
Udviklingsplan 
for

ØSVN Hallen



Visionen 

ØSVN Hallen 

- hverdagens samlingssted for lokalområdet 

Målsætninger 
• Skabe et ”fristed for området unge, hvor de kan mødes på deres egne præmisser og 

inspireres til aktivitet og motion

• Sørge for attraktive motionstilbud til hele familien 

• Sikre integration med Øster Starup Skole, ØSVN IF og andre aktive foreninger i 
lokalområdet

• Skabe et attraktivt sted for selvorganiseret idræt

• Skabe rammen for inspiration og motivation til en aktiv livsholdning og fælleskab



Strategi for realisering af visionen

• Det er kun muligt at skabe den ønskede udvikling hvis mange personer byder ind på 
den samlede udvikling. 

• Derfor er der formuleret en række projekter, som alle understøtter den ønskede 
udvikling i retning af visionen 

• Hvert projekt kan stå alene og gennemføres uafhængigt af de øvrige projekter –
bortset fra optimeringen af bygningsmassen 

• Bestyrelsen søger derfor en række projektledere og ildsjæle, som har lyst og energi 
til at påtage sig det selvstændige ansvar for udviklingen af ét af følgende projekter



Fitnesscenter

Vi søger én eller flere engagerede projektledere, som vil stå i spidsen 
for at etablere et fitnesscenter i ØSVN Hallen. 

Målsætning 
• At etablere et fitnesscenter i ØSVN Hallen med 250 medlemmer inden udgangen af 2019

• Fitnesscentret skal være et bredt tilbud til alle borgere i Øster Starup og Vester Nebel i 
aldersgruppen 15 – 80

• At indrette det nye fitnesslokale i samarbejde med arbejdsgruppen for ombygning af lokalerne 

Rammer
• Det nuværende fitnesslokale udvides med depotrummet og fitnesscentret skal etableres indenfor 

denne ramme

• Mødelokalerne ved Caféen udvides for at skabe mulighed for yoga, dans og fitness, derudover kan 
aktiviteter gennemføres i hallen

• Fitnesscentret skal etableres med en forretningsmodel der tilgodeser både foreningens- og hallens 
økonomi eksempelvis via en 80/20 model som i Give

• Planen skal inddrage ønsker og behov fra de eksisterende brugere og beboere i området som er 
indsamlet fra borgerworkshoppen og onlineundersøgelsen 



Optimering af bygningsmassen

Vi søger én eller flere engagerede projektledere, som vil stå i 
spidsen for at optimere bygningsmassen i ØSVN Hallen

Målsætning 
• At udvide det nuværende fitnesscenter med det tilstødende depotrum for at skabe plads 

til et fitnesscenter

• At indrette fitnesslokalet med vinduer til udendørs og hallen om muligt 

• At finde plads til et nyt depotrum til erstatning for det mistede

• At udvide ombygge de nuværende mødelokaler i caféen så de kan anvendes 
multifleksibelt til mange forskellige aktiviteter 

• At installere elektronisk adgang til hallen med nøglebrik 

Rammer
• Indretning af fitnesscenter og aktivitetslokaler skal aftales med Fitnessgruppen

• Der udarbejdes en finansieringsmodel til realisering af projektet. 

• Fitnesscentret er 1. priorioritet



Etablering af Øster Starup Multipark

Vi søger én eller flere engagerede projektledere, som vil stå i spidsen 
for at etablere Øster Starup Multipark

Målsætning 
• At samle udendørsarealerne omkring hallen, skolen til én samlet multipark med 

aktivitetsmuligheder for alle generationer 
• At skabe en attraktiv bypark og aktivitetszone som kan danne rammen og hele byens udendørs 

liv i fremtiden og styrke byens status som et attraktivt sted at bo
• At bidrage til at skabe attraktive lege og træningsmuligheder for alle borger som kan benyttes 

fleksibelt og uforpligtende

Rammer
• Planlægningen af Multiparken skal ske som en samlet udviklingsplan for området, der tager højde 

for eventuelle fremtidige udvidelser af hallen, skolen mv. 
• Planen for Multiparken skal udformes som mindre delprojekter, der kan etableres uafhængigt af 

hinanden som en del af en større plan 
• Planen skal inddrage ønsker og behov fra de eksisterende brugere og beboere i området
• Planen skal inddrage ønsker og behov fra de eksisterende brugere og beboere i området som er 

indsamlet fra borgerworkshoppen og onlineundersøgelsen



Etablering af Øster Starup Multipark

Vi søger én eller flere engagerede projektledere, som vil stå i spidsen 
for at etablere Øster Starup Multipark

Målsætning 
• At samle udendørsarealerne omkring hallen, skolen til én samlet multipark med 

aktivitetsmuligheder for alle generationer 
• At skabe en attraktiv bypark og aktivitetszone som kan danne rammen og hele byens udendørs 

liv i fremtiden og styrke byens status som et attraktivt sted at bo
• At bidrage til at skabe attraktive lege og træningsmuligheder for alle borger som kan benyttes 

fleksibelt og uforpligtende

Rammer
• Planlægningen af Multiparken skal ske som en samlet udviklingsplan for området, der tager højde 

for eventuelle fremtidige udvidelser af hallen, skolen mv. 
• Planen for Multiparken skal udformes som mindre delprojekter, der kan etableres uafhængigt af 

hinanden som en del af en større plan 
• Planen skal inddrage ønsker og behov fra de eksisterende brugere og beboere i området som er 

indsamlet fra borgerworkshoppen og onlineundersøgelsen



Optimering af online kommunikation, booking 
og elektronisk adgang til hallen

Vi søger én eller flere engagerede projektledere, som vil stå i spidsen 
for at optimere online kommunikation, booking og elektronisk 
adgang til hallen

Målsætning 
• At skabe en fremtidssikret og brugervenlig online løsning, som sikrer alle brugere nem information 

og adgang til hallen 

• At skabe et booking og adgangssystem som understøtter målsætningen om, at man som medlem af 
hallen, kan få fleksibel adgang i ikke benyttede perioder 

Rammer
• Løsningen skal udvikles i samarbejde med hallens bestyrelse og fitnessafdelingen 

• Løsningen skal udvikles med udgangspunkt i erfaringer og løsninger fra andre haller i Vejle Kommune 
og med størst muligt fokus på standardiserede løsninger 

• Planen skal inddrage ønsker og behov fra de eksisterende brugere og beboere i området som er 
indsamlet fra borgerworkshoppen og onlineundersøgelsen



Aktivitetsudvalg for voksne

Vi søger én eller flere engagerede projektledere, som vil stå i 
spidsen for at skabe nye kulturelle og idrætslige aktiviteter 
målrettet voksne

Målsætning 

• At gentænke og udvikle nye kulturelle- og idrætslige aktiviteter målrettet voksne i Øster Starup 
der kan sikre at voksne har fleksible og tilpassede tilbud der passer til målgruppen 

Rammer

• Løsningen skal koordineres med de øvrige foreningsaktiviteter i hallen

• Planen skal inddrage ønsker og behov fra de eksisterende brugere og beboere i området som 
er indsamlet fra borgerworkshoppen og onlineundersøgelsen



Aktivitetsudvalg for familier

Vi søger én eller flere engagerede projektledere, som vil stå i 
spidsen for at skabe nye kulturelle og idrætslige aktiviteter 
målrettet familier

Målsætning 

• At gentænke og udvikle nye kulturelle- og idrætslige aktiviteter målrettet familier i Øster 
Starup, der kan sikre at familier har fleksible og tilpassede tilbud der passer til målgruppen 

Rammer

• Løsningen skal koordineres med de øvrige foreningsaktiviteter i hallen

• Planen skal inddrage ønsker og behov fra de eksisterende brugere og beboere i området som 
er indsamlet fra borgerworkshoppen og onlineundersøgelsen



Aktivitetsudvalg for unge

Vi søger én eller flere engagerede projektledere, som vil stå i 
spidsen for at skabe nye kulturelle og idrætslige aktiviteter 
målrettet unge

Målsætning 

• At gentænke og udvikle nye kulturelle- og idrætslige aktiviteter målrettet unge i Øster Starup, 
der kan sikre at unge har fleksible og tilpassede tilbud der passer til målgruppen 

Rammer

• Løsningen skal koordineres med de øvrige foreningsaktiviteter i hallen

• Planen skal inddrage ønsker og behov fra de eksisterende brugere og beboere i området som 
er indsamlet fra borgerworkshoppen og onlineundersøgelsen


