
 

 

 

  

På hvilken måde giver visionen værdi for: 

Kommunen? 

 

 

 

 

Foreningerne? 

 

 

 

Den enkelte gæst? 

 

 

 

 

 

Byen? 

Styrker                   Svagheder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muligheder         Trusler 

Gruppens overskrift for visionen: 

- Det naturlige samlingspunkt 

- Fællesskab = synergi 

 

Kuben’s udkast til visionen: 

”Fællesskab”: 

Centret danner rammen om og styrker de sociale relationer. 

Centret er et sted hvor fællesskabet går på tværs af interesser, 

livsfaser, køn og sociale skel.   

Centret er mødested for hele Aabenraa. Det er det fysiske 

samlingspunkt med tiltrækningskraft både for campusområdet 

og for byen som helhed. Centret er det fælles udgangspunkt for 

al idrætsaktivitet i området.  

Fællesskaber på tværs giver afledte synergieffekter. Eksempelvis 

udvikles synergien mellem idræt og læring i centret. I centret 

smelter idræts-, fritids-, klub- og skoleliv sammen til ét hele. 

Samarbejde på tværs af idrætsaktiviteter, foreninger og niveau 

styrker fællesskabet og styrker centret.  Centret er en væsentlig 

del af Aabenraaborgernes fælles identitet. 

Der hersker en ”alle hjælper alle”-kultur idet samarbejde styrker 

og samler, og gør det umulige muligt. 

Gruppens udkast til visionen eller kommentarer til samme: 

Opmærksomhedspunkter: 

- Individualister vil synes 

at der bliver for meget 

fællesskab 

- Manglende udvikling 

- Transportbus 

-  

-  

- Venskaber skabes 

- Mere aktivitet 

- Samarbejde mellem 

uddannelsesinstitutio

ner 

- Fællesskab 

- Unge og gamle 

- Samarbejde på tværs 

af idrætsgrene 

-  

- At man ikke oplever 

at man er en del af 

fællesskabet 

- Flytter aktiviteten og 

udsulter resten af 

byen 

- Bestyrelse/træner 

-  

- Hvordan skabes fællesskab? 

- Hvordan sparkes det i gang? 

- Tilgængelighed 

- Der skal være noget for alle 

- Noget på tværs af aktiviteter 

- Skal kommunen profileres, skal der være plads 

og midler til rådighed 

- Fællesskaber på tværs giver afledte synergieffekter 

- Social ansvarlighed (Inklusion af de svageste 

og ensomme kan mødes) 

- Identitetsskabende 

- Stolthed og omtale 

- Styrke Campustanken 

- Fysiske rammer 

- Positiv stemning smitter af på foreningerne 

- Oplever flere tilskuere der kommer og kigger 

på 

- Fysisk sted de kan væremere plads 

- Muligheder for at trække på hinanden 

- Ildsjæle 

- Byen bliver kendt for sit fællesskab 

- Omtale 

- Tiltrækning af besøgende og tilflytter 

- Mere omsætning 

- Mindre sygdom 

- Sund by 

- Stigende vækst 

- Føler sig velkommen 

- Steder hvor det sker 

- ’Møder venner 

- Hygge 

- Psykisk velvære 

- Benefit 

-  

- Fællesskabsfølelse 

- Tæt på byen 

- Tæt på skoler 

- Ingen konkurrenter 

- Bestyrelse/træner 

- Tiltrækker talenter 
-  


