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For FIU er demokratisk dannelse et væsentlig element i det folkeoplysende arbejde, som 
kontinuerligt udføres i byens idrætsforeninger. Hele den demokratiske opbygning af foreningerne og 
den demokratiske inddragelse af medlemmerne er nøgleord, som adskiller idrætsforeninger fra 
andre udbydere af motions- og idrætstilbud. 

I særligt de større idrætsforeninger foregår den demokratiske inddragelse af medlemmerne på langt 
flere fronter end blot generalforsamlingen med tilhørende valgte udvalg og bestyrelse. Både aktive 
medlemmer og forældre til børn og unge involveres i drøftelser og beslutninger omkring aktiviteter 
omkring det enkelte hold, i afdelinger og på tværs af f.eks. hele ungdomsafdelinger. I praksis 
foregår den demokratiske dannelse langt mere i disse decentrale organer, end på 
generalforsamlinger, som ofte kun er begrænset besøgt af foreningernes mange medlemmer. 

En hel del af foreningerne er så store, at de i afgørende beslutninger må have fokus på at sikre, at 
foreningens mangeårige kontinuerlige virke ikke risikere at sættes over styr af f.eks. en mindre 
gruppe medlemmers snævre interesser. Sådanne situationer er der flere eksempler på i 
idrætsdanmark i de seneste år. Disse konflikter bunder ofte i, at ikke mindst forældregrupper 
forventer særlige vilkår og rammer for deres børns aktiviteter, og ikke har videre forståelse for 
foreningernes brede virke på tværs af aldersgrupper og sportslige niveauer. 

På Frederiksberg har vi i mange år haft god tradition for, at kommunen og kommunalbestyrelsen 
har anvendt armslængdeprincippet i styringen af idrætten og foreningslivet. Resultaterne af denne 
arbejdsdeling og udstrakte selvstyre har glædeligt været gode, med velfungerende idrætsforeninger, 
som i høj grad bidrager til demokratisk dannelse af ikke mindst de unge generationer. Flere af 
idrætsforeningerne har eksisteret i over 100 år, og må dermed siges at have bevist deres 
levedygtighed, med de vedtægter og tilhørende struktur, som de enkelte foreninger har vedtaget ud 
fra Folkeoplysningslovens rammer. 

For FIU vil det derfor være en uheldig glidebane, hvis kommunalbestyrelsen skulle begynde at 
blande sig i krav til foreningernes struktur og vedtægter, som rækker udover de klare krav i 
Folkeoplysningsloven.  

Der er en yderligere række af vægtige argumenter, i forhold til eksekvering af både drifts-, 
udviklings- og sportslige visioner i en forening, hvor man naturligvis skal kunne sætte en retning for 
foreningen, uden at denne retning i tide og utide bliver tilsidesat eller ændret af 
medlemmer/forældre, med meget snævre interesser, fokuseret på ganske få udøvere i en forening.  

 Hvis der er forældre til børn og unge i de frederiksbergske idrætsforeninger, som ønsker at bidrage 
til foreningernes arbejde og beslutninger, er der altid adskillige muligheder. Ikke nødvendigvis på 
en generalforsamling – men i de forskellige decentrale organer, hvor mulighederne er mange.  
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Vore idrætsforeninger har alle et relativt beskedent kontingent, og det står åbent for alle at melde 
sig ind i foreningen, særligt forældre med stor interesse for foreningsarbejdet. Hvis en konkret 
forening har vedtægter, hvor et medlem (eller forældre til et ungdomsmedlem) er uenige, er det jo 
ét af flere fundamentale elementer i et demokrati, at man kan undlade at fortsætte sit medlemskab i 
foreningen – der er i stort set alle idrætsgrene, heldigvis flere foreninger, som måske bedre matcher 
den enkeltes holdninger. 
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