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Referat møde med Handletanken for lokalt demokrati med temaet: De-

mokratiet og de folkeoplysende foreninger 

 

23. november 2020 16.00-19.30  

 

Mødet afholdes på DMJX, Det Gule Auditorie, Helsingforsgade 6 A-D, 8200 

Aarhus N 

 

Deltagere 

 

Fra Handletanken for lokalt demokrati: 

• Formand: Trine Nielsen, rektor, Danmarks Medie- og Journalisthøj-

skole 

• Ditte Bloch Noer, programchef, Mino Danmark  

• Niels Bjørnø, Regions- og Korshærsleder, Kirkens Korshær 

• Nina Frøjk Hansen, formand Århus Ungdommens Fællesråd, med-

lem af KFUM og KFUK's hovedbestyrelse 

• Anne Thorø Nielsen, udviklingschef, FO-Aarhus 

• Jens Bundgaard, formand, Idrætssamvirket Aarhus 

• Jane Sandberg, Museumsdirektør, Enigma - Museum for post, tele 

& kommunikation 

• Jens Mikkel Madsen, bassist og komponist 

• Jan Schouby, chefredaktør, Århus Stiftstidende  

 

Afbud: 

• Sten Tiedemann, rektor, Folkeuniversitetet  

• Silas Harrebye, lektor, RUC 

 

 

Fra DMJX: 

• Roger Buch, forskningslektor, DMJX 

 

Fra Kultur og Borgerservice: 

• Maibritt Møller, sekretariatschef, Kultur og Borgerservice 

• Rasmus Blicher, kommunikationskonsulent, Kultur og Borgerservice  

• Helene Fisker, konsulent, Kultur og Borgerservice 

 

Andre: 

 

• Stine Snede Villumsen, forstander for Byhøjskolen, deltager under 

punkt 5 

• Ulla Kolding, formand for Aarhus 1900 Atletik & Motion, deltager un-

der punkt 5 

 

Dagsorden: 

KULTUR OG BORGERSER-

VICE 
Sekretariatet 

Aarhus Kommune 

Sekretariatet 

Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus C 

 

Direkte telefon: 41 87 45 06 

 

Direkte e-mail: 

hemf@aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Helene Marie Fisker 
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1. Velkomst og rammesætning for mødet ved Trine Niel-

sen (16.00-16:10).    

 

Trine Nielsen byder velkommen og sætter rammen for mø-

det.  

 

Trine Nielsen (TN) bød velkommen og fortalte om udvalgte projekter i demo-

kratilab: 

 

• En stemme i klimadebatten. I et samarbejde mellem DMJX, Informa-

tion, Aarhus Katedralskole og Aarhus Kommune gennemføres et 

projekt, hvor man uddanner en række unge klimaambassadører i 

Aarhus Kommune i foråret 2021. 

 

• Undervisningsforløbet LIKE. Tilbydes til lærerstuderende. Fokus i 

forløbet vil være på effekten af sociale medier.  

 

• Der er i oktober gennemført et arrangement om demokrati og det 

amerikanske valg. Arrangementet var en stor succes med 100 delta-

gere og 60 på venteliste.  

 

• Den 16. november blev arrangementet ”Et år til kommunalvalget” af-

holdt. Et arrangement om lokaldemokrati og veje til en bedre demo-

kratisk samtale.  

 

I forhold til kommende projekter spurgte TN om Jan Schouby (JS) og Århus 

Stiftstidende stadig vil være med til at kåre byens bedste demokrat. 

 

JS svarede, at det er en god ide. Det vil de se på i 2021.   

 

Jane Sandberg (JAS) tilføjede, at de har afholdt et arrangement på Dokk1 

sammen med brobyggerne om emnet Sikkerhed kontra Frihed med Pernille 

Skipper og Søren Pape Poulsen. Arrangementet var en stor succes.  

 

 

2. Godkendelse af dagsorden (16.10-16.15) 

 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

3. Godkendelse af referat fra møde i Handletanken for lo-

kalt demokrati den 3. september (16.10-16.15) 

 

Bilag 1. Referat fra møde i Handletanken for lokalt demo-

krati den 3. september 2020 



 

 

26. november 2020 

Side 3 af 9 
Referatet blev godkendt.  

 

4. Opsamling på temaet demokratiet og samspillet mellem 

borgere og kommune (16.15-16.45) 

 

Som forberedelse til punktet udarbejder alle handletankens 

medlemmer et bud på en eller flere anbefalinger indenfor te-

maet demokratiet og samspillet mellem borgere og kom-

mune. 

 

Under punktet får alle medlemmer mulighed for at komme 

med deres bud på en anbefaling.   

 

Som afslutning på punktet udpeges tre medlemmer af hand-

letanken til at arbejde videre med anbefalingerne.  

 

Bilag 2. Udfyldte skabeloner fra aktiviteter i demokratilab un-

der temaet demokratiet og samspillet mellem borgere og 

kommune  

 

 

Handletankens medlemmer gav deres bud på forslag til anbefalinger.  

 

TN: Flyt demokratiet ud til borgerne. Kan man afinstitutionalisere demokra-

tiet? 

 

Anne Thorø (AT): Hvad er public service? Tilgængelighed er et nøgleord. 

Man skal kunne komme i nærheden af demokratiet. Keep it simple. Mange 

forstår måske ikke de mere officielle processer, så det skal gøres mere til-

gængeligt.  

 

JAS: Fokus på kommunikation. Gør emnerne mere sagsbundne. Tal om de-

mokratiet på en måde, så det ikke er unødigt kompliceret. Ud med kommu-

nalt lingo.  

 

JS: Giv borgerne mulighed for selv at stille spørgsmål og sætte dagsorde-

nen.  

 

Jens Bundgaard (JB): Genbesøg borgerinddragelsesprocesserne.  

 

AT sagde, at et godt eksempel på, at det er kompliceret at deltage i lokalde-

mokratiet er Aarhus Kommunes projekt omkring borgerbudgetter. Det virker 

meget besværlig at deltage i det projekt.  

 

Niels Bjørnø (NB): Del tingene op i mindre grupper. Lav mindre arrangemen-

ter for folk, der ikke har lyst til at stille sig op i større forsamlinger.  
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TN tilføjede, at det er vigtigt at huske landområderne, mindre byer og de 

mindre byområder i forbindelse med de store byer.  

 

JAS nævnte, at en demokratiskole for børn kunne være en mulighed.  

 

TN opsummerede diskussionen ved at konkludere, at man kan anbefale by-

rådet to eller tre projekter, som skal være Handletankens aftryk. Handletan-

ken bliver ved med at vende tilbage til demokratiskolen. Nu afprøves først en 

demokratiskole for studerende, og det kan måske senere bredes ud til en 

demokratiskole for børn.  

 

Roger Buch (RB) tilføjede, at der er en dialog med KL om at udarbejde un-

dervisningsmateriale om lokaldemokrati til udskolingen.   

 

Det blev aftalt, at Ditte Bloch Noer (DBN) og TN arbejder videre med anbefa-

lingerne indenfor temaet demokratiet og samspillet mellem borgere og kom-

mune.  

 

 

5. Oplæg ved repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget 

om det folkeoplysende områdes rolle i forhold til lokal-

demokrati (16.45-17.15) 

 

Aarhus Kommune har et Folkeoplysningsudvalg, som un-

derstøtter folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folke-

oplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt Folkeuni-

versitetet. 

 

Marianne Gasbjerg, rektor på Århus Kunstakademi, Stine 

Snede Villumsen, forstander for Byhøjskolen og Ulla Kol-

ding, formand for Aarhus 1900 Atletik & Motion holder hver 

deres oplæg om det folkeoplysende områdes rolle i forhold 

til lokaldemokrati. 

 

Ulla Kolding (UK) fortalte om Aarhus 1900 Atletik & Motion. Demokrati er 

ikke noget der tales om i foreningen, men de udøver demokrati hver eneste 

dag. Aarhus 1900 Atletik & Motion er en mellemstor idrætsforening med 

cirka 1100 medlemmer. Det er en mangfoldig organisation, der fungerer som 

en træningsbane for demokrati. Nogle af de ting der diskuteres, er hvordan 

klubbens midler skal fordeles, og hvilke værdier klubben skal drives efter.   

 

Der er generelt en god opbakning til foreningens generalforsamlinger, men 

det er typisk medlemmer over 40 år der deltager. Derfor har man et år lavet 

forsøg med alternative generalforsamlinger, som er mere som workshops. 

Det tiltrak flere og yngre medlemmer. Året efter gik man tilbage til den 
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traditionelle form, da der var emner på dagsordenen, der krævede det. For-

eningen har fokus på medejerskab og transparens. Det er typisk de nære 

ting, der interesserer folk. F.eks. har foreningen haft gode erfaringer med at 

lave sparringsgrupper til konkrete sager som f.eks. hævelse af kontingent til 

foreningen. Det giver nye input. Når man taler om frivillighed bliver det tit til 

en betegnelse for mange forskellige ting. Der er stor forskel på frivillige. Man 

kommer ofte til at tale ned til de frivillige, f.eks. ved at belønne dem med en 

t-shirt eller en fest.  

 

Den største udfordring i forhold til foreningen er at generere den involvering 

man gerne vil have. Foreningen taler mere om medejerskab og medindfly-

delse end om demokrati. Man skal tænke anderledes, hvis vi skal have ting 

til at ske i forhold til demokrati.  

 

JAS sagde, at det er sjovt, at konkurrencetilgangen lægges ned over demo-

krati. Der er en ambition om demokrati.  

 

UK sagde, at ambition er et nøgleord.  

 

NB bemærkede, at fitness ofte ligger udenfor foreningerne, hvordan kan det 

være? Er det fordi man vil være fri for at være i foreninger? 

 

UK svarede, at mange foreninger mangler faciliteterne. I fitnesscentre er der 

mere et kundeforhold, det er der ikke i en idrætsforening.  

 

NK sagde, at det er en del af den demokratiserende proces, at der ikke er et 

kundeforhold.  

 

TN sagde, at det er en væsentlig pointe, at foreningerne udøver demokrati 

og at foreninger er en træningsbane for lokalt demokrati.  

 

Det blev aftalt, at UK skriver en halv side om emnet til Handletanken.  

 

Stine Snede Villumsen viste en film om Byhøjskolen. Målgruppen for skolen 

er de 17-24-årige. Udgangspunktet for skolen er, at man gør noget sammen. 

Fagene er indenfor kunst, musik og billeder. Alle elever får en snak om, 

hvad det er at gå på Byhøjskolen inden de starter. Det formelle demokrati 

består af elevrådet. Man må gerne forslå ting, men hvis man foreslår noget, 

står man også selv for at udføre tingene.  

 

Unge bliver tit kaldt ind til noget demokratisk som f.eks. ungerepræsentan-

ter, men mange oplever, at det alligevel ikke er demokratisk. Mange unge 

har ikke erfaringer med at blive lyttet til og taget alvorligt. På Byhøjskolen har 

man en tavle, hvor eleverne kan skrive maks. en ide om dagen. De oplever, 

at når de unge selv kan komme med ideer, kommer der virkelig mange 

ideer. Når de unge siger noget, så bliver der lyttet til dem. Den oplevelse har 



 

 

26. november 2020 

Side 6 af 9 
alle unge ikke med sig. Et godt eksempel er Ungekriseledelsen, her er nogle 

af de unge fra Byhøjskolen med. Det giver et stort engagement og en stor 

forståelse for demokrati. Det er et godt eksempel på lokaldemokrati for de 

unge.  

 

Fornemmelse af at kunne se en start, en effekt og en afslutning er vigtig, 

hvis man gerne vil have de unge med. De unge skal fanges netop der, hvor 

verden kan synes lille, der hvor de har deres interesse. Det er vigtigt at lave 

demokratier, der er tilgængelige for de unge. Men Byhøjskolen bruger ikke 

ordene demokrati eller lokaldemokrati.  

 

NB spurgte, om det er en øjenåbner for de unge, at den demokratiske sam-

tale er vigtig, når de nu ikke kan have den pga. corona? 

 

SSW sagde, at det er det. Det giver mange snakke, at de unge oplever at 

der er nogen ting, der måske ikke giver mening.  

 

JAS sagde, at Handletanken har diskuteret forsøg med at sætte valgalderen 

ned, men de unge er selv forbeholdne.  

 

SSW sagde, at for mange unge er det vigtigt at opleve at når jeg gør noget 

og synes noget, så har det en effekt.  

 

TN sagde, at det er gode pointer om, hvad der skal til for at engagere. Der 

skal være en start, en effekt og en afslutning. Hvorfor har I brug for mig? 

Hvad er det, jeg skal bidrage med? At de unge mangler erfaring med at blive 

lyttet til er trist, og noget man bør adressere.  

 

Det blev aftalt, at SSW skriver en halv side om, hvad udfordringerne er i for-

hold til de unge.    

 

  

 

6. Præsentation af analyser fra spørgeskemaundersøgelse 

om lokalt demokrati med temaet Demokratiet og de fol-

keoplysende foreninger v. Roger Buch (17.15-17.35) 

 

Som optakt til workshoppen om temaet demokratiet og de 

folkeoplysende foreninger præsenterer Roger Buch de vig-

tigste resultater fra spørgeskemaundersøgelsen indenfor 

dette tema.  

 

Præsentationen er vedlagt referatet. 
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7. Workshop om temaet Demokratiet og de folkeoplysende 

foreninger (17.35-19.20) 

 

Hjemmeopgave som forberedelse til punktet:  

 

Overvej hvilke udfordringer i forhold til lokaldemokrati som 

det folkeoplysende område kan bidrage til at løse.   

 

Workshoppen indledes med et oplæg fra Anne Thorø om 

det folkeoplysende områdes rolle i forhold til lokaldemokrati. 

(17.35-17.50)   

 

Herefter er der tid til en runde, hvor medlemmerne deler de-

res overvejelser omkring, hvilke udfordringer i forhold til lo-

kaldemokrati som det folkeoplysende område kan bidrage til 

at løse (17.50-18.35)   

 

Fælles diskussion om hvilke udfordringer i forhold til lokalde-

mokrati som det folkeoplysende område kan bidrage til at 

løse (18.35-19.00) 

 

Fælles diskussion om hvilke handlinger der kan igangsættes 

indenfor temaet (19.00-19.20) 

 

 

JAS sagde, at når folk indgår i foreningssammenhænge er det ikke med de-

mokrati som første tanke. Det er en positiv sidegevinst, men ikke det som 

folk kommer for. Den demokratiske dannelse er et biprodukt, eller en positiv 

sidegevinst.  

 

JB sagde, at udfordringen for foreninger er, at det er tidskrævende. Det er 

problematisk, hvis det at være demokratisk aktiv kun kan lade sig gøre, hvis 

man har meget tid. 

  

AT sagde, at man skal overveje om det at være aktiv også kan være at 

stemme? Hvad er deltagelse egentlig? Demokrati er ikke kun politisk, det er 

også en forhandling, f.eks. om hvad ressourcerne skal bruges til i en for-

ening.  

 

JB sagde, at vi måske ikke interesserer os så meget for demokratiet, fordi vi 

tager det for givet og fordi det egentlig går godt. Måske er corona situationen 

med til at sætte lys på, at der også er udfordringer ved vores demokrati. 

 

TN sagde, at der allerede sker rigtig meget på dette her område. Det er må-

ske ikke her man har de største udfordringer. Måske kan dette område inspi-

rere til handlinger på andre områder.  
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JB sagde at byen vokser. Hvordan kan man sikre, at man bliver ved med at 

lave lokale fællesskaber? Der er meget lokalt, som ikke er blevet dyrket 

længe. En demokratiskole for børn kunne have idrætsforeninger som gen-

standsområde. Der er mange biprodukter ved folkeoplysende aktiviteter som 

f.eks. sundhed og kriminalitetsforebyggelse. Men den demokratiske dan-

nelse er det fedeste biprodukt. 

 

JS sagde, at det er et stort problem, at idrætsklubberne ikke har de rigtige 

faciliteter. Idrætsfaciliteterne i Aarhus følger ikke med byens størrelse. Det er 

vigtigt at huske foreningslivet i byudviklingen. 

 

RB sagde, at formerne i foreningerne er stivnede. Hvordan kan foreningerne 

samarbejde om at bryde de faste måder de er organiseret på? 

 

AT sagde, at det er et problem, at de unge ikke deltager i folkeoplysning. 

Der er en generationsudfordring.  

 

RB sagde, at det ikke er en generationsudfordring men nærmere en alders-

udfordring. Det er de gamle, der driver foreningerne. Om 15-20 år er det 

nogle andre gamle. Problemet er, at dem der driver organisationerne, er ude 

af trit med dem der bruger organisationerne.  

 

AT sagde, at man kan være i tvivl om, hvorvidt der bliver ved med at være 

nogle til at drive foreningerne.  

 

DBN sagde, at man skal turde at lægge beslutningerne ud til de unge. Der er 

en majoritetsforståelse af, hvad det betyder at være i en forening og arbejde 

med demokrati. Det er meget indforstået. Kan man f.eks. lave mini-general-

forsamlinger? Kan man i forbindelse med kommunalvalget næste år lave for-

søg med at unge får indflydelse f.eks. på at lave et aftenskolekursus. Eller 

danne deres egen forening i en allerede eksisterende forening. Det kan give 

en forståelse for, hvordan man får magt, når man er i en forening.   

 
Det blev diskuteret at det er lykkedes at mobilisere folk med lav uddannelse 
og lav indkomst til at deltage i foreningslivet. Hvad kan vi lære af dette i for-
hold til at få mobiliseret borgere med anden etnisk baggrund til at deltage i 
foreningslivet?   
 

 

Handletanken blev enige om at igangsætte følgende handlinger (ansvarlige i 

parentes): 
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• Kommunikation om, og tydeliggørelse af, at demokrati er en positiv 

sidegevinst ved de folkeoplysende foreninger. Handling: artikelserie 
om foreninger – og det du ikke vidste (JS) 
 

• Indtænk foreningslivet i byudviklingen. Byen vokser. Hvordan kan 
man sikre, at man bliver ved med at lave lokale fællesskaber? (MKB 
og JB) 

 
• Hvad betyder deltagelse for unge med og uden anden etnisk bag-

grund? Handling: forsøg med at give unge lov til at starte deres egne 
foreninger op, evt. indenfor en allerede eksisterende forening. Skal 
give de unge mulighed for at skabe en forening på egne præmisser. 
I forsøget kan man få input til, hvordan man håndterer generations-
skifte i foreningerne (AT og DBH) 

 

• Demokratiskole for børn med idrætsforeninger som genstandsfelt. 

Evt. projekt sammen med Egmont Fonden. Samarbejde med Børn 

og Unge byrådet i Aarhus. (JAS, TN, RB og JB) 

 

 

 

8. Evt. (19.20-19.30) 

 

 

 

 


