Bestyrelsesmøde: den 16. januar 2020 i Værløse og 24. februar 2020 i Farum 
Repræsentantskabsmøde: 24. marts 2020 
  
Ad 6: Evt. 

Vi skal have vores hjemmeside opdateret og i drift igen. Lars tager kontakt til Dorthe alternativt Kim, 
så vi kan få en platform for kommunikation op at stå igen Det har været utilfredsstillende som det 
har kørt det seneste års tid. Det beklager bestyrelsen overfor vores medlemmer. 
 

 

 


