
Fremtidens idrætsfaciliteter
Udviklingsplaner og idéoplæg:

Give

Referat LPG 1 i Give
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Aftenens program:

20.00
Tak for idag

                      

WORKSHOP 1 LPG Give – INDSAMLE OG FORSTÅ – ET FÆLLES FUNDAMENT 

 

17.00 Velkomst & tape v. MOVE 

17.10    Velkommen ved Dan Arnløv Jørgensen  

17.20 Hvem er MOVE 

  Forventningsafstemning 

Proces Program  

Forventningsafstemning i forhold til processen 

17.30 Produkt – forventningsafstemning i forhold til arbejde, produkt og mål v. MOVE 

GUR vision for hal projekt (aktuelle behov) - GUR målsætninger – gennemgang og forståelse af 
projektet – det vi bygger videre på. Visionen for fremtidens idrætsfaciliteter koblet på 
byudviklingen. 

17.45 Energizer v. MOVE – nå bussen 

17.55 ANALYSE af Give – med idræts- og byudviklingsbrillerne på v. MOVE 

18.10    BROK er også en ressource – i plenum 

18.20    Gruppeinddeling – energizer v. MOVE 

18.30    MAD og snak ved bordene 

18.50    Ressource spotning – gruppearbejde 

19.10    Fremtidspostkort – Anne Skare fremtidsforsker 

19.15    Inspiration v. MOVE -evalueringsrapport ”Nyt liv i gamle haller” – succeskriterier  

koblet på GURs vision 

19.30    SWOT analyse – gulvøvelse (A3 ved bordene)  

19.50    Opsamling i plenum 

20.00     Eventuelt tilmelding til LPG 

20.00    Tak for i dag – og hvad nu v. Vejle Kommune 
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Vejle Kommune har pres på anlægsbudgetterne i de kommende år. Det skyldes:

• Anlægsloftet – selv om kommunen har midlerne, må vi ikke bruge  dem.
• Der er som del af konstitueringsaftalen aftalt store vejprojekter, styrkelse af folkeskolen og nedsættelse af dækningsafgiften
• Den positive befolkningstilvækst skaber pres på dagtilbud, skoler og ældreområdet.
• Der er dermed rift og tryk på anlægsbudgetterne.
• Idræts - og kulturområdet er tilgodeset med over en halv milliard i de sidste 2 valgperioder.

Derfor er processerne i Give og Gauerslund vigtige:

• Byrådet har bevilget 500.000 til Give og Gauerslund.
• I har lavet et flot forarbejde, som bliver taget med videre. Det er et indlæg i debatten – ikke en facitliste.
• Vigtigt fokus: Koble byudvikling på udviklingsplan for idrætsfaciliteter.
• Vi skal lande på det rette behov i forhold til byudvikling og befolkningsudvikling. 
• Vi skal tænke fremadrettet og fremtidssikret.

Budgetforhandlinger 2019

• Der er ikke afsat yderligere midler til områderne – udviklingsplanen skal danne grundlag for budgetbehandlingen i 2019. 
• Det betyder, at der tidligst er midler i 2020. Første halvår i 2019 kan vi forberede budgetlægningen med en konkret etapeopdeling.     
 Projekter deles altid over flere år.   

Velkomst v. Dan Arnløv Jørgensen
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Møder styregruppen
og rådgiverteam

Endelig helhedsplan
afleveres oktober 2018

MOVE’s arbejdsproces

GIVE

7080
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Sommerferie
juli måned
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LPG opstarts 
møde -9 april 

16-17.30

LPG 1
 15 maj 
17-20

LPG 2
 21 juni
17-21

LPG 3
 29 august
studietur

LPG 4
 3 oktober

17-20

LPG 5
 xx nov.
17-20

Skole
WS

Procesforløb:
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WS 1
Fællesforståelse

WS 2 LPG
Udtænke 
Vision - strategi

WS 3 LPG
Skabe + studietur
Ideoplæg

WS 4 LPG
Skabe
ideoplæg

WS 5 LPG
Gennemgang
udviklingsplan

Hal Event
udviklingsplanen
præsenteres

Referat fra opstartsmøde
Fremtidens idrætsfaciliteter

Udviklingsplaner og idéoplæg:

GIVE

Procesforløb:

Workshop møder ude hos jer.
Med afsæt i jeres sted, drømme og behov.
En samskabendeproces med en fællesforståelse for byens udvikling.
Der laves referater fra hvert møde, der kan deles offentligt
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Interessenter - bruger grupperne - Give

Camping Pladsen
Give Auto Sport
Give Egnens Rytterforening
Ungdomsskolen - E-sport
Det lokale erhvervsliv (Give element og Dan-
po)
Lions Klub
Ældregruppen på plejehjemmet (Ældrehæren)
Skadebehandlere - sportsfysio
Kostvejledere
Lægehuset
Golfklubben
DGI - konsulenten
Forældre til børnene på banen
Gruppen der ikke bruger idrætsfaciliteter i dag

Dagplejen
Fitness (men faste faciliteter)
Give cykelklub
Give Bokseklub
Børnehaver og vuggestuer

Skolen + SFO
Ullerup Skytteforening
Give GIF
HK Give Fremad
Give tennisklub GTK
Give badmintonklub
Give Atletklub
Fremad Fodboldt
KFUM Håndbold

Relaterede interessenter Fleks brugere Faste brugere

Analysen er ud fra den nuværende situation april 2018
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© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Målforhold 1:10000
Dato 10-04-2018

Søndermark Hal og skole

Ikær Hal og skole

Stadion, friluftsbad og Tennis

CentrumKulturen

Projektområdet:
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Drømme og behov

Analyser og
konklusioner

Muligheder
og udfordringer

Ideoplæg
Projektudviklingskoncept

Vision 
+

Strategi og mål for de 5 fokusområder

Ressourcer
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Procesplan

Interessent analyser

Kommunikationsplaner

Oplæg til opbygning af udviklingsplanerne:

Udviklingsplan og ideoplæg

Fremtidens idrætsfaciliteter

i Give

Produkt
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GIVE skulpturby

GIVE erhvervsdynamo

• volumenstudie
• funktionsplaner
• oplæg materiale valg (ref)
• oplæg til arkitektonisk retning (ref)
• 3D skitse visualisering
• overordnet økonomi
• fase inddelings muligheder
• tidsplan og handlingsplan

Ideoplæg - hvad indeholder det:

• De 3 temaer
• Ressource analyse
• Behov og Drømme
• Vision
• Strategi
• Målsætninger
• Ideoplæg

Udviklingsplanen - hvad indeholder den:

Visionen:

En erklæring som beskriver,
hvorledes områdets idrætsfaciliteter
ønsker at fremstå og 
blive opfattet i fremtiden.
Hvordan kan udviklingen af idræts 
faciliteterne styrke byudviklingen?
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De 3 temaer

Mennesker
Interessenterne, brugerne, 
de frivillige – på tværs af
generationer og idræts interesser.

Rammer
De fysiske rammer der skaber 
mulighederne for at livet og idrætten 
folder sig ud.

Aktiviteter
Alt det der sker både organiseret og 
uorganiseret. Hvad skal man kunne i 
vores by?
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GUR Vision:

GIVE UDVIKLINGSRÅD

Give april 2017 – ver. 2.0GUR samt Idrætsforeninger

Et nyt samlet idrætscenter i Give vil:
Den nedsatte styregruppe har samlet trådene fra det brede idræts-liv
i Give og med visionen opstillet en realistisk model for et samlet 
idrætscenter.

Vi håber projektet vil få en positiv modtagelse, så det kan realiseres 
inden for 5-8 år.

Give Udviklingsråd – Styregruppen

Jørgen Lundsgaard GUR Peter Graver GUR
Henrik Johansen Give Fremad Michael Hansen Give GIF

5

• Skabe moderne og attraktive faciliteter for fritidslivet i Give, til 
fordel for nuværende borgere, samt øge muligheden for at til-
trække nye borgere til Give. Der ses moderne og nyere faciliteter i 
omkringliggende kommuner, som bl.a. Hedensted, Brande og 
Billund.

• Sikre at Give opfylder fremtidens krav og ønsker til idræts-
faciliteter.

• Skabe grundlag for en mere optimal drift af hallerne, og derved 
bedre mulighed for egen drift.

• Skabe mulighed for flere større events i Give og derved sikre mere 
liv til byen.

• Dække det nuværende behov for bedre/større rammer omkring 
divisionshåndbold i Give.

• Dække det nuværende behov for bedre og mere moderne spring-
faciliteter.

• Skabe lokaliteter for foreningsfitness, hvilket kan sikre en bedre 
økonomi for den samlede drift.

Målsætninger:
Udviklingsplanen tager afsæt i det store stykke 
arbejde der er lagt i GUR Vision.

Målsætninger, behov og ønsker fra planen bliv-
er koblet på tankerne omkring byudvikling og 
skolernes behov i forhold til idrætsfaciliteter 
i fremtiden, og så kommer der et nyt samlet 
ideoplæg, som skabes sammen med den lokale 
projekt gruppe (LPG).

Uddrag fra GUR Vision
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Indledning

Hvorfor skal vi have et samlet idrætscenter i Give?

I dag er idrætsudøvelse og sport spredt på 3 forskellige lokaliteter.

Ikærhallen (Håndbold, Give GIF-aktiviteter, boksning, m.m.)
Søndermarkshallen (Håndbold, badminton, m.m.)
Give Stadion (Fodbold, Tennis og Give GIF udendørs aktiviteter, m.m.)
Det er derfor vanskeligt, at få et socialt fællesskab i gang på tværs af 
foreningerne.

Det sociale liv og sammenhængskraften i lokalsamfundet vil blive 
boostet, når alle aktiviteterne bliver samlet på en adresse. Især når 
der bliver suppleret med muligheden for:
- dyrke fitness
- spille squash
- bruge BMX- og skaterbane
- træne individuelt 
- holde møder
- cafe
- legemuligheder

Det vil give bedre muligheder for børnefamilier. Her vil man kunne 
følges ad i samlet trop selv om det er forskellige aktiviteter man 
frekventerer. 

De lokale ejendomsmæglere udtaler:  ”For tilflyttere er det ekstremt 
vigtig med gode og moderne idrætsfaciliteter”.

Give er en af de stationsbyer/gamle rådhusbyer, der kan komme i fare 
for en negativ befolkningsudvikling, hvis ikke byen gøres tillokkende 
for tilflyttere. 
Traditionelt efterspørger tilflyttere børnehave, skole med 
overbygning, indkøbsmuligheder, samt spændende idrætsfaciliteter 
og kulturtilbud.

2

Billedet viser et samlet idrætscenter fra nabo 
kommunen Hedensted, hvor man byggede til 
Juelsmindehallen

Give mangler kun at få mere  spændende faciliteter for idræt og 
kultur. De øvrige ting ER opfyldt. 
Et samlet idrætscenter, som er foreningsstyret, vil kunne opfylde 
efterspørgslen til et spændende idræts- og kulturliv.

Samtidig vil der være mulighed for at kunne opfylde det lokale 
erhvervslivs behov for møde- , kursus- og udstillingsfaciliteter.

Forannævnte falder helt i tråd med Vejle Kommunes vision:

”Vejle Kommune udvikler fleksible idrætsfaciliteter 
– med plads til alle”

I visionen er der sat en slags standard for fremtidens idræts-faciliteter 
– senest opstillet i Analyse af dec. 2014 udarbejdet af Frejo og Steen.

3

I analysen konkluderes det bl.a.: 
I de større lokalsamfund vil foreninger også i årene fremover spille en 
afgørende rolle for udbuddet af idrætsaktiviteter, og der vil være 
behov for at udbyde nye fleksible og borgerrettede aktiviteter og 
idrætstilbud, hvis det skal lykkes at opfylde behovene for den 
voksne befolkning.

Ligeledes vil de større idrætscentre have behov for en løbende 
udvikling af nye indtægtsdækkede aktiviteter, kurser, fest m.m., hvis 
de skal være i stand til at levere en bæredygtig økonomi.
Disse tilbud vil kræve nye servicekoncepter, mere personale og andre 
kompetencer end de nuværende.
Jo større et idrætscenter, jo mere udpræget vil disse udviklingstræk 
være.

- Lokalhallerne har en vigtig rolle at spille som samlingspunkt for 
borgerne i lokalsamfundet.

- Lokalhallerne spiller en vigtig rolle i kommunens bosætnings-
strategi om at skabe attraktive bysamfund.

- Lokalhallerne har en opgave i at tilbyde idræt til alle borgere, fordi 
der ikke findes andre tilbud.

Vi foreslår, at idrætsfaciliteter i lokalsamfundene i udgangspunktet 
udvikles med udgangspunkt i definitionen af det idrætscenter.

For at fastholde og underbygge det lokale engagement foreslår vi, at 
Vejle Kommune i videst muligt omfang indgår aftale med lokale 
foreninger om at drive idrætsfaciliteterne.

Der mangler bedre + flere faciliteter for:
Fodbold Håndbold                   Skatere
Gymnastik  Springfaciliteter        BMX
Fitness Badminton                 Cafe og ophold
Tennis - indendørs      Volleybold                  Omklædning
Indendørs fodbold      Individuel træning    Squash

I dag må foreninger træne i Givskud, Gadbjerg, Vesterlund Efterskole, 
Rosborg Springcenter, Brande, Vandel Efterskole.

Alle foreninger ønsker mulighed for bedre fællesskab i moderne 
rammer.

Eksisterende lokaler er ikke tidssvarende og udnyttes ikke optimalt.

Ved Stadion er der i dag for lidt parkering – dårlig til / fra kørsel
Ved Ikærhallen er der i dag for lidt parkering 116 (138) pladser.
Ved Søndermarkshallen er der i dag 120 pladser – kan udvides til 308 
pladser.

En ny multihal / center kan anvendes til:
Bedre håndboldbane – opvisning / 2 division herrer o. lign.
Bedre publikumsfaciliteter under og omkring kampe / opvisning
Springfaciliteter
Fitness
Træningssal med spejle
Større fleksibilitet i rummene
Squashbaner
Møder og mindre konferencer

9
Indretning Give Camping 2017 – højsæson

Efter flytning af fodbold, kan områder ved stadion bruges til udvidelse 
af Give Camping, udstykning til boliger og lignede.

Camping er ikke just et kommunalt kerneområde. Det forudses 
derfor, at campingpladsen vil blive solgt fra i en overskuelig 
fremtid. For at få en fornuftig drift af camping er der brug for at 
inddrage yderligt areal til det – derved vil fodbold igen blive 
klemt og en flytning til et samlet center blive aktuel.

Uddrag fra GUR Vision

Ønsker og behov:
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Fundament:

Skole og
idræt

Byudvikling
og identitet

Udvikling af 
idræts-
faciliteterne

Udviklingsplan for
Fremtidens idrætsfaciliteter

i Give
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GIVE
- Ressourcespotning
Mennesker
Rammer
Aktiviteter
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GIVE – KENDETEGN OG POTENTIALE

Hvis du skulle pege på en ting, som især kendetegner det særlige ved Give, hvad ville du så pege på?

Hvis du skulle pege på det vigtigste potentiale, som kan give Give en positiv udvikling 
fremadrettet, hvad ville du så pege på?

Skemaerne stammer fra Gives Byprofil fra 2016
lavet af Epinion og Vejle Kommune

Mennesker - Gives DNA
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Mennesker - og vækst

Tallene stammer fra Idrættens Analyseinstitut 
og Vejle Kommune

Indbyggerantal

i 2018 er 4664

Indbyggere i fremtiden

forventet tilvækst på ca 6%

I 2023 vil der ca. bo 5055 i Give

Gennemsnitlig antal indbyggere 

per hal: i Give - 2332 i 2018

Landsgennemsnit - 3600 (Provinsen)

I de større byer ligger gennemsnittet på 

ca. 7000 per hal.
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En by fyldt med 
kultur

Rammer - centrum

Nøgleord:

Kulturhus

Skulpturpark

Skulpturer over alt i byen

Historiske huse

Fine gade forløb

Levende forretningsliv
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I en sø af asfalt

Rammer - Ikærhal og skole

Nøgleord:

Klassisk hal

Gymnastiksal

Midlertidig fitnesscenter

En synlig men ikke attraktiv ankomst

Ingen synlige koblinger på udearealerne

Et let slidt udtryk

God placering i forhold til cykelsti og 

god forbindelse til centrum og Sønder-

mark hallen.

Koblet på skolen
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Et sted med mange
muligheder

Rammer - Søndermarkhallen og skole

Nøgleord:

Usynlig ankomst

Hallen vender sig indad

Let rodet kobling på byen med to 

tuneller

God cykel forbindelse til Ikærhallen

Koblet på skolen

Godt med plads omkring hallen

Meget klassisk hal
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Synergi natur - idræt 
og familiehygge

Rammer - Stadion og camping

Træart

Løvtræ

Nåletræ

Ubevokset

Rosenkjær Plantage, ved punkt 6 på kortet. Jægerhytten

Give Plantage
I folderen her bliver du guidet rundt på en tur 
i Give Plantage med fortællinger om skovens 

beplantninger og historie.  
 

Kom med på tur  
og bliv klogere på skovens træer. 

1 Her ser du skovfyr, der blev plantet i 1868 som en del af et 
læbælte langs vejen mod Brande. Dobbeltrækken af skovfyr går 
her gennem det meste af Give Plantage fra nord til syd og er fra 
den oprindelige tilplantning af Give Plantage. Herudover findes 
kun enkeltstående træer fra den oprindelige tilplantning – de står 
spredt rundt i plantagen.  
 
2 Trehøje - det højeste punkt i Give Plantage. For 150 år si-
den var de tre gravhøje fra bronzealderen omgivet af hede. Den 
eneste trævækst, der voksede omkring dem, var spredt egekrat. 
 
3 Den gamle planteskole var Give Plantages første plan-
teskole. Her dyrkede man selv en del af de planter, som blev 
brugt ved tilplantningen. Planteskolen blev anlagt i et egekrat, 
som med årene har udviklet sig til en egebevoksning, med store 
egetræer.

4 Jorddiget rundt om plantagen er 4,5 km langt. Det er op-
gravet med håndkraft og danner skel om plantagens oprindelige 
areal på 100 ha. Med tiden er der tilkøbt flere arealer, så i dag er 
Give Plantage 285 ha stor.

5 Her vokser rødgran med en indblanding af douglasgran fra 
2007. Rødgran plantes stadig som den vigtigste træart til tøm-
merproduktion, men de sidste 20 år er det også blevet alminde-
ligt at plante sitkagran, douglasgran og grandis.

6 Areal uden træer. Mindre områder bliver udlagt og bevaret 
som åbne og utilplantede naturarealer – det øger biodiversiteten 
og bidrager til en varieret natur. Det er også godt for jagten, som 
er lejet ud.

7 Eg og bøg fra 2001. Ved tilplantningen af Give Plantage for 
150 år siden var vækstbetingelserne for barske, til at man kunne  

 

plante løvtræ. Men med tiden er der skabt et godt skovklima 
og dermed langt bedre mulighed for at der kan vokse løvtræer. 
Efter stormen i 1999, hvor der her væltede 5 ha med gammel 
rødgran, blev der i stedet plantet brede løvtræsbryn og også 
en egentlig løvtræsbevoksning af eg og bøg. I dag er der ca. 
15 ha med løvtræ i Give Plantage.

8 Pyntegrønt og juletræer har i mange år været en vigtig 
produktionsgren i Give Plantage, og der er 15 ha med nor-
mannsgran og nobilis. I dag er de fleste arealer med nor-
mannsgran bortforpagtet.

9 Eg og bøg, og douglasgran med indblanding af sitka 
og lærk fra 2016. Nu plantes der løvtræ i yderkanter og på 
andre udsatte steder. Indenfor yderkanterne af løvtræ er der 
her plantet douglasgran med indblanding af sitka og lærk. 
Disse er bedre egnet end rødgran til at stå i en udsat vestkant.

! I den vestlige halvdel af plantagen vokser ædelgran, som 
er plantet mellem 1935 - 1970, ialt 50 ha. I den udsatte vest-
kant klarer ædelgran sig langt bedre end rødgran. Selvom der 
ved stormene i 1999 og i 2013 blev slået huller i ædelgranbe-
voksningerne, så står de i dag som levedygtige bestande. Der 
hvor rødgran har vokset i vestkanten, er de ældre bevoksnin-
ger stormfældet og gået i opløsning i langt større omfang.

# De sidste arealer med gammel rødgran og ædelgran  
fra den oprindelige tilplantning væltede eller gik i opløsning 
som følge af stormene i 1980’erne.  Alle, ca. 35 ha, blev 
genplantet med rødgran i løbet af få år. Her 30 år efter er de 
unge bevoksninger udtyndet, og de fældede træer brugt til flis. 
Muligheden for at afsætte flis har haft stor betydning for skov- 
og plantagedrift. Tidligere har det ofte været vanskeligt at få 
de unge bevoksninger plejet med udtynding, uden at det var 
forbundet med økonomisk underskud.

Give Plantage

Troldbanke

Give

Jægerhytten

Trehøje

Ruter     km

                5,6

                4,6

                2,5

                2,1

2

4

56

7

8

9
!

#

#

3

1

Nøgleord:

Fine foldboldbaner

Stadion

Godt Tennisanlæg

Friluftbad

Aktiv plantage

Mangler god kobling på centrum for de 

bløde trafikanter

Camping
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Sammenhæng på 
tværs - ny energi i 

Give

Rammer - forbindelserne

Nøgleord:

Rodet - udefra virker forbindelserne for 

de bløde trafianter som, rodet, ufærdige 

og ikke helt trygge.

Der er ikke prioriteret at det skal være 

let g en fed oplevelse at bevæge sig 

rundt mellem Gives kerne punkter på 

cykel og som gående. Og det fornem-

mer man bidrager direkte til at byens 

ressourcer ikke udnyttes og opleves 

optimalt.
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3 diagrammer

Analyse - idræt og bevægelse i byen

Idrætslivet og udviklingen af vores by, 
hvor tæt er de forbundet og hvad bety-
der det?

På LPG 2 arbejdes der videre med 2 modeller, 
og sammen undersøger vi hvilke muligheder 
og udfordringer de forskellige modeller byder 
på.

Stadion

Søndermark

Ikær

Centrum

Stadion

Søndermark

Ikær

Centrum

Stadion

Søndermark

Ikær

Centrum
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2 skoler
- Ikær
- Søndermark

Kulturhus
med bibliotek

Mange mindre 
foreninger, med 
10 til 150 
medlemmer

Blomstrende 
erhvervsliv

Give GIF
med næsten 
1100 medlem-
mer

Handelsliv
samt dagligvare
handel

Give Golf
med 750 
medlemmer

Give Fremad
(håndboldt)
med 219 
medlemmer

Give Fremad
(fodbold)
med 341 
medlemmer

Aktiviteter  
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#!!@>*!

BROK - er også en ressource

Give mangler et ungdomskulturhus – skaterbanen kan placeres der 

– noget ala street mekka eller skaterparken i Haderslev.

Frivillige – det er vigtigt at vi samler aktiviteter så de frivillige 

kræfter udnyttes bedst.

Indendørs faciliteter til tennis – måske her i Give.

Eventuelt en ekstra hal.
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Hvor ser I ressourcerne i området i dag
med udgangspunkt i de tre temaer?

•  Mennesker
•  Rammer
•  Aktiviteter

Ressourcespotning
Hvor ser I ressourcerne i området i dag,

 med udgangspunkt i de tre temaer?
(Marker med nummer på luftfoto og skriv tekst her)

Mennesker

Rammer

Aktiviteter 
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Ressourcespotning - team X

Mennesker:
Et rigt foreningsliv med mange frivillige
Et rigt erhvervsliv med mange små og store 
virksomheder

Rammer:
1-kulturhus
2-Hundeskov – museum
3-skulpturby – Solhjulet
4-Kastanjehaven/ældrecenter
5-stadion – fodbold og tennis
6-Søndermark hal og skole
7-Ikær hal og skole og fitness
8-udendørs fitness, på sigt x2
9-mulig placering af skatebane
10-rideskole
11-DCH hundetræning
12-torvet
13-anlæg park
14-golfbane
15-plantagen
16-Ungdomsskole og klub
17-tunnel under banen x2
18-forladt sygehus
19-mulig jord til sportsanlæg

Aktiviteter:

-
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Ressourcespotning - team O

Rammer:
Overordnet beskrivelse:
Handel – centrum samt supermarkeder
Idræt – golfbane, Søndermarkshallen, Ikærhal-
len, friluftsbad, Fitness, hundetrænecenter
Skulpturby – ”Huset”, udstillinger og events
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Ressourcespotning - team Trekant

Mennesker:
3-daginstitution – Søndermarkens BH, Børne-
bakken Søndervang
4-Erhvervsliv
9- plejehjem
11-Børnefamilier pt.

Rammer:
1-Give anlæg (grønt område)
2/3-plantage (privat ejet)
4-industri
5-nedlagt teglværk (privat ejet)
6-grusvej, Gløvborgvej + Silles hovedvej
7-Bullestruphave
8-ridehal
9-plejehjem
10-tunnel
11-nyeste udstykninger
12-golfbane 18 huller
13-station tog og busser

Aktiviteter:
1-Give festival
2-gå og løbe
5-kuperet terræn potentiale til MB cykling mm.
6-vandreture
7-openair, legeplads, idræt i dagtimerne, 
klovneløb og start sted for cykelløb
9-ping-pong og syng med
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Ressourcespotning - team 4

Mennesker:
Knap 80 frivillige

Rammer:
1-plejecenter kastanjehaven
2-Tennisklubben
3-Agerholm
4-Gorun
5-Børnehaven Børnegården
6-rideskolen
7-golfbanen
8-friluftsbad
9-campingplads
10-fodboldbaner og stadion
11-nybyggeri
12-bofællesskab
13-Give Lystanlæg
14-Give MC klub
15-Give jagtforening
16-Søndermarkens Børnehave
17-SFO, ungdomsskole, musikskole

Aktiviteter:
3-beskyttet beskæftigelse
4-gå og løbeklub
12-aktiviteter for fysisk og psykisk handicap-
pede
13-forskellige by aktiviteter (Give festival)
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Fremtidspostkort fra Anne Skare

MENNESKER

RAMMER
Landsbyen
Paskram

AKTIVITETER

Den første af tre film postkort fra fremtiden 
blev vist, som inspiration til arbejdet med 
SWOT analysen.

Lyden drillede og alle tre film vil derfor blive 
vist på LPG 2.

Kode ordene i denne første film med afsæt i 
teamet RAMMER:
Landsbyen – det lille tætte fællesskab, af ”rig-
tige” levende mennesker, og gerne i fællesska-
ber på omkring 100 personer.

Paskram – den gode ide der passer perfekt til 
stedets muligheder og brugernes behov, og 
som er forholdsvis nem at gå til.
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Inspiration fra andre projekter:

December 2013

Evaluering af projektet
”Nyt liv i gamle haller” 
DAMVAD for Lokale og Anlægsfonden

Fem fokusområder som evalueringsrapporten peger på har været af afgørende 
betydning for projekternes succes:

• Bred inddragelse – i en samskabende proces på tværs af generationer, foreninger og   

 øvrige brugergrupper.

• Lige muligheder – skabe faciliteter der rammer bredt og rummer nye muligheder for   

 fremtidens idræt, såvel organiseret som uorganiseret.

• Udearealerne – flet idræt og natur/kultur med byen for en styrket identitet.

• Fleksible/alsidige rammer – tænk fritids- og idrætshus og udnyt synergien.

• Åbent fleksibelt booking system med udvidede åbningstider

Evalueringen er udarbejdet med afsæt i tre transformations projekter af klassiske haller i 
provinsen, Sønder Nissum, Trekløverhallen og Allested-Vejle hallen.

Inspirationen kommer fra denne rapport der er 
udarbejdet for LOA i 2013.
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Sønder Nissum
v. Cebra arkitekter
Etablere ekstra etage
Optimere banestørrelsen

Trekløverhallen
v. GPP arkitekter
Eablere aktive udearealer
Plads til nye aktiviteter

Inviterer dagplejen ind mm.

Allested-Vejle hallen
v. BSAA arkitekter
Aktive udearealer+klima
Koble nyt på det eksisterende og åbne op
Samlingstrappe med skolen

De 3 haller - økonomi 10 millioner
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Børn 
Klassisk idræt
79% dyrker 
idræt i klub 
eller forening

Unge
Antallet der dyr-
ker foreningsidræt 
falder til cirka det 
halve omkring 13 
års alderen.
Og erstattes af
Fitness
Street sport
E-sport mm.

Voksne med hjemme-
boende børn,
dyrker 49% mindre 
idræt end voksne uden 
hjemmeboende børn.

De er ofte tilskurer til at 
deres børn laver idræt.

Voksne uden børn
62% dyrker idræt på egen hånd
39% i en forening
25% i en privat klub ell.

Bred inddragelse – i en samskabende proces på tværs af generationer, foreninger og 
øvrige brugergrupper.

Tallene stammer fra Idrættens Analyseinstitut 2017

”Traditionelle idrætsfaciliteter er særligt vigtige for børn. Men de er ofte 
mindre attraktive for unge, voksne og ældre, som i stadigt stigende omfang 
også ønsker at dyrke idræt. De traditionelle faciliteter appellerer desuden 
ofte mere til mænd og drenge end til kvinder og piger. De offentlige investe-
ringer i faciliteter har derfor en utilsigtet tendens til i praksis at komme en 
relativt lille andel af de idrætsaktive til gode,” 

Citat direktør Henrik H. Brandt fra Idan i et oplæg, der blandt andet tog udgangspunkt i 
norsk og tysk forskning på facilitetsområdet.

Vi får nye vaner - hvor ligger fremtiden?
Kun med en bred inddragelse sikre man en solid base af frivillige 
(erfaring fra alle 3 projekter).
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Bred inddragelse:
Følgende foreninger har været involveret i udarbejdelse af GUR visionen.

VISION - DELTAGENDE FORENINGER I GIVE

GISK (paraply)
Give Sundhed Idræt 

og Kultur Center

GUR (paraply)
Give Udviklingsråd

Skulpturby.dk    
ca. 120 

Give Handel og
Erhverv ca. 80

Give Cykel klub
110

Give Tennis klub
100

Give Atlet klub
63

Give Badminton klub
132

Ullerup 
Skytteforening 40 ?

Give Egnens 
Rytterforening  75

Give KFUM 
Håndbold 54

HK Give Fremad 
(håndbold) 219

Give Golf klub
750

Give Bridge Klub
50

HK Erhvervsklub
92

Sportsforeningen 
Give Fremad
(fodbold) 341
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Lige muligheder – skabe faciliteter der rammer bredt og rummer nye muligheder for 
fremtidens idræt, såvel organiseret som uorganiseret.

HUSK bredden - mange forskellige behov, organiserede og uorganiserede, 
game, e-sport, plads til det spontane og det planlagte – skabe et idræts miljø 
der afspejler vores og fremtidens samfund.

Idræt der styrker det sociale, sundhed og inte-
gration, inklusion mm.

”Mere sammenhæng 
på tværs af generatio-

nerne gennem idræt og 
bevægelse.”
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Udearealerne – flet idræt og natur/kultur med byen for en styrket identitet.
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Fleksible/alsidige rammer – tænk fritids- og idrætshus og udnyt synergien.

Tænk multifunktionelt, indret efter flere behov 
- både ude og inde - begrebet idræt er under 
konstant forandring.
Tænk Fritids- og idrætshus -skabe synergi

”En del af problemet er, at hallerne rundt 
om i landet er blevet ”for traditionelle”. 
Der er behov for, at man nytænker den 

måde, man bruger hallerne på”

Citat Professor Bjarne Ibsen

Motorikbane i 
Ry Hallen

et ekstra lag uden tab
af gulvplads

Idræt og street rundt om hallerne
en del af hallerne
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Skabe et idrætscenter der har en levende døgnrytme - skabe aktivitet udover 16 til 22. 
Eventuelt 6 til 23? Så alle dem der dyrker idræt inden job også kan bruge faciliteterne.
Koblet på fleksibelt adgangs og bookingssystem (Conventus system skal foldes endnu mere 
ud)

(alle 3 hal projekter nævnte dette som en 

væsentlig succes faktor)

Åbent fleksibelt booking system med udvidede åbningstider
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Styrker

Trusler

Svagheder

Muligheder

SWOT analyse 

”Idræts faciliteternes mulige indflydelse på byens udvikling?”                                
(de fleste har svaret ud fra visionen om at samle alle idrætsfaciliteter et sted.)

Styrker:
Større tilflytning, da byen er mere attraktiv.
Nøjsomhed er byens styrke.
Styrket fællesskab og liv i bycentrum gennem 
samlet idrætscenter.
Styrket sammenhold på tværs af foreninger og 
aldersgrupper.
Gode faciliteter kan være med til at tiltrække 
nye beboer.
Større fleksibilitet og et mangfoldigt idrætstil-
bud.
Undgå at foreningerne må søge ud af byen for 
at få tilstrækkelige faciliteter.
Skabe udvikling sammen med erhverv og han-
delslivet i Give.

Svagheder:
Geografi – placeringen af vores idrætsfaci-
liteter i fremtiden.
Parkerings muligheder – er en udfordring når 
alt samles.
For meget asfalt.
Spredning af aktiviteter i byen.
Dårlige ikke fremtidssikrede faciliteter – kan få 
nye beboer til at vælge Give fra.

Muligheder:
Bedre faciliteter, kan medføre at flere dyrker 
idræt.
Skabe mulighed for idræt som medarbejder 
gode – hos de lokale virksomheder.
Mulighed for større arrangementer og events.
Udvikling af erhvervslivet gennem bedre 
idrætsfaciliteter.
Ungdomsliv med fællesskaber.

Trusler:
Doughnuteffekten – midtbyen udhules for 
funktioner og alt trækker mod byens kanter.
Spredte faciliteter – pga. sikre veje.
Med et samlet idrætscenter, er der risiko for at 
det lukker for meget omkring sig selv.
Hvis der ikke gøres noget – afvikles byen lang-
somt og kan have butiksdød mm. til følge.
Manglende plads til samling af idrætten.
Splittelse af fællesskaber ved yderligere 
spredning af aktiviteterne.
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LPG fremadrettet:

Alf Sørensen, Erhvervsklub
Morten Eriksen, GISK
Mads Vemmelund, GIF
Anders Møller Pedersen, ungdomsskole
Mette Vestergaard, GIF
Christian Cyzger, skolen
Henning Pagh, Fodbold
Jan EK, Give Tennisklub
Anders Kristensen Give fremad Fodbold
Jørgen Lundsgaard, Give udviklingsråd
Michael Hansen, GIF
Helen Lindberg Sørensen, GIF
Anne Stine Kristensen, GIF
Kasper Skau, GIF

Der er stadig ledige pladser, hvis nogen skulle ha lyst, hvis I kender nogen 
som ikke bruger faciliteterne i dag fordi xxxx der mangler noget, så tag 
dem gerne med.

Men på næste møde skulle vi gerne være fuldtallige, senere bliver det 
svære at hoppe på.
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Tusind tak
for en super aften:)
Arbejdsgruppen ses

til næste møde
den 21 maj kl. 17-21 

i Ikær hallen:)
Udarbejdet af MOVE arkitektur ApS
Nørregade 65
6700 Esbjerg

I samarbejde med Vejle Kommune
og borgerne i området.
Foråret 2018


