
Forenings- aktivitets & 
facilitetsudvikling Als 

Faciliteter & Lokaludvikling 

Ole Brændgaard, konsulent i  
Uddannelse, drift og organisation 



Hvorfor snakke sammenlægning? 
 

Hvad er visionen 
 

Hvad er målet? 
 

Hvordan kan jeg se en forskel og 
hvad kan jeg måle på, når jeg 

kommer om 2 år? 
 

 
 

 

http://www.jellingmusikfestival.dk/page1000.aspx


Hvem og hvad skal vi satse på i Als i 
fremtiden, og hvor skal vi samles?  

Vi står ved en skillevej! 

 
 

Skal foreningerne I 
Als satse på 

traditioner og nye 
målgrupper på en 

gang og skabe 
byens samlingssted 
med liv I alle rum 

og drift. 

 

                      

Skal foreningerne I Als 
satse på de 
traditionelle 

målgrupper der 
allerede er her og 

foreninger på 
traditiopnel vis og drift 
med næsten alt betalt 

af kommunen? 

 

                      

 

                      



Udfordringer i fremtiden 

Kravet til foreningerne vokser 
Kravet til faciliteter og 

aktiviteter bliver større og 
større 

Folk stemmer med fødderne!! 
Man vil være der, hvor andre er 
Demokrati og organisering 

ændres 
Lokalsamfundet skal drifte 

mere og mere selv 



Lokalsamfundsudvikling 

 

Forenings- og 
lokaludvikling 

 

Facilitet 

Forening 

Aktivitet 

Borgere  



Lokalsamfundets parter 

Lokalråd 

Foreningslivet 

Offentlige 

Institutioner 

Borgere 

Erhvervslivet 



Målet i Als: 

 
Mange flere skal være 
foreningsaktiveaktive 

 
Meget mere aktivitet  
omkring forening 
og ”Idrætscenter” 



Foreningen er kernen 

Flere  
aktive 

Flere  
medlemmer 

Flere 
frivillige 

DGI – Foreningernes 
foretrukne 

samarbejdspartner 



Generel udfordring i Danmark: 

 
Kommunerne har ikke længere 

råd til at betale 
 

Partnerskaber udvikles 
 
Egen drift bliver en ny 
tendens. 

http://www.jellingmusikfestival.dk/page1000.aspx


”Et hul jorden giver ikke udvikling, 

Det gør de mennesker, der laver aktivitet 
omkring hullet” 

Sociologen 

Hvor langt kan 
man nå uden de 
store fysiske 
ændringer? 



Udfordringer i Als. 

Hvor skal samlingsstedet være i 
fremtiden? 

 
På vej mod Als kultur & 

Idrætscenter 
 

Samling eller ? – 
 

Hvad er alternativet? 
 
 



Fællesskab og samling giver 

Nyt liv 
 

Nye muligheder 
 

Mere aktivitet 
 

Flere aktive 
 

Hvis ledelsen vil og bakker op. 
 



Hvad ved vi, der er vigtigt: 

Fleksibilitet 

Tilgængelighed 

Åbenhed 
 



Fokus på fakta og visionen om fremtidens  



Konkurrencen udefra 

 
De 41 % (50) der dyrker idræt i 

foreningen 
 

De 84% (80) der dyrker idræt udenfor 
foreningen? 

Udfordring for foreningslivet 

Fra 16 år og opefter 



Maj 2012 
 

Børnenes organiseringsformer 

 ©Richard Coshott 
 

©USAG- Humphreys 
 

Privat 
 9% 

 I forening 
 

SFO 
 20% 
 

©sarahamina 
 

86% 
 

Selvorganiseret 
 

46 % 

 

©Alain Bachellier 
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De voksnes organiseringsformer 

 
©SH Photography 
 

Selvorganiseret 
 58% 
 

©Keith Davenport 
 

Privat 
 
20% 
 

©Szymon Nitka 
 

I forening 
 

41% 
 

©Firmaidrætten 
 

Firmaidræt 
 6% 
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”Et hul jorden giver ikke udvikling, 

Det gør de mennesker, der laver aktivitet 
omkring hullet” 

Sociologen 

Hvor langt kan 
man nå uden de 
store fysiske 
ændringer? 



Fremtidens faciliteter 

Mange brugere & aktiviteter 
på samme tid 

Synergieffekt 



 
Tendenser:  

 Fra verdensmester til hverdagsmester 

 Alle faciliteter kan bruges til mindst tre  

    forskellige aktiviteter 

 Fra hal til sal 

 Fra inde til ude 

 Fra givne fællesskaber til valgte fællesskaber. 

 Fra idræt til motion 

 Fra præstation til funktionel træning 

 Deltageranlæg frem for tilskueranlæg 

 

 

 

 



 
DGI Faciliteter& Lokaludviklings 
afsæt:  

 Muligt at dyrke flere forskellige aktiviteter samtidig 

 Alle faciliteter kan bruges til mindst tre aktiviteter 

 Aktiviteterne skal kunne dyrkes fleksibelt 

 Alle faciliteter kan bruges 365 dage/året 

 Idrætscentrene skal være udgangspunkt for sundhed 

 Borgernes behov former faciliteten, ikke omvendt. 

 Traditioner og trends bringes sammen – og pulsen stiger. 

 Deltageranlæg frem for tilskueranlæg. 

 Ny viden og teknologi bringes i spil, så traditioner 
udfordres og udvikles. 

 

 



Udfordringer i faciliteterne mellem 
forening og hal. 

Kan der skabes sammenhæng? 
 

Kan der skabes synergieffekter? 
 

Kan der skabes en langt større 
drift? 

 
Hvor skal motionisternes 

samlingssted være i 
fremtiden? 



Voldum – et eksempel 

http://www.nvui.dk/index.php


INTET ER UMULIGT !! 



Flere aktiviteter samtidig & fleksible 
rum 



 
Analysen 

 

Læs evt. mere på  

www.dgi.dk 

 

 

Drift Aktiviteter 

Rum & rammer 
Kommunikation & 

inddragelse 

Hal / 
Center 

http://www.dgi.dk/


Fokus på fakta i Als Gymnastikforening 
927 indbyggere sogn 1494 (963 i 2009) 

Aktivitet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Als 
Gymnastikforening 290 202 282 251 181 207 232 169 

Atletik 8 

Badminton 21 17 

Cykelmotion 31 35 28 25 70 40 

Gymnastik 241 202 251 179 128 141 162 129 
Motion og 
friluftsliv 16 8 
Træning i 
motionscenter 33 

Boldklubben 
Viking - Als 256 284 308 312 290 326 143 110 

I alt 546 486 590 563 471 533 375 279 



                 
  Facilitet 
 
 
   
  
Borgere                        Aktivitet 

Forenings- aktivitets og 
facilitetsudvikling 

Forening 



Ledelse 

Det strategiske 

niveau, hvor det 

handler om hvad, 

hvorfor og man kan 

sige fordi…. Her 
formes politikken 

Det taktiske niveau, 

hvor det handler 

om hvordan og 

rammesættende for 

selve handlingen 

Strategien 
  

Det operationelle 

niveau, hvor det 

handler om 

afvikling af det 

planlagte – 

aktiviteter 

Skoler, turneringer, 
stævner… 

1 

2 

3 
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Idrætten - en sektor i vækst 

 
Børn 
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Voksne 
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De største børneidrætter er foreningsidrætter 

 

50 % 
 

40 % 
 

30 % 
 

20 % 
 

10 % 
 

0 % 
 

76 pct. af alle børn er foreningsaktive i 
 en (eller flere) af disse syv idrætter 
 

Ikke i forening 

I forening 
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Kun fodbold er vokset siden 2007 
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Motivationsfaktorer 
Aktive og ikke aktive voksne 



Sammenhæng mellem aktivitet og 
frivillighed. 

De som ikke dyrker motion i eller 
omkring deres børns forening: 

Vil du hjælpe i foreningen  
9 % ja 

 
De som dyrker motion i eller 
omkring deres børns forening: 

Vil du hjælpe i foreningen  
 35% ja 

 

Bl.a. Frivillighedsundersøgelsen 2010 
 

 

 
 



Ledelse nu og i fremtiden 

 Fra halinspektør til halleder 
 

 Fra oprydning til igangsætning 

 

 Fra bruger til kunder 

 

Offensiv & proaktiv 



Forskellige medlemsformer 

 Årsmedlemsskab (Det traditionelle) 
  
Multikort (Voldum) 

 
 Fitnessmodellen. Som hos Hadsten 

Motionsforening. 
 

 Foreningskort, som i Mørke 
 
 Familiekort, som i Holmsland (Vejen IC) 

 
 Clip and Fit – klippekort DGI Huset (Anbefales 

ikke) 



Forskellige medlemsformer 
 Årsmedlemsskab (Det traditionelle)  

 
Multikort (Voldum) holdtræning, spinning, 

fitnesscenter, badminton, løb cykling på samme 
kort. – (fodbold som altid) 

 - Man kan være medlem af håndbold eller 
 fodbold eller deltage på et gymnastikhold. 
 osv, 
 
 - Man kan købe det samlede kort til 
 holdfællesskaber mv. 
 
 - Senioridræt under samme forhold som alle 
 andre. – årsabonnement ca. 2400 billigere 
 end 3 måneder, ½ årlig + fredagskaffe & brød 



Forskellige medlemsformer 

 Fitnessmodellen. Som hos Hadsten 
Motionsforening. 
 

 - Kort til alt  pr måned, pr 3 måneder, pr ½ 
 år pr. år. 
 
 - Dagskort til kl. 17. Samme form som 
 ovenfor, men billigere 
 
 - Skolen 6. klasse, Ungdomsskolen 7. – 8. 
 klasse, virksomheder, andre 
 uddannelsesinstitutioner 
) 



Forskellige medlemsformer 

 Foreningskort, som i Mørke 
 - Man kan gå traditionelt til den enkelte 
 aktivitet. 
 
 - Man kan købe foreningskort, som gælder 
 alle aktiviteter som voksen eller som barn. 
 
 Familiekort, som i Holmsland (Vejen IC)  
 
 - Som ovenfor, men for hele familien. 
 
 Clip and Fit – klippekort DGI Huset 

(Anbefales ikke) 



Aktiviteter, tilbud og kommunikation. 
Tilbud i Voldum: 

• SKOLE, PASNING, FRITID, MOTION, 
FORENING, ERHVERV. 

• ON-LINE BOOKING FACILITETER OG 
AKTIVITETER. 

• I SPINNING, HOLDTRÆNING, BADMINTON 
OG VOLLEY 

• HJEMMESIDE  

• FACEBOOK 

• PBS- BETALING 

• FORENINGSABONNEMENT 

• KLIPPEKORT - Dyrt 

• SPONSORUDVALG 

• ERHVERVSKLUB 

• SAMARBEJDE MED 
KOMMUNEN/SUNDHEDSAF 

• FYSIOTERAPI 

• MASSAGE 

• BYENS KØKKEN OG FORSAMLINGSHUS 



Livsfaser 

 Børn 

 Unge 

 Voksne før de får børn 

 Voksne med børn 

 Voksne, hvor børnene er flyttet hjemme fra 

Ældre 



De næste skridt … 



Pause  



Så skal der samarbejdes og udvikles 

Proces 



Ud fra oplægget og jeres dagligdag: 

 

Hvad skal lokalområdet omkring Als så 
udvikle og hvilke aktiviteter skal I 

arbejde med, der hvor I kommer fra? 
Hvilke ideer har oplægget givet, og hvad 

er jeres udfordringer? 

Fremtiden hos jer 



Vi lytter til de andre: 

Det er i første omgang bordformanden, 
der fortæller. Alle andre lytter, spørger 
ind. Bliver der ekstra tid, må I andre 
godt byde ind med jeres øvrige gode 

ideer. 

Fremtiden hos jer 



Tak for denne gang 
 

God fornøjelse  
med det videre samarbejde 

 



 
Fremtiden starter nu 

 

Læs evt. mere på  

www.dgi.dk 

 

 

http://www.dgi.dk/

