
Workshop 1 
Værdier og vision for udvidelse 

af  

Aabenraa Svømme- og 
Idrætscenter 

KMS 388 Ver. 5.0 



Hvor er vi i processen? 



Aftenens program 

18.00 Velkomst  
 v. formand f. Kultur og fritidsudvalget, Povl Kylling Petersen 
 
18.10 Idrættens tendenser og udfordringer 
 v. Direktør Henrik Brandt, Idrættens analyseinstitut 
 
18.50 Innovation i danske idrætsfaciliteter 
 v. planchef i Lokale og anlægsfonden Per Schulze 
 
19.20 Pause 
  
19.30 Aabenraa – Fremtidens Købstad  
 v. planchef ved Aabenraa Kommune Bo Riis Duun  
 
19.40 Ledelse og drift af kultur og idrætsfaciliteter 
 v. centerleder Jakob Sander, Vejen Idrætscenter 
 
20.00 Visions workshop 
 v. Simon Roslyng, DGI Huse- og Haller  
 
21.00 På gensyn 
 



Workshoppens formål 

- At bearbejde oplæggene 
og sætte indholdet i lokal 
kontekst 

- At få jeres input til 
værdierne og visionerne 
for udvidelsen af 
Aabenraa Svømme- og 
Idrætscenter 



Program for workshoppen 

1: Præsentationsrunde og valg af bordformand (5 min) 

2: DGI-bevægelseshalløj (7 min) 

3: Gruppearbejdsrunde 1: Værdier (15 min) 

4: Gruppearbejdsrunde 2: Visioner (15 min) 

5: Næste gang (2 min) 



Præsentationsrunde og valg af 
bordformand (5 min) 

Præsentationsrunde ved bordet  

─ Navn og organisation/forening 

 

Valg af bordformand 

─ Bordformandens opgave er at sikre, at 
alle inputs bliver skrevet ned, og at alle 
kommer til orde. 



DGI-bevægelseshalløj vol. 1 (5 min) 

 
Klassisk øre-næse-lår konkurrence 

─2 mod 2 

─Bedst af 3 



Gruppearbejdsrunde 1: Værdier 

Besvar med få positive ord følgende spørgsmål: 
 

Hvorfor dyrker du idræt?/ Hvad kan få dig til at dyrke 
idræt? (3 min) 

─ Notér svarene på post-its. Gerne flere svar pr. 
person. 

 

Beskriv din bedste idrætsoplevelse med max. 5 
stikord. (3 min.) 

─ Notér på post-its 
 

Svarene præsenteres og diskuteres kort i gruppen og sættes på 
den tilhørende planche. (8 min) 



Gruppearbejdsrunde 2: Visioner 
Denne opgave handler om at se ud i fremtiden. 

 

Afslut denne sætning: (Notér et svar på hver post-its) (5 min) 

I 2020 er Aabenraa Svømme- og Idrætscenter… 

─ (…stedet hvor nye venskaber opstår) 

─ (…der hvor nye tilflyttere skaber det første sociale netværk i byen.) 

─ (…regionens samlingspunkt) 

─ (…mit faste tilholdssted/der hvor jeg kommer flere gange om ugen) 

─ (…der hvor jeg altid kan finde mine børn efter skole) 

─ (…mit yndlingssted i byen) 

 

Der skal så mange idéer som muligt ned på skrift, inden tiden er gået!!! 



Gruppearbejdsrunde 2: Visioner (fortsat) 

Nu skal hver gruppe med udgangspunkt i de 
individuelle svar, sammen finde frem til de 3 
sætninger, I synes er de vigtigste for centeret. 
Enten ved at kombinere pointer fra de individuelle 
eller ved at finde helt nye. 

De 3 sætninger skrives på planchen. 

I har 10 minutter! 
Det står hver gruppe frit for, om I vil arbejde impulsivt og 
udveksle idéer på kryds og tværs, eller om man først vil 
præsentere sine idéer efter tur forud for diskussionen. 
Bordformanden er ansvarlig for at alle kommer til orde og at 
opgaven løses! 



Tak for indsatsen og næste gang 

Næste workshop: 5. februar, kl. 17.30 - 21.00 

 

Inden næste workshop vil aftenens bidrag blive bearbejdet og 
tematiseret. Disse temaer vil på næste workshop skulle 
konkretiseres. 

 

Tak for i aften og på gensyn. 

 

 




