
 

 

Statusmøde, udviklingsprojekter 
Øster Starup/Vester Nebel Hallen, 17. maj 2018, 19:30-22:30 

Deltagere: Thomas, Anni, Palle, Jane H, Frank, Klaus, Christian, Pia, Jane I, Line, Per (ref.), Jacob, Lars 

Schmidt. 

1. Orientering – koordineringsmøde VN og ØS vedrørende udbygningsplaner, 24. maj 2018, 

16:30 i Kolding 

Enighed om at det er en god ide at samles og orientere vedrørende fremtidige planer/tiltag og 

undersøge muligheder for samarbejde. 

Fra ØS deltager Jane I og Jane H, Christian og Per. 

 

2. Status på udviklingsprojekt. 

a. On-line kommunikation 

b. Fitness 

c. Optimering af Bygningsmassen 

d. Multipark – uderummet 

e. Aktivitetsudvalg, Voksne 

f. Aktivitetsudvalg, Familie 

g. Aktivitetsudvalg, Unge 

 

a. Online kommunikation, Anni (gruppen: Anni og Palle) 

Facebook sider er reorganiseret – fremadrettet een side, i øjeblikket ca. 500 følgere. Palle, Jane, 

Pia, Annie er administratorer på siden – send gerne indlæg.  

Hjemmesiden er den statiske informationsside vedrørende hallen – her placeres basis oplysninger, 

referater mm. 

”VORES hal” er et omtaletiltag, som er iværksat. Anvendes i videst muligt omfang når hallen 

omtales. 

Etablering af elektronisk adgang – systemet kan umiddelbart håndtere 2500 unikke brugere. IF´s 

trænere mm har adgang og der arbejdes på at udvikle en adgangsmetodik/regelsæt ligesom der 

eftersøges et velfungerende online-bookingssystem. 

Diskussion og udveksling af erfaring, ideer og synspunkter om hvorledes brugere skal have adgang 

til hallen – points fra diskussionen: ”Det må være første prioritet at få folk til at komme”, ”Der vil 

opstå konkurrence imellem det individuelle og IF”, ”Automater med mad- og drikkevarer er 

nødvendige”, ”betalt årskontingent på 200-500 kr giver adgang”,”medlemskab giver fordelagtige 

priser på bookninger” 

Annie redegjorde yderligere for tankerne omkring informationsskærm ved indgangspartiet – 

visionen kunne være en fælles platform for børnehave, skole, brugsen og andre foreninger, som så 

tilsvarende havde en skærm placeret  

 



 

 

b. Fitness, Thomas (gruppen: Rasmus, Ulrik, Frank og Thomas) 

”BevægDigForLivet”  (DGI/DIF samarbejde) har vejledt gruppen og bl.a. følgende forhold skal 

iagttages: 

 

Minimumsstørrelse af fitnesscenter med maskiner er 100 m2 

Brugerne skal være over 15 år 

Veluddannede instruktører skal være tilknyttet. 

 

Pavillionløsning på hallens vestside undersøges – fortsat indgang via hallens indgang. IF er parate til 

at drive afdelingen og hallen kikker på mulighederne for at låne til etablering. 

Der sammensættes en forretningsplan således en bæredygtig model kan præsenteres. 

Klaus understreger at etablering af Fitness er meget vigtig, idet det er det element som tiltrækker 

flest nye kunder – han opfordrer også til at tænke behandlere (massage, fysioterapeuter mm) ind i 

løsningen. 

 

Forventningerne til tidsplan er at fitnesscenter kan etableres så hurtigt som muligt, gerne i 2018.  

Klaus oplyser at der findes velfungerende pavillion løsninger for fitness ved Lyshøj i Kolding og i 

Give. 

 

c. Optimering af bygningsmassen. 

Jane I oplyser, at projektet har tråde ind i de fleste andre projekter og vi behandler det under de 

enkelte punkter.   

 

d. Multipark – uderummet, Line og Frank (gruppen: Line, Frank) 

Til dagen er fremstillet et oplæg med beskrivelse af en løsningsmodel, hvor der indhentes alle gode 

ideer og derefter etableres en helhedsplan for uderummet omkring hallen. Der er vist en skitsering 

af området vest for hallen – med eksempelvis skaterbane, parkourområde, amfi-scene, ”hænge-up-

område”, (+ flere ideer på Line´s præsentation)  

Efter en længere diskussion omkring komplikationer ved fondsbevillinger, tidssammenhænge, 

omkostninger, opbremsning for igangværende projekter er der enighed om at få etableret en 

helhedsplan – en masterplan – således vi kan iværksætte de rette tiltag i rette tid og på rette 

placering. 

Thomas Schmidt, Vejle kommune (hallen), Peter Sepstrup, Vejle kommune (parkour), Dan Arnløv, 

Vejle kommune, Simon Roslyng, DGI er relevante personer at kontakte for at få vejledning til 

hvorledes vi skrider frem med hensyn til etablering af en helhedsplan. Frank og Line kontakter dem. 

Det er målet at have tre forslag til hvorledes vi etablerer planen. 

Lars Scmidt påpeger, at Else Iversen fra Lokalrådet også vil have informationer vedrørende 

etablering og finansiering gennem landdistrikt puljerne – og også er en god indgang til kommunen. 

Jane I samtaler med Else. 

 



 

e. Aktivitetsudvalg, Voksne 

Festudvalg, høstfest er i gang den 29. september. Ide at hente information fra skolen og hvert år 

invitere årgangene til fest – eksempelvis 5-10-15-20-25 års jubilæum og dermed nyt hold hvert år i 

fem år.  

 

Gå-hold, er igang hver tirsdag kl 17:00 – afgang fra hallen. Ca. 25 forskellige har deltaget, med 7-10 

deltagere hver gang. 

 

f. Aktivitetsudvalg, Familie 

Sjov i hallen den 23. september – hoppeborge mm, informationsmateriale er fremstillet og 

udsendes snarest. 

 

g. Aktivitetsudvalg, Unge 

Ingen aktiviteter 

 

Tak for Klaus for god guidance, assistance og vejledning – tre gode ting . Der indkaldes til nyt 

statusmøde, når det skønnes relevant.   


