KICKSTART AF
FACILITETSOMRÅDET
Kolding Kommune
08. juni 2021
KUC
AKTIVE FÆLLESSKABER GENNEM HELE LIVET

PROGRAM
17.00 – 17.10 Velkomst v/ Formand for STIKK Erik Lund
17.10 – 17.15 Gennemgang af aftenens program V/ Klaus Frejo Idrættens Udviklingscenter
17.15 – 18.10 fremtidsforsker Anne-Marie Dahl, Futuria
Overordnede samfundstendenser med betydning for danskerne fritids- og idrætsvaner – hvordan indretter vi fremtidens
fritids- og idrætstilbud, så de passer til fremtidens foreninger og brugere?
18.10 – 18.20 Pause
18.20 – 18.50. ”Wærkfører” Jesper Vinther Fruergaard Wærket i Thyborøn
Udvikling af ”Wærket” i Thyborøn som fremtidens idræts- og fritidsfacilitet
18.50 – 19.15 ”Summe og sandwich pause”
19.15 – 20.00 Klaus Frejo Idrættens Udviklingscenter
Samfundsudviklingens betydning for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter i Kolding Kommune
Præsentation af Kolding Facilitetsnetværk og den videre proces til revision af tilskudsgrundlaget for facilitetsområdet
20.00- 20.20 Spørgsmål og debat
20.20 – 20.30 Afslutning ved Erik Lund

ANNE-MARIE DAHL

Fremtidens foreninger og brugere

Fremtidsforsker Anne-Marie Dahl
cand.scient.pol., sidefag i psykologi
www.futuria.dk

Akut psykisk udfordring
• Krise – reptil-hjernen på
overarbejde
• Psykiske strukturer brudt
sammen
• Stress trods stilstand
• Hvor er Corona´en?
• Være sin egen politibetjent og
andres
• 2 meters syndromet
• Fra ven til smittekilde
• Angst for nye varianter og
genåbnings-stress!

Pandemier sætter spor på godt og ondt!
En klode
Corona i fremtiden en
risiko som influenza
og kræft?
En fælles
erfaring

Intet det
samme som før

Kostumeprøve
klimaudfordring

Ting KAN
gøres på
andre måder

Du kan ikke
bare gør
hvad du vil!
Tilbage til
”normalen”

Nostalgipandemi

Fremtidens situide fritidsbrugere
• Mavefornemmelse, følelser vigtigere
end facts
• Oplevelse, selvrealisering, eventyr
• Scenen er MIN, use me or loose me
• Individualitet – MIT valg – fleksibilitet
• Køn og alder ikke afgørende, unge
vilde ældre
• Flydende arbejde, ingen ”fri tid”,
stress
• SoMe idealer
• En buffet af valg for MIG
• Situider – her og nu! Skifter mellem
stemninger!

Den nye bruger og situationer
Tid, wellness
Bekymring,
klima

Sund krop og sjæl

Familie &
omsorg

Unikke oplevelser

Fællesskab
Oplevelse, eventyr

Performance

Pjat & ballade

Svært at planlægge – nye måder
• En buffet af valgmuligheder
• Svært at planlægge, fra pligt til intensitet,
flydende liv
• Innovative ”salgbare” tilbud
• Tiden er knap - sammen hver for sig
• Ritualer – den nye familie?
• Skelne mellem megatrends og diller, der samler
lige nu
• Her og nu events
• Brug den digitale motorvej - tænke ”SoMe”agtigt
• Platforme, udbudsportaler
• Give stafetten videre – ikke så stabile!

Nye tilbud og faciliteter?
• Fleksible rammer til spontane
fællesskaber
• Behov for mødesteder, fysiske og
virtuelle – ude og inde
• Forskellige zoner fra vanvidsidræt til
områder hvor der sker – ingenting
• Koble virtuelle fællesskaber til de
fysiske
• Vær en HUB – netværk med ”de andre”
• Evig innovation

Hvordan udfordrer fremtiden os?
”Tag hellere initiativet,
end det, som kommer.”
Lederens katekismus

Nyheder fra fremtiden:
www.futuria.dk

HVAD
KOMMER
JEG IND PÅ

- Lidt om mig og Wærket
- Udviklingen af Wærket og de udfordringer der har været, med
den tidligere tilskudsmodel
- Den nye tilskudsmodel og betydningen heraf

- Udviklingen af facilitetsområdet – og det øgede samarbejde
mellem faciliteterne
- Fremtiden på Wærket – og mine tanker om fremtiden

Jesper Vinther Fruergaard
Wærkfører,Wærket Thyborøn
37 år gammel

HVEM ER JEG

Født og opvokset i Holstebro
Uddannet på Holstebro Handelsgymnasium i
2003
Sælger og Iværksætter
Ansat på Wærket siden december 2015

Har været bestyrelsesformand for Wærket
(Thyborøn Fritidscenter) fra 2013-2015
Medlem af:
Formand for Lemvig-Thyborøn Handel og
Turisme
Bestyrelsesmedlem, Thyborøn Borgerforening
Bestyrelsesmedlem, DGI Vestjylland

Selvejende institution
Etableret i 1968

Vi er ”ejet” af borgerne

HVAD ER
WÆRKET?

15 fast ansatte (7 års værk)
I alt 35 på lønningslisten
Ledet af en 7 mands stor frivillig
bestyrelse
Drift/samarbejdsaftale med Lemvig
Kommune

HVEM ER BAG
Bestyrelsen

HVEM ER BAG
Bestyrelsen

Plus alle de andre…..

HVAD
TILBYDER
WÆRKET

Vandwærket II Thyborøn
Vandkulturhus
1000 m2 vandland

Boldwærket 1 II Thyborøn Trawldoor
Arena
20/40 Hal

Boldwærket 2 II Gitte Henning Salen
450 m2 multisal

Kraftwærket
450 m2 motionscenter

Min Købmand Arena
Stadion areal

Selskabslokaler til 150 pers.
3 mødelokaler, 10-80 personer

Madwærket
Café

Snegleland
Legeland i skolernes ferie

Madwærket
Skolemad, Frokostordninger, Mad ud
af huset

Udfordringer
der har været,
med den
tidligere
tilskudsmodel

- Havde fokus på idræt for unge under 25 år (tilskud)
- Gav kun tilskud til aktiviteter i de store haller (min. 425 m2)

- Max tilskud – 1800 timer pr. hal – (Max 3600 timer)
- Dokumentation, besværlig administration for foreningerne
- Tilskuddet går til foreningerne – men centrene administrerer.
- Minimal samarbejde mellem centre og kommune

Den nye
tilskudsmodel
og
betydningen
heraf

- Driftsaftale mellem centre og Lemvig kommune (i stedet for
forenings aftale)
- Ingen time satser
- Mere fokus på kommerciel udvikling (kommunalfuldmagten)

- Ingen administration for foreningerne
- Minimal administration for centrene
- Årlige udviklings/status møder med kommunen
- Rambøll rapporten (vedligehold)
- Opdeling af CENTRE & LOKALHALLER – med hver deres aftale
CENTRE, MED KOMMERCIEL FOKUS
LOKAL HALLER, MED FORENINGS FOKUS

Wærket - Thyborøn
Harboøre Centeret
Lemvig Idræts- &
Kulturcenter
Tangsø Centret,
Bækmarksbro

Alt-i-et, Klinkby
Østhallen, Nr.
Nissum
Ramme Hallen
Bøvling Hallen

- 4 årig driftsaftale
- Aftalen midtvejs evalueres
- Driftstilskud udbetales to gange årligt (januar og juli) – ca. 2.200.000
- Driftstilskuddet består af:
- Grundtilskud
- Leje af haller til skolebrug
- Leje af svømmehal til skolebrug

Aftalen

- Årlig gennemgang af regnskaber
Centret stiller følgende til rådighed:
- Haller og svømmehal, hvor skole og institutioner har fortrinsret
mellem 8.00 & 15.00
- Haller og svømmehal* til rådighed for foreninger hverdage mellem
15.00 & 22.00 samt weekender til kampe/Stævner (fortrinsret)
- Foreninger har fast timepris jf. tilskudsmodel
* Tirsdag og torsdage uden for skolernes ferie mellem 16.00 & 21.00
- Ingen lån/pantsætning uden godkendelse fra kommunen.

Udviklingen af
facilitets
området

-

Fokus på sundhed (også for dem over 25 år)

-

Fokus på udvikling af centrenes kommercielle
forretning
(”uafhængig” af driftstilskud)

-

Fokus på andre aktiviteter
(Hvad er sundhed?)

-

Bedre samarbejde mellem kommune og faciliteter.

Forstærket
samarbejde

-

Halråd

-

Fælles uddannelse

-

Ledernetværk

-

Fælles markedsføring

-

Fælles booking system

-

Ikke længere konkurrenter men kollegaer

-

Aktiv Lemvig

Fremtiden på
Wærket

-

Vision 2025 (Vi vil tilbyde mere til flere)

-

Udbygge målgrupper

-

Udvikle samarbejde med mine kollegaer på de
øvrige faciliteter

-

Udvikle samarbejdet med flere foreninger

-

Udvikle samarbejdet med kommunen og siloerne ;)

-

Gøre os uafhængige

Video om Wærket

KICKSTART AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE

KOMMUNAL STRATEGI FOR UDVIKLING AF FREMTIDENS
FRITIDSFACILITETER
Kolding Kommune bør udarbejde en
kommunal strategi for udviklingen af
fremtidens fritidsfaciliteter, som kan
håndtere udviklingen på fritidsområdet
og
integrere faciliteterne
i den
kommunale planstrategi

•
•

Fritidsanalyse Kolding Kommune 2017
Fritids- og idrætspolitik Kolding Kommunes 2017
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FREMTIDENS FACILITETER
• Fleksibilitet og mulighed for at være aktive på
varierende tidspunkter året rundt er et
nøglekrav
• Flere individuelle og sundhedsprægede
aktiviteter til voksne og ældre.
• IT skal integreres i videst muligt omfang til at
lette
booking,
kommunikation
og
administration
• Fritidsfaciliteterne skal udvikles som en samlet
fleksibel ramme om hele familiens aktiviteter
på tværs af generationer
• Renoverede og moderne faciliteter med fokus
på nye målgrupper, fleksibel anvendelse og
lysindfald

FREMTIDENS FRITIDSFACILITETER
• Frivillige og foreninger er forsat
centrale udbydere af idrætsaktiviteter,
men lønnet personale eller andre
aktører på fritidsområdet kan også
udbyde aktiviteter evt. i samarbejde
med foreningerne
• Mulighed for at dyrke udendørs
aktiviteter bliver et centralt krav fra
fremtidens borgere, hvilket betyder at
udendørs faciliteter, natur, åbent vand
og stier skal indregnes i den
kommunale fritidspolitik

REVISION AF TILSKUDSVILKÅR OG RAMMEBETINGELSER FOR
FRITIDSFACILITETERNE
Hvis den politiske intention om at
skabe mere aktivitet og fleksibilitet
skal realiseres, betyder det, at
tilskudsreglerne
bør
tilpasses
tilsvarende således at disse i højere
grad belønner aktivitet, villighed til
omstilling og udlejning af ledige
timer til fleksible aktiviteter.
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KATEGORISERING AF FRITIDSFACILITETER I KOLDING KOMMUNE
Åbne haller / Aktivitetshuse
Sdr. Stenderuphallen
Taps skolens multisal
Hejls Minihal
Lokale Fritidscentre
Alminde-Viuf
Fynslundhallen
Lunderskov Hallen
Harte Fritidscenter
Dalbyhallen
Trekløverhallen
Lyshøjhallen
Parkhallen
Ødishallen
Cuben
Bjert Hallen
Sjøllund Hallen
Vonsild Hallen
Kongeåhallen
Bakkeskolens hal

Kraftcenter (0)
Fritids- og Kulturcentre (4)
Lokale Fritidsfaciliteter (13)
Åbne haller / Aktivitetshuse (2)
Specialfaciliteter (2)
Eventarena (1)
Svømmehaller (2)
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KATEGORISERING AF FRITIDSFACILITETER I KOLDING KOMMUNE
Fritids- og Kulturcentre
Arena Syd
Bramdrupdam
KFUM Hallen

Kraftcenter (0)
Fritids- og Kulturcentre (4)
Lokale Fritidsfaciliteter (13)
Åbne haller / Aktivitetshuse (2)
Specialfaciliteter (2)
Eventarena (1)
Svømmehaller (2)

KATEGORISERING AF FRITIDSFACILITETER I KOLDING KOMMUNE
Baseret på det fremtidige brugergrundlag samt øvrige faciliteter i
lokalområdet foreslås følgende strategiske kategorisering af de
analyserede faciliteter. Kategoriseringen betyder, at hver facilitet
baseres på et bæredygtigt kundegrundlag, samt en klar strategisk profil
for hver facilitet.

Eventarena
/Kraftcenter
Sydbank Arena

Kraftcenter (0)
Fritids- og Kulturcentre (4)
Lokale Fritidsfaciliteter (13)
Åbne haller / Aktivitetshuse (2)
Specialfaciliteter (2)
Eventarena (1)
Svømmehaller (2)

KATEGORISERING AF FRITIDSFACILITETER I KOLDING KOMMUNE
Baseret på det fremtidige brugergrundlag samt øvrige faciliteter i
lokalområdet foreslås følgende strategiske kategorisering af de
analyserede faciliteter. Kategoriseringen betyder, at hver facilitet
baseres på et bæredygtigt kundegrundlag, samt en klar strategisk profil
for hver facilitet.

Specialfaciliteter
Idrætsbygningen
Kolding Ketcher
Center
KUC

Kraftcenter (0)
Fritids- og Kulturcentre (4)
Lokale Fritidsfaciliteter (13)
Åbne haller / Aktivitetshuse (2)
Specialfaciliteter (3)
Eventarena (1)
Svømmehaller (2)

KATEGORISERING AF FRITIDSFACILITETER I KOLDING KOMMUNE
Baseret på det fremtidige brugergrundlag samt øvrige faciliteter i
lokalområdet foreslås følgende strategiske kategorisering af de
analyserede faciliteter. Kategoriseringen betyder, at hver facilitet
baseres på et bæredygtigt kundegrundlag, samt en klar strategisk profil
for hver facilitet.

Svømmehaller
Slotssøbadet
Kongeåbadet

Kraftcenter (0)
Fritids- og Kulturcentre (4)
Lokale Fritidsfaciliteter (13)
Åbne haller / Aktivitetshuse (2)
Specialfaciliteter (3)
Eventarena (1)
Svømmefaciliteter (2)

BEHOV FOR EN REVIDERET FORRETNINGSMODEL?
BESTYRELSEN OG LEDEREN HAR
ANSVARET FOR DRIFT AF DE
FYSISKE RAMMER

FORENINGERNE HAR ANSVARET
FOR EGNE AKTIVITETER

HVEM HAR ANSVARET FOR
UDVIKLING AF NYE AKTIVITETER
OG FOR AT FÅ ANDRE AKTIVE
IND I FACILITETEN I FREMTIDEN?

BEHOV FOR EN REVIDERET
FORRETNINGSMODEL PÅ FACILITETSOMRÅDET?

Tilskud
Frister
Betaling
for
udlejede
timer

25 års
regel

Lån
Regnskabs
krav
Gebyr

KOMPETENCEUDVIKLING OG NETVÆRK
Udviklingen på fritidsområdet afhænger
af kommunens samarbejde med tre
centrale parter og deres villighed og
kompetencer i forhold til at håndtere
forandringsprocesserne.
• Medarbejdere på faciliteterne
• Bestyrelsesmedlemmer
• Frivillige foreningsledere
Styrkelse af kompetencer for alle tre
grupper bliver afgørende for deres evne
til at håndtere omstillingen på området.

39

STYRKELSE AF SAMARBEJDE OG VIDENSDELING
MELLEM FACILITETERNE
Vi ser et stort potentiale et stærkere
tværgående samarbejde mellem
faciliteterne internt, der vil kunne
styrke vidensdeling, udnyttelse af
ressourcer og kompetencer for alle
parter.
Det anbefales, at Kolding Kommune
igangsætter en proces til styrkelse af
det tværgående samarbejde mellem
faciliteterne
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UDVIKLINGSPROCES TIL UDARBEJDELSE
AF TILSKUDSMODEL
Alle dage 17.00 – 20.00
08. juni

6. September KUC 05. Okt. Sydbank A.

WORKSHOPS
INTERESSENTER

1. WORKSHOP
Udviklingen på idræts- og fritidsområdet
Hvordan ser fremtidens aktiviteter og
brugermønstre ud
Hvordan organiseres fremtidens idræts.og fritidsaktiviteter bedst muligt
Fritids- og idrætspolitikken
Corona situationen

2.. WORKSHOP
Fremtidens faciliteter
Kategorisering og
udviklingspotentialer

BESTYRELSER OG
LEDERE FACILITETER

FEBRUAR 2020

IUCE
Løbende oplæg,
opsamling og
forberedelse
mellem
workshops

WORKSHOPS
STYREGRUPPEN

FORMÅL
• Hvad er formålet med at
revidere tilskudsordningen?
• Hvilke elementer i fritids- og
idrætspolitikken søger vi at
fremme med en ny
tilskudsordning
• Hvad har vi opnået når vi er i mål
med en revideret ordning?
• Hvilke ændringer i adfærd
ønsker vi at fremme?

3, WORKSHOP
Formålet med en ny
tilskudsmodel
Hvordan skal en ny
model understøtte
intentionerne i fritids- og
idrætspolitikken
BESTYRELSER OG LEDERE
FACILITETER

OPSAMLING 1 -3. WORKSHOP
• Formål
• Opmærksomhedspunkter
• Valg af af overordnet
retning for revideret model
• Hvad siger
interessenterne?
• Hvor bliver det svært

1.
WORKSHOP 3 TIMER
Udviklingen på idræts- og
fritidsområdet
Oplevelsesøkonomi og nye
forretningsmodeller
Kategorisering af faciliteter og
forskellige forretningsmodeller
Opstart af processen og
forventningsafstemning
Eksempler på tilskudsordninger fra
andre kommuner – fordele og ulemper

16. juni
Alle rettigheder til format og koncept for processen tilhører IUCE

27 Oktober Arena Syd

2. WORKSHOP 3 TIMER
Præcisering af formål med en
revideret ordning
Præcisering af de elementer i fritidsog idrætspolitikken som ønskes
fremmet
Drøftelser af forskellige
tilskudsmodeler i relation til Kolding
Kommune

13. september

22. Nov. Bramdrupdam

4, WORKSHOP
Fremtidens
brugergrupper på
idræts- og
fritidsfaciliteterne
BESTYRELSER,
LEDERE FACILITETER
FORENINGER OG
SKOLER

OPSAMLING 2 WORKSHOP
• Kategorisering af
faciliteter og støtte
behov
• Forventningsafstemning
mellem faciliteter og
Kolding Kommune og
faciliteterne
• Oplæg til valg af
tilskudsmodel og
principper

3. WORKSHOP 3 TIMER
Kategorisering af faciliteter og
principper for tilskud
Valg af elementer i
tilskudsmodel
Beslutning om vilkår for
implementering

6. Oktober

5., WORKSHOP
Bestyrelsesarbejde
på fremtiden
faciliteter
Hvordan skaber
bestyrelserne og de
daglige ledere den
ønskede udvikling ?
BESTYRELSER OG
LEDERE FACILITETER

20. Januar KUC
6. WORKSHOP
Præsentation af forslag til
revideret tilskudsmodel og
indledende konsekvenser og
vilkår for faciliteterne
Faciliteternes mulighed for
indsigelser og sidste rettelser
ALLE MED INTERESSE FOR
FACILITETSOMRÅDET

ØKONOMIGRUPPEN OG
STYREGRUPPEN ARBEJDER
MED SCENARIER OG
PRINCIPPER

JAN- 2022

OPSUMMERING
Opsummering
på processen og
endelig
indstilling til
revideret
tilskudsmodel i
samarbejde med
forvaltningen

Med udgangspunkt i de
vedtagne principper
udarbejder økonomigruppen
konsekvensberegninger for
faciliteterne til godkendelse i
Styregruppen

4. WORKSHOP
Styregruppen
godkender principper
i den reviderede
tilskudsmodel til
fremlægges for
faciliteterne

5. WORKSHOP
Endelig
godkendelse
af revideret
tilskudsordnin
g
og indstilling
til fritids- og
idrætsudvalget

08. November

29. Nov.

6.
WORKSHOP
Afslutning
på
processen

20. jan

KOLDING FACILITETSNETVÆRK
UDDANNELSE – INSPIRATION – NETVÆRK – UDVIKLING

www.idrættensudviklingscenter.dk

NETVÆRKSMØDER LEDERE OG MEDARBEJDERE
•
•
•
•
•

4 gange årligt afholdes netværksmøder for alle ledere og medarbejdere
Møderne afholdes 09.00 – 15.30 så der er tid til at åbne faciliteterne inden netværksmødet
Afholdelse af netværksmøderne går på skift mellem faciliteterne
For hver gang aftales et konkret tema for dagen
Idrættens Udviklingscenter står for det faglige indhold på dagen og sætter en underviser /
mødeleder på ud fra en vurdering af indhold på dagen
Der afsættes tid på hvert netværksmøde til rundvisning på faciliteten samt sparring mellem
konkrete faggrupper om eksempelvis rengøring, cafedrift eller lignende

•

NETVÆRKSMØDER BESTYRELSESMEDLEMMER OG LEDERE
•
•
•
•
•

På et normalt år afholdes 4 netværksmøder for alle bestyrelsesmedlemmer
Møderne afholdes 17.30 – 21.00
Afholdelse af netværksmøderne går på skift mellem faciliteterne
For hver gang aftales et konkret tema som for dagen
Idrættens Udviklingscenter står for det faglige indhold på dagen og sætter en underviser /
mødeleder på ud fra en vurdering af indhold på mødet
Der afsættes tid på hvert netværksmøde til rundvisning på faciliteten

•

ONLINE FORMANDSNETVÆRK
•
•
•

4 gange årligt afholdes et online netværksmøde for alle bestyrelsesformænd
Møderne afholdes 19.30 – 21.00
Idrættens Udviklingscenter står for indkaldelse og facilitering af møderne

STYREGRUPPE
•
•

STIKK nedsætter en styregruppe med maks. 3 repræsentanter der sammen med IUCE mødes
online hver kvartal for at evaluere og planlægge de kommende arrangementer
På dette måde sikres løbende tilpasning af konceptet og at der arbejdes med de mest
relevante emner

PROGRAM LEDERE OG MEDARBEJDERE
7. September 09.00 - 15.30 Sydbank Arena
Udviklingen på idrætsområdet og hvad det betyder for idræts- og fritidsfaciliteterne
Hvordan kommer vi videre med at udvikle fremtidens faciliteter i fælleskab?
Netværk og erfaringsudveksling
2. November 09.00 – 15.30 Pulzion
Kend jeres brugere og deres behov for derigennem at skabe bedre brugeroplevelser
Vi arbejder med at komme ind under huden på de foreninger og brugere, som kommer i jeres faciliteter, og hvordan vi kan styrke
deres brugeroplevelse
Netværk og erfaringsudveksling

13. December 09.00 – 15.30 Arena Syd
Kommunikation og konflikthåndtering i hverdagen
Vi arbejder med elementerne i god kommunikation og konflikthåndtering i hverdagen
Hvordan styrker vi den daglige kommunikation med brugerne og bliver bedre til at håndterer de daglige konflikter
Netværk og erfaringsudveksling
INFORMATION OM TILMELDING MV. UDSENDES INDEN HVERT FORLØB

STIKK OG KOLDING KOMMUNE
SER FREM TIL AT KICKSTARTE FACILITETSOMRÅDET!
Formand for STIKK

Fritids- og idrætschef

Konsulent

Erik Lund
Formand for STIKK

Kurt Smidt
Kolding Kommune

Klaus Frejo
Idrættens Udviklingscenter

el6091@gmail.com

kursm@kolding.dk

Klaus@iuce.dk

20 15 38 26

30546593

22381387

