
 

 

 

  

På hvilken måde giver visionen værdi for: 

Kommunen? 

 

 

 

Foreningerne? 

 

 

 

 

Den enkelte gæst? 

 

 

 

 

 

 

Byen? 

Styrker                   Svagheder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muligheder         Trusler 

Gruppens overskrift for visionen: 

- Åbne rammer 

- Plads til mangfoldighed og fleksibilitet 

Kuben’s udkast til visionen: 

”Fleksibilitet”: 

Centret er fleksibelt i sin fysiske udformning og indretning, 

således at rum og rammer nemt, let og uden problemer kan 

tilpasses flest mulige aktiviteter på et hvilket som helst 

tidspunkt, hvad end aktiviteten måtte foregå indendørs, 

udendørs eller i overgangen derimellem. 

Centrets ledelse, personale og brugere er imødekommende over 

for nye tiltag og udviser iver efter konstant at skabe og udvikle 

aktiviteter og arrangementer som skaber stadigt mere liv i 

centret. 

I centret tilbydes en bred vifte af aktiviteter og arrangementer. 

Idrætsrelaterede aktiviteter, såvel som aktiviteter med fokus på 

andre kulturelle og uddannelsesrelaterede aspekter.  

Centret appellerer til en stor mangfoldighed af brugere. Centret 

er et sted for personer i alle livsfaser, uanset livsmønstre og 

baggrunde. 

 

Gruppens udkast til visionen eller kommentarer til samme: 

Opmærksomhedspunkter: 

- Dyrere drift 

- Ændringer af rum hele 

tiden 

- Kræver god logistik 

- Begrænsninger på 

aktiviteter 

- Fleksibilitet vil koste 

- Manglende ejerskab 

-  

- Større bredde i den 

enkelte idrætsgren 

- Muligt også at 

benytte til 

undervisning 

- Tiltrækker nye kunder 

- Økonomisk rentabelt  

- Positiv drift 

- Udnyttelse af 

omklædningsrum i 

forskellige idrætter 

- App 

- Skab mulighed for 

spontane besøg 

- Gæster i byen 

- For meget ”uro” 

- Økonomi 

- At man ikke udnytter 

fleksibiliteten 

- Elitesportsfolk vil 

måske blive 

ufokuserede/useriøse 

-  

- En model ”altid aktiv” for at udnytte 

fleksibiliteten (knyttet især til rum) 

- Kan skabe forvirring 

- Kedelige rum (Rummet skal ikke kun være en 

ramme for fleksibilitet, men også have kvaliteter 

i sig selv) 

- Hvordan får man ”serveret” fleksibiliteten? 

- Planlægning 

- Bookingsystem 

- Altid klar til forandring og fornyelse 

-  

- Ekstra rummeligheder til at afholde 

arrangementer 

- Bredt udvalg af aktiviteter på et sted 

- Økonomisk rentabelt 

- Mere for mindre 

- Samarbejde på tværs 

- Åbenhed foreninger imellem pga. nye 

foreninger ind i huset 

- Fastholdelse af medlemmer 

- Mere for mindre 

- Fællesskab på tværs af klubber/rammer 

- Mange aktiviteter indenfor kort afstand 

- Flere valgmuligheder 

Opland: 

- Gøre brug af gode/specielle faciliteter 

- Mulighed for at aktivere ventende 

forældre/børn 

- Føler sig velkomne (mangfoldighed- handicap, 

overvægt ingen hindring. Her er alle og alle 

aldre) 

- Valgmulighed og ind fra gaden og træn 

- Gør det nemmere (Et sted) 

- Logistik (hente/bringe) 

- Får lavet hvad man har lyst til 

- Flere valgmuligheder 

- Flere valgmuligheder 

- -Muligheder for nye 

tiltag 

- - Alle kan blive 

inddraget og 

-  tilfredse 

- -Mange forskellige 

besøgende 

- -Plads til mange og få 

-  (Mange tilskuere, 

-  få udøvere og 

omvendt) 
 


