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DANCE STUDIO

 Nem og hurtig adgang til foreningens lokaler

 Bedre vilkår for medlemmer og frivillige i foreningen

 Fremme samarbejdet mellem foreninger, offentlige institutioner 
og virksomheder

 Synliggøre foreningen

 At vi som foreninger i fællesskab kan tilbyde gængse men også 
unikke oplevelser, baseret på kvalitet, atmosfære og klubliv.

 At vi som foreninger via løbende investeringer og engagement, 
kan tilbyde et foreningsliv på højt niveau, så medlemmer, 
sponsorer og ansatte til stadighed efterspørger vores forening.





JAM CHEERLEADERS

 Hal tider

 Aflysninger

 Samlet forening et sted

 Internationale og nationale placering





FREDERIKSHAVN 

GYMNASTIKFORENING AF 1990

 Vi mangler et sted at bo :
 Træningsfaciliteter - Opbevaring – Møder - Socialt samvær

 Fællesskabet:
 At være samlet et sted - inspiration og god energi 

 Udvikling og vækst af vores forening:
 Bedre vilkår for vores medlemmer samt alle vores frivillige                           

instruktører og hjælpere.

Dem som forandrer verden, er Dem som kan…..





 Energioptimering

 Tidssvarende fleksible lokaler

 Ungemiljø

 Hvem bruger os i dag? hvem er vi?

 Funny Fredag, den gode historie

 Mentor! mob din krop! Efter Phønix! Heldagsskolen! 
Ungdomsskolen! Døgninstitutioner!

 I dag rummer vi: NBC, JAM, Hundeklubben, 
Ældresagen, KFUM, FFI gymnastik, Cup NO 1, 
Frederikshavn Senioridræt, Kricket, fagforeninger og 
virksomheder.

 Frivillige





HVORFOR ET MULTIHUS ?
 Byens puls – SUNDHED FOR ALLE

 Samle aktiviteter, forny gamle energitunge faciliteter

 Skater og parcour, aktivt centralt udeområde 

 Unge/voksenmiljø (sammenhørighed) stort boligområde

 Socialøkonomisk virksomhed – plads til alle

 Genoptræning, fortsætte træningsforløb - folkesundhed

 Motionssti til midtbyen, sammenhæng med ArenaPark

 Udnyttelse 24/7 – moderne digitale adgangssystemer

 Hænge ud miljøer – gratis oplevelser (Den røde Plads)

 Skabe store events i fællesskab, Europamesterskaber, 
Danmarksmesterskaber m.v. i de foreninger der bliver 
repræsenteret i projektet.  PT  er 10-15 klubber med..









- ER IKKE MERE AF DET SAMME…….

MULTICENTER
FREDERIKSHAVN

TAK FOR I DAG…..



NÆSTE TILTAG

Invitation til borgermøde/fællesmøde.



 Video om LANTERNEN, Løgstør. Årets facilitet
 https://www.facebook.com/DgiNordjylland/videos/1685234248241682/

 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. 

 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.

 FRITIDSPOLITIK: Samle flere fritidsfaciliteter på færre matrikler


