
 

 

Dato: 08.08.2019 

Høringssvar til Planstrategi 2019 

I FDF Århus 14. er vi glade for at kunne bidrage til debatten om fremtidens Aarhus igennem 

den åbne høring. Vores forening holder til i den nordlige del af Aarhus og er en forening med 

ca. 60 glade medlemmer. Både børn, unge og voksne. Vi dækker Vorrevangen Skoledistrikt 

og mødes hver uge i kommunale lokaler på Skrydstrupvej.  

 

Dét, som vores frivillige brænder for, er at skabe mindeværdige oplevelser for de børn og 

unge som er medlemmer hos os. Det gør vi særligt igennem vores fire værdier: Leg, relatio-

ner, tro og samfundsengagement. Vores frivillige elsker at mødes med børnene hver uge, lave 

bålaktiviteter, tage på løb i byen, lege på de grønne områder i nærheden og vi dyrker det at 

være sammen i en forening. Vi værdsætter fælleskabet og det at være sammen i naturen. I 

vores forening, møder voksne med noget på hjerte børn i øjenhøjde og med blik for hver 

enkelt. Vores frivillige er aktive voksne som gør en forskel og som passer både familie, ven-

ner, arbejde og studie, samtidig med at være frivillige hos os.  

 

I fremtidens Aarhus har vi brug for voksne, som har tid og lyst til fællesskab og samvær med 

børn og unge. Aarhus har brug for frivillige, hvis byen skal udvikle sig og være et dejligt sted 

at leve, også i 2050. Når vi læser planstrategien sammen med En god by for alle1, hvori vi 

kan se, at en af de politiske værdier i Aarhus kommune er ”En by med fællesskab og med-

borgerskab”, så er vi overraskede, for ikke at sige dybt forundrede over, at fremtidens fore-

ningsarbejde ikke synligt er tænkt med i planerne. Over halvdelen af børn og unge i Danmark 

er eller har været aktive i en frivillig ungdomsorganisation.2 De frivillige organisationer løser 

en kæmpe samfundsopgave igennem deres indsats. Det sker bl.a. når børn og unge deltager i 

demokratiske processer i foreningerne, de skaber deres identiet, danner tætte venskaber og 

udvikler deres sociale kompetencer gennem samværet og fællesskabet med andre børn og 

voksne.  

 

Foreningslivet rummer børn med de udfordringer de måtte have i livet. Vi oplever selv i vores 

forening, at børn i socialt udsatte positioner trives og udvikler sig positivt igennem fælles-

skabet hos os. Vi udvikler unge mennesker som tager ansvar i samfundet og som får et ståsted 

at møde verden fra. Vi former og danner unge til at tænke nyt, tage ansvar og være medska-

bere på fremtiden.  

 

Derfor mener vi, at planstrategien bør indeholde konkrete planer for hvordan foreningsarbej-

det kan tænkes ind i de fem temaer, som er til debat i planstrategien. Vi ser mange muligheder 

for synergieffekter mellem den foreslåede strategi og foreningsarbejdet.  

 

Forslag til elementer der kan tænkes ind i planstrategien:  

 

 

                                                           
1 https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/vision-vaerdier-og-fortaelling/vision-og-

vaerdigrundlag/ 
2 https://duf.dk/materialer/produkt/foreninger-for-fremtiden-1/ 

https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/vision-vaerdier-og-fortaelling/vision-og-vaerdigrundlag/
https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/vision-vaerdier-og-fortaelling/vision-og-vaerdigrundlag/


 

Plads til foreninger i nye byggeområder 

Når der tænkes opførelse af nye byområder, er det vigtigt, at der skabes plads til foreningerne 

i alle byområder. Det handler om investeringer i faciliteter, som passer til det frivillige ar-

bejde som skal skabes. Vi har brug for, at planstrategien tænker grønne områder, hvor børn, 

unge og voksne kan opholde sig, lave foreningsaktiviteter eller læse en bog.  

 

Fortætning skal lede til gennemtænkning af foreningernes muligheder 

I takt med at vi bliver flere borgere, bliver der også flere børn og unge, som har brug for 

værdifulde fællesskaber i deres fritid. Der er brug for, at det frivillige foreningsliv understøt-

tes således, at de frivilliges indsats kan fokuseres på kerneopgaven. Der er brug for, at det 

frivillige foreningsliv prioriteres og tages med på råd, når områder omlægges. Der er brug 

for, at man i de gamle byområder gentænker elementer som borger- eller foreningshuse til de 

lokaler eller bygninger som bliver fjernet. 

 

Helt konkret står vi med en stor udfordring i de lokaler, vi benytter. Dette hus bliver ganske 

enkelt ikke vedligeholdt, efter at ansvaret for vedligeholdelse er kommet tilbage til kommu-

nen. Eksempelvis er taget utæt, de udendørs containere forbigås af dagrenovationen, uden-

dørsarealerne vokser til og senest er et gammelt træ væltet ned over en bil, skønt vi i flere 

omgange har forsøgt at gøre opmærksom på problemerne. Vi gruer for, at vi næste gang ikke 

slipper med materiel skade. 

 

I FDF Århus 14. drømmer vi om et Aarhus med plads til frivillighed og hvor man møder et 

kommunalt system som lytter og som værdsætter det frivillige arbejde, som alle de frivillige 

i Aarhus kommune bidrager med.  

 

Vi oplever desværre i alt for høj grad en kommune og kommunale medarbejdere som år efter 

år, kaster os frivillige rundt mellem forskellige afdelinger. De sidste mange år har vi som 

forening oplevet at have været kastebold og ikke kunne få besked om fremtidens planer for 

de kommunale lokaler, som vi bruger til foreningsaktiviteter. Vi møder et kommunalt system 

som for ofte efterlader os med følelsen af at drukne i ørkesløs skrankepaveri og tomme løfter. 

Vi møder et system som ikke vil det frivillige foreningsliv og ikke ønsker dialog og som ikke 

er løsningsorienterende, når foreningerne står med udfordringer som skal og burde kunne 

løses. Vi ønsker en planstrategi som gør det lettere for kommunens medarbejder at gå i dialog 

med os og finde fælles løsninger for fremtiden.  

 

Vi ønsker os derfor et Aarhus som tænker det frivillige foreningsliv ind i alle de langsigtede 

planer og som tager højde for frivillighedens forskellighed og diversitet.  

 

Vi går meget gerne i dialog omkring planstrategien og kommuneplanen. Vi, som borgere og 

frivillige, finder det vigtigt, at vi bliver taget med på råd, hvis der skal skabes ejerskab for 

fremtiden. Vi er altid klar på at gå med i samtalen omkring mulighederne for hvad fremtiden 

kan bringe for fantastiske fællesskaber i Aarhus generelt og vores eget fællesskab i særdeles-

hed.  

 

Der skal være plads til fritidslivet og foreningslivet i fremtidens Aarhus og det er sådan vi 

mener, man bedst muligt skaber Klog Vækst inden 2050.   

 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Anders Kobbersmed, Formand og  

Christina Vedel-Smith, Kredsleder 
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