
Offentligt informationsmøde om Multihus i Frederikshavn 
 

Tidligere var tendensen at  foreninger og organisationer gerne ville være ”herre i eget hus”, ofte 
fordi huset var en del af foreningens/organisationens identitet, hvor frivillige ledere har stået for 
vedligeholdelse og rengøring af bygningerne – i dag er tendens at foreningerne og organisationerne 
gerne vil slippe for disse praktiske gøremål og fokusere mere på foreningens/organisationens 
formål, d.v.s. foreningens aktiviteter. Derfor ønsker foreningerne/organisationerne også i større 
udstrækning moderne og funktionelle lokaler med stor fleksibilitet. 
 
Netop ideen med funktionelle lokaler med stor fleksibilitet er tanken bag et Multihus – et hus som 
kan rumme gymnastik, fitness, dans, spejder, rollespil, ungdomsklubber, computerklubber, 
multietniske foreninger mv. under samme tag. Et hus hvor denne mangfoldighed kan være 
hinandens inspiration og hvor der er aktivitet i mange af døgnets timer. Et hus hvor moderne 
elektroniske bookingssystemer og fleksible indretningssystemer skal inkorporeres. 
 
Politikerne i Ny Frederikshavn Kommune har besluttet, at disse ideer og tanker skal der arbejdes 
videre med i Ny Frederikshavn Kommune og derfor inviterer Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, 
FUF, til informationsmøde om et nyt Multihus i Frederikshavn, tirsdag den 31. oktober kl. 
16:00 – 18:00 i Arena Nord i Frederikshavn. 
 
Programmet er følgende: 
 

 Velkomst ved Borgmester Erik Sørensen 
 Hvorfor Multihus i Frederikshavn ved FUF’s formand Henrik Carlsen 
 Visualisering af arkitektur og muligheder ved lektor Bo Stjerne Hansen Institutet for 

Arkitektur & Design på Aalborg Universitet 
 Multihuse i praksis, konsulent Holger Kortbek fra Lokale og Anlægsfonden 
 Visioner for og erfaringer med DGI-huse, ved DGI’s formand for Nordjyllandskredsen 

Søren Konnerup 
 Multihus set i forhold til Arena Nord ved direktør for Arena Nord Claus Pedersen 
 Spørgsmål til indlægsholderne, ordstyrer Erhvervschef Jørgen Ove Jensen 
 Afrunding 

 
Ved mødets afslutning serveres en forfriskning samt sandwich. 
 
Tilmelding til arrangementet senest torsdag den 26. oktober 2006 til Birgitte Kirktved Arena 
Nord på tlf. 96 20 10 50  eller bik@frederikshavn.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 
Frederikshavn Ungdoms Fællesråd 
 
Henrik Carlsen 


