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• Præsentation af projektet og mødedeltagere

• Kort oprids af forhistorien for Multihus

• Visioner og ide-grundlag for Multihus

• Formålet med mødet i aften

• Afrunding



Multicenter Frederikshavn 2017

• Jeres område:

• - igangværende projekter

• - har I de rette lokaler til at matche behov?

• - Hvordan får I mest ”værdi” for pengene? (foreningssamarbejde, fælles lokaler mv)

• - Hvordan sikres optimal synergi mellem foreningsliv og lokalsamfund?

• - Hvordan understøttes borgernes lyst og mulighed for et aktivt og sundt fritidsliv?



Mere tid til kerneaktiviteten
Fælles drift, rengøring og vedligehold frigiver tid og kræfter.

Bedre udstyr til de forskellige aktiviteter
Et fællesskab på tværs af foreninger giver mulighed for, at man kan gå sammen om fælles indkøb og dele udstyr med 
hinanden.

Mere fokus og stærkere sammenhold
Man kan inspirere og dele erfaringer med hinanden om de udfordringer, foreninger står over for. Det kan give stærkere 
sammenhold på tværs af foreninger.

Rum til innovation og nye medlemmer
Ved at skabe større bevidsthed om foreningens identitet og særpræg kan der dannes grobund for nye aktivitetsformer 
og for nye medlemssegmenter, med mulighed for øget medlemstal til følge.

Fleksibilitet i valg af aktivitet
Hvis foreningerne organiserer sig samlet, giver det medlemmerne et udbud af forskellige aktiviteter for den enkelte og 
mulighed for sideløbende aktivitet, for eksempel for familiemedlemmer.

Fleksible rum og rammer
Foreninger skifter i medlemstal og udgør dermed en elastisk størrelse. Foreningsbasen kan imødekomme denne 
elasticitet med et udbud af lokaler af varieret størrelse og eventuelt muligheden for at slå lokaler sammen.

Et godt sted at mødes
Ud over at være et samlingssted for byens foreninger åbnes mulighed for, at der opstår et tilhørssted for 
lokalbefolkningen, hvor møder mellem foreninger og selvorganiserede kan opstå. 



http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Sundhed-og-Pleje/Sundhed%20med%20lyst%20til%20livet%20Sundhedspolitik%202017-2020.pdf

SUNDHEDSPOLITIK 2017-2021

Hånd i Hånd
Vi vil gå hånd i hånd med borgeren, lokalsamfundet, frivillige, klubber, organisationer, virksomheder og vores 
samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet på vejen mod lyst til sundhed. Med dette ønsker Frederikshavn at 
fastholde sin position som foregangskommune inden for sundhedsområdet.

Fokus på det sunde liv
I Frederikshavn Kommune skal vi sætte fokus på aktiviteter i borgernes nærmiljø, så borgerne kan ”spille bold” 
med mange forskellige sunde aktiviteter. Vi ønsker stærke lokalsamfund, hvor der er plads til, at de sunde 
aktiviteter udfolder sig.

....OG DET VIGTIGSTE…. KUNNE VÆRE FÆLLES MÅL FOR "DET NYE MULTICENTER"
Frederikshavn Kommune har et stærkt ønske om, at vi står sammen om sundhed.....
Det er derfor naturligt, at kommunen bidrager til, at de borgere, som ikke længere har brug for kommunal hjælp, 
bringes videre til fritidsklubber, organisationer m.v., så borgerens lyst til sundhed forankres i lokale netværk.

INNOVATION _ LET ADGANG _FLEKSIBILITET
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DAGSORDEN

1. Indledning og kort status v/Henrik

2. Oprids af linier i faciliteten og omgivelser v/Søren

3. Drøftelse af evt. placeringsmuligheder v/Henrik og Søren

4. Debat og dialog. Ideudveksling, foreningsønsker og snak om realistisk areal

5. Nedsættelse og definering af 3-4-5 arbejdsgrupper 

6. Eventuelt og kommende møder 
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ARBEJDSGRUPPER - forslag

a) Areal og facilitets definering (herunder besigtigelsesture/inspirationsbesøg)

b) Kommunal dialog (herunder politisk lobby og samtaler med udvalg og forvaltninger)

c) Ide og vision (herunder formulering af idegrundlag, mål/delmål, innovation og fleksibilitet)

d) Nudging (herunder kontakt til andre klubber, foreninger og nye brugergrupper til faciliteten)

e) STYREGRUPPE - tovholdere og projektansvarlige
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• Næste skridt……

• VIDERE HERFRA !!!

• TAK FOR I AFTEN


