
PRÆSENTATION

AF

MULTICENTER FREDERIKSHAVN

Stormøde i FFK Centret d. 30. august 2018
 ”Mennesker ved ikke hvad de vil have. Og hvis de udtrykker, hvad de vil 

have, er det oftest mere af det, de selv eller andre allerede har.” (Frank Gehry)

”Vi er ikke i stand til at se noget som værdifuldt, før andre har udpeget 
det som værdifuldt for os.” (René Girard)



BORGMESTER ERIK SØRENSEN 2006

Velkommen til stormøde & inspirationsdag om MultiCenter Frederikshavn
– kort intro og status v/Henrik Carlsen, FUF samt DanceStudio, FG90 og FFK



TALE VED BORGMESTER ERIK SØRENSEN 2006



HVORFOR ET MULTICENTER ?
 Samle aktiviteter, forny gamle energitunge faciliteter

 Byens puls – SUNDHED FOR ALLE – aktiv livsstil

 Udnyttelse 24/7 – moderne digitale adgangssystemer

 Skater og parkour, GAME aktiviteter i centralt område 

 Motionssti til midtbyen, sammenhæng med ArenaPark

 Hænge ud miljø, gratis oplevelser for alle generationer

 Unge/voksenmiljø i samhørighed ved stort boligområde

 Socialøkonomisk virksomhed, flexjobbere - plads til alle

 Genoptræning, fortsatte træningsforløb - folkesundhed

 Skabe store events i fællesskab med andre aktører og 
alle de foreninger, der bliver repræsenteret i projektet.  

 SIDST, MEN IKKE MINDST – PLADSMANGEL I NEDSLIDTE 
OG UTIDSVARENDE GAMMELDAGS FACILITETER….

 PT er 10-15 klubber med i MultiCenter Frederikshavn..



SIDEN FEBRUAR 2017 HAR 3-4 ARBEJDSGRUPPER VÆRET PÅ

BESIGTIGELSESTURE, ARBEJDET MED ANALYSER, PLADSBEHOV, 
MODELLERING, VISUALISERING OG IKKE MINDST PLACERING AF

MULTICENTER FREDERIKSHAVN



PÅTÆNKT PLACERING I HJERTET AF BYEN



UDNYTTELSE AF ARENA PARKEN MED SKOLE, 
BØRNEHAVE OG FRITIDSFACILITETER



DOKUMENTATION ER UDARBEJDET



Eksempler på hvad Multicenter Frederikshavn kunne indeholde:

 Gymnastikhal med springgrav, airtracks, ”pommes-frites”-grav, 
aktivitetsmåtter etc. 

 Faciliteter til parkour og andre mere ”streetbaserede” aktiviteter – i regi af
en forening, men det kunne også være tilbud til det uorganiserede fritidsliv

 Faciliteter til springgymnastik, trampolinspring og lignende 

 Forskellige former for fleksible scener, storskærme, 360g podier etc., som
vil kunne bruges til mange formål (rollespil, teater, skole/SFO aktiviteter, 
møder og konferencer mv. 

 Fleksible lokaler og faciliteter, som gør det nemt at anvende til mange 
formål og foreningstyper

 Socialøkonomisk virksomhed i form af en café eller ”klubhus” for centret 
foreninger og brugere 

 Medvirke til at skabe en stærk og synlig kobling mellem sport, motion og 
det sociale samt sundhedsfremmende tilbud af såvel privat som offentlig 
karakter 

 Sammenflette indeaktiviteter i centret og de omkringliggende andre 
indefaciliteter med de unikke udearealer. Det kan medvirke til at bygge 
bro mellem inde- og udeliv, som i disse tider er en betydelig udfordring ift. 
børn og unge 

 Være et familiecenter hvor man på tværs af generationer og interesserer 
kan være sammen 

 Genstand for fælles indkøb og anvendelse af nye redskaber, grej og udstyr 

 Genstand for samarbejder og synergier mellem de forskellige foreninger 



Etablering af Multicenter Frederikshavn vil være en oplagt 
mulighed for at realisere ambitionerne i den strategiske 
udviklingsplan for Frederikshavn Kommunes fritidsområde:

 1. Etablering af velfærdsalliancer i sin bredeste forstand 

 2. Skabelse af moderne og fleksible faciliteter, herunder 
udnytte samspillet mellem ude- og indeaktiviteter.

 3. Udvikling af foreningslivet – alene og i mangfoldige og 
nyskabende samspil med andre 

 4. Opgradere og samle nedslidte foreningsfaciliteter til 
moderne indbydende og multifunktionelle lokaler og haller, 
som kan indgå i den brede vifte af forskelligartede 
fritidstilbud, som efterspørges i dag. 

 5. Integrere den nyeste teknologi, som gør det nemt at drifte
og anvende faciliteter, samt skabe sociale og energimæssige 
bæredygtige løsninger, som er økonomisk mere bæredygtige 
løsninger end i dag og understøtter kommunens energiprofil 

 6. Samarbejde og indhente inspiration fra lignende 
multifunktionelle projekter, som allerede er etableret eller 
under udvikling i flere andre kommuner i Danmark 



STØTTEREKLÆRING FRA KOMMUNEN
EFTER FREMLÆGGELSE FOR BORGMESTER, 

KOMMUNALDIREKTØR, OMRÅDEDIREKTØRER OG KULTUR OG

FRITIDSUDVALGET, JUNI 2018



NÆSTE TILTAG:

INVITATION TIL STORMØDE OG BORGERMØDER
BEHOVSANALYSE, FORRETNINGSMODEL, FUNDRAISING

ARKITEKTKONKURRENCE, SALG AF BORGERAKTIER, M.M.  





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.





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.





 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





JAM CHEERLEADERS

 Mange aflysninger

 Manglende hal tider

 Samle foreningen på et sted

 Internationale og nationale placeringer





- ER IKKE MERE AF DET SAMME…….

HTTP://WWW.FUF.NU/NYHEDER/PROJEKTER/MULTIHUS-PROJEKT-I-FREDERIKSHAVN

MULTICENTER
FREDERIKSHAVN

TAK FOR I LYTTEDE...



PROGRAM



NÆSTE TALER ER OLIVER VANGES, 
LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN



 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


