
 

 

 

  

På hvilken måde giver visionen værdi for: 

Kommunen? 

 

 

 

 

Foreningerne? 

 

 

 

 

Den enkelte gæst? 

 

 

 

 

 

 

Byen? 

Styrker                   Svagheder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muligheder         Trusler 

Gruppens overskrift for visionen: 

- (Fokus på) Krop og sjæl 

 

Kuben’s udkast til visionen: 

”Sundhed og velvære”: 

Centeret afspejler ”det gode liv” ved at være et lokalt center for 

sundhed og velvære for både krop og sjæl. Centret skaber 

rammerne for fysisk og mental sundhed gennem hele livet. Alle 

sundhedsmæssige behov dækkes bl.a. i form af rådgivning, 

vejledning, behandling og kost. 

Det sundhedsfaglige miljø i centret bidrager med det store 

udbud af sundhedsaktiviteter positivt til folkesundheden i byen 

og engagerer inaktive. 

 

 

 

 

 

 

Gruppens udkast til visionen eller kommentarer til samme: 

Opmærksomhedspunkter: 

- Centralisering (trussel 

mod mindre klubber) 

- Kan blive for 

”religionsagtig” 

-  

- Bygge nye 

idrætsgrene på 

- Sundt cafémiljø 

- Engagere de inaktive 

- Andre funktioner der 

understøtter titlen: 

o Fysioterapi 

o Massage 

o Coaching 

o Kostvejledning 

o osv 

-  

- For høj pris 

- Trussel mod 

kommercielle 

udbydere 

- Kan holde nogen 

væk- for højt 

ambitionsniveau at 

skulle pleje hele 

kroppen eller bliver 

for eliteagtigt. 

-  - Kurser, konferencer og forløb som tilbud 

indenfor temaet. 

- Efterbehandling – samarbejde med sygehus – 

genoptræning krop og sjæl 

- Bind sammen med kommunens overordnede vision om 

sund vækst (vækstplan og planstrategi) 

- Der skal være et center for alle, og derfor mener vi at 

”lokalt” skal slettes i visionen. 

- Forbedre folkesundhed 

- Skabe godt image 

- Tiltrække nye borgere 

- Sundere borgere = færre sundhedsudgifter 

- Behandlings-/forebyggelsestilbud til alle 

- Dele faciliteter 

- Tilbyde deres medlemmer bedre vilkår 

- Mulighed for flere medlemmer 

- Bedre tilbud 

- Flere får lyst til idræt 

- Påvirke til bedre kost 

- Flet betalende verden med den frivillige verden 

- Noget vi bliver stolte af 

- Sundt image 

-  

- Større udbud 

- Velvære 

- Hjælp til at nå målet fra flere vinkler 

-  

- Stordriftsfordele 

- Synergieffekt 

- Erfaringsudveksling 

- Bevidstheden om det 

hele menneske 

- Appellerer til gode 

vaner 

- Tænker i hele 

mennesker, eks. kost, 

psykisk og fysisk 

-  
-  


