
Fremtidsscenarie for Børkop 

Det gode fællesskab for Brejning/Børkop byerne, med 

omliggende landsbyer 

 

Et stort nyt fælles fritids center.  

Der kunne etableres et helt nyt fritids center på marken overfor Gauerslund kirke med opvisnings hal og 

flere trænings haller, nye tennis og boldbaner samt en ny svømmehal  med varmtvands basin desuden bør 

der være plads til Billiard, E sport og kunstforenig, samt en ungdomsklub til de der ikke er vilde med sport 

således at stort set alle fritids aktiviteter samles på en adresse, dette vil også give mulighed for at der kan 

etableres et cafeteria hvor det kan lade sig gøre at drive en forretning, dette kan ikke lade sig gøre idag da 

fritids aktiviterterne er spredt for meget. 

 

I min tid som formand for svømmeklubben Tempo havde jeg engang den glæde at besøge Spjald 

fritidscenter i Spjald. 

 

Her har man samlet alle fritidsaktiviter i et stort fritidcenter med bolbaner, svømmehal, træningshaller, 

opvisningshaller og mange andre aktiviteter, og derved skabt grobund for et stort fællesskab som samler 

området. 

 

Vil mene at en af de store fejl der er blevet lavet i Brjning/Børkop området er at der ikke på et tidligt 

tidspunkt blevet lavet et fælles fritids center, hvor stort set alle fritids ativiteter finder sted hvis dette kunne 

etableres ville der være mulighed for at alle aktive mødes i løbet af dagen og således kan der skabes et 

fælles skab som aldrig vil opstå hvis vi bliver ved med at have fritids aktiviterter mange steder i området, 

 

Hvis det skulle lykkes at få stablet et nyt fælles fritidscenter som stort set dækker de fritids aktiveteter der 

er i området ville der være mulighed for at få skabt et fællesskab for området i kraft af at vi mødes i fritiden 

både når vi er der som deltagere eller når vi kører vore børn eller børnebørn, vi kan bare se hvor stort 

fælleskabet er ved de store fester der har været holdt de sidste år i hallen i Gauerslund  

 

Folk vil meget gerne deltage i fællesskabet. 

 

Ved godt at det er en stor mundfuld, men hvis man begynder at se på de lokaler der i dag bruges til diverse 

aktiviteter er mange af dem ved at være meget slidte og tjenlige til udskiftning hvis alle disse lokaler istedet 

frigives til skolerne hvor de idag ligger kunne du bruges meget bedre der og det fælles fritids center ville 

give et stort løft til hele området.  


