
 

 

 

  

På hvilken måde giver visionen værdi for: 

Kommunen? 

 

 

 

 

Foreningerne? 

 

 

 

 

Den enkelte gæst? 

 

 

 

 

 

 

Byen? 

Styrker                   Svagheder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muligheder         Trusler 

Gruppens overskrift for visionen: 

- Det gode liv 

- Vi har begejstringen, kommunen skal stille 

rammerne 

 

Kuben’s udkast til visionen: 

”Begejstring”: 

Begejstring er grundlaget for livet, miljøet og kulturen i 

idrætscentret. Gennem glæden ved idrætten og fællesskabet i 

centret styrkes sundheden og motivationen. Det glade liv i 

centret fostrer mere liv og engagement og er på den måde en 

selvforstærkende positiv spiral for livet i centret, som 

arbejdsplads og som socialt samlingspunkt for byen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppens udkast til visionen eller kommentarer til samme: 

Opmærksomhedspunkter: 

- Arkitekturen (den 

nuværende) 

- Veje og fortove 

- Risiko for useriøsitet 

- Faciliteter alene skaber 

ikke begejstring 

-  

-  

- Flotte og indbydende 

omgivelser 

- Arkitekturen  

- Facelift til de gamle 

haller 

- Udvikling 

- Udvikler flere tilbud 

- Begejstring smitter 

- Sparer på det 

- Opfordring til at få 

noget ordentligt fra 

starten 

- Man ikke føler sig 

velkommen 

- Forkerte rammer 

-  

-  

- Ejerskab 

- Ledelsen af centret skal være god til at lede det 

(Glade medarbejdere = glade kunder) 

- Arkitektur, kvalitet og æstetik. 

- Imødekommende af begejstring fra ildsjæle. 

- Kommunen skal være åben. 

- Kommunens visionære strategi skal harmonere 

med foreningslivet 

- Æstetik i højsædet 

- Der skal være noget sjovt 

- Et sted man kan hænge ud (bordfodbold m.m.) 

- Hører meget under fællesskab 

- Arbejdspladser 

- Positiv omtale/image 

- Mulige tilflyttere 

- Attraktiv kommune 

- En god historie 

-  

- Nemmere at hverve frivillige og aktive 

- Vækst også socialt 

-  

-  

- En god historie 

- Omtale 

- Glade borgere ( Mindre bøvl…) 

-  

-  

- Får en fantastisk oplevelse 

- Lyst til at komme igen og igen  

 

- Nu sker der noget 

omkring projektet. 

- Positive spirit 

- Godt kundegrundlag 

fra dag ét 

- Socialt samvær 

- Fleksibilitet/større 

tolerance 

- Begejstring er en god 

drivkraft for frivillige 

ansatte 
-  


