Projektbeskrivelse
Et øjebliksbillede – man kunne også kalde det vores vision

Forestil dig et stort grønt område med fodboldbaner. Det er sidst på en lun forårseftermiddag, og området summer af liv.
Der bliver spillet fodboldkampe – mange børn er i gang, og mindst lige så mange forældre står på sidelinjen og følger
engageret med. Retter du blikket mod den anden ende af det grønne område, ser du, at ikke alle voksne står på
sidelinjen. Mødre kravler rundt i legeredskaberne sammen med mindre søskende til dem, der spiller fodbold. De større
søskende kigger indimellem på fodboldkampene fra den gode udsigt i tårnet. Bordene er trukket udenfor, og de forældre,
hvis børn ikke lige er i gang med en fodboldkamp, nyder den sene eftermiddagssol og kaffen. På multibanen har en flok
7. klasses drenge gang i en kamp. Pigerne sidder på myldretrappen - i behørig afstand – så de kan kigge på uden at
blive ”opdaget”. Midt i det hele er et par unge fædre i gang med en godmodig udfordring på et balanceredskab. I det
andet hjørne ”hænger nogle store piger ud” på myldretrappen og småsnakker i grupper, mens pc’en kører med musik fra
YouTube og facebook bliver flittigt opdateret.

Der er fri adgang til området, og indretningen indbyder til, at man får lyst til røre sig - alene eller sammen med andre.
Nogen gange er der arrangementer, andre gange går man bare derhen for at mødes med vennerne. Og skulle man
komme forbi i skoletiden, kan man se eleverne bruger stedet til morgenens motionsbånd og i løbet af dagen er
mellemtrinnet og overbygningen aktive der i frikvartererne. En gang i fremtiden vil musikskolen holde koncert på den
overdækkede scene.

Et glansbillede tænker du måske, men tænk hvis man kunne lave et sted, hvor faderen til den 7-årige leger med datteren
i stedet for at kigge på. Et sted hvor det bliver in blandt teenagerne at være, fordi det er et godt sted at snakke, og fordi
der er gratis trådløst netværk. Et sted som bedsteforældre tager kaffen og børnebørnene med til. Et sted som udfordrer
dagplejebørnene motorisk. Et sted som gør hallen et endnu mere attraktivt sted at være. Et sted som vi står sammen om
i Rødkærsbro, og som bidrager til, at der er så attraktive levevilkår i Rødkærsbro, at man får lyst til at bosætte sig.

Baggrund:
Repræsentanter fra Rødkærsbro skole, Rødkærsbro Idrætsforening RIF, Tænketanken for Rødkærsbro og Omegn samt
Rødkærsbrohallen har holdt en række møder for at se på mulighederne for at udnytte et grønt område beliggende
mellem hallen og skolen til et udendørs samværs- og aktivitetsområde. Andre interessenter som børnehaverne,
dagplejen og boligforeningen har været involveret i ideudviklingen. Denne projektbeskrivelse og medfølgende skitse er
resultatet af disse møder. Som by står Rødkærsbro midt i en udviklingsproces, som Tænketanken igangsatte med sit
arbejde omkring byfornyelse, borgerinddragelse og aktiviteter på tværs. Dette projekt er en del af denne udvikling og den
samlede helhedsplan for 8840 Rødkærsbro. I hallen er der etableret et foreningsbaseret motionscenter. Her har
forældre/voksne frit udsyn over området og kan f.eks. dyrke motion, mens børnene leger. Endvidere ligger området
ligger tæt på ”Æbleskoven” som i forvejen er et yndet udflugtsmål med dejlig natur, sø og kælkebakke om vinteren. Kort
sagt er det et sted, som mange kommer forbi. Skolen er nyrenoveret for 50 millioner kr. over de seneste 10 år og
bestemt ikke lukningstruet. Tværtimod er skolen i rivende udvikling med bl.a. en aktiv sundhedsprofil, hvor eleverne hver
morgen har et læse- og motionsbånd på skemaet. SFO’en er i gang med at blive certificeret til idræts SFO i samarbejde
med DGI. Idrætsforeningen og skolen har sammen lavet et projekt omkring idrætspraktik for 9. klasses eleverne. Der er
med andre ord gode erfaringer med at lave partnerskaber omkring mindre projekter.

Rødkærsbro i tal: Rødkærsbro er Viborg kommunes 8. største by, og i følge Viborg kommunes prognose kan
Rødkærsbro se frem til et stagnerende befolkningstal:

Udviklingen i indbyggertal i Rødkærsbro
2010: 1606
2011: 1615
2012: 1614
2013: 1612
2014: 1609
2015: 1607
2016: 1605
2017: 1604
2018: 1611
2019: 1610
2020: 1611

Som lokalsamfund er det en statistik, vi både har lyst til og ser som nødvendigt at udfordre. Indenfor de kommende 10 år
vil vi knække kurven og vende udviklingen til en mere positiv befolkningstilvækst i Rødkærsbro.

I et forholdsvis lille lokalsamfund tror vi, der er vigtigt at have et sted, hvor man kan komme uforpligtende, kan mødes på
tværs af generationer, sociale skel og kulturer. Det er ikke alle der finder det etablerede foreningsliv tiltrækkende, og
byen har pt. ikke et naturligt mødested for borgerne. Et sted som kan bidrage til sammenhold, kendskabet til hinanden og
gøre det lettere for tilflyttere at komme i kontakt med andre. Et sted som er alles sted og særegen for Rødkærsbro. Et
sted man kommer fordi der er en god stemning, fordi der sker noget og fordi, der er en rummelig kultur.

Formål:


At udvikle og etablere et sundhedsfremmende møde- og samværssted for byens borgere med udgangspunkt i
det brede sundhedsbegreb (WHO’s definition: "a state of complete physical, mental and well-being and not
merely the absence of disease or infirmity”



At udvikle og etablere et multifunktionelt udendørs aktivitets-, motions - og legeområde.



At skabe mere lokalt samarbejde mellem hal, skole, idrætsforening m.fl. for derigennem at skabe sammenhæng
og helhed i udviklingen af faciliteter og aktiviteter til gavn for alle borgere i Rødkærsbro frem for at ”konkurrere”
om de samme deltagere.

Målgruppe:
Målgruppen er principielt alle borgere i Rødkærsbro, da stedet er tænkt som et offentligt tilgængeligt område, som alle
kan benytte. Dvs. 0-99 år. De aktivitetsområder, som etableres, vil primært henvende sig til børn og unge fra 2-18 år.
Forældre/bedsteforældre vil typisk følge de mindre børn og dermed bliver de voksne/ældre den sekundære målgruppe.

Projektets aktiviteter:

Som vist i skitsematerialet skal der anlægges nogle forskellige områder med lege- og aktivitetsredskaber, sidde- og
samværssteder samt noget afgrænsning i form af beplantning og forskellige niveauer. Det er vigtigt for os i
projektgruppen at skabe medejerskab af stedet. Derfor har vi valgt, at de forskellige interessenter skal involveres i
detailindretningen af delområderne. Denne involvering startede vi op på førnævnte møde med alle interessenter, og
fortsætter når der reelt er penge at arbejde med. Det vedlagte tilbud afspejler således niveauet for vores ideer samt en
ide om stilen efter samråd med Landskabsværkstedet, som har lavet skitsematerialet. Det afspejler således ikke den helt
færdige indretning. Denne vil vi fastlægge på efterfølgende møder med lokale ”eksperter”, de unge selv, forældre m.v. Vi
anskuer vores projekt fra 4 vinkler. Disse 4 vinkler vil vi blive ved med at arbejde ud fra – også når projektet er fuldført og
stedet anlagt:

1. Rum, rammer og faciliteter:
Det nye sted skal supplere det eksisterende (multibane, hal og fodboldbaner) samt dække behov, som allerede er
kendte. F.eks. mangler især de ældste elever et sted at hænge ud efter skole, byen mangler et samlingssted, hvor børn
kan lege og forældre snakke, og dagpleje/børnehave savner et udflugtsmål i gåafstand. Det er tanken at indretningen i
sig selv definerer hvilken aldersgruppe, der er målgruppen for delområdet. Vi vil lægge megen vægt på, at der tænkes
multifunktionelt og at legene og aktiviteterne ikke defineres på forhånd af redskaberne. Der skal være plads til forskellige
tilgange og anvendelsesmuligheder. Foruden aktivitetsstederne skal der være et overdækket samlingssted med borde
og bænke, hvor man dels kan spise den medbragte mad, dels kan opbevare diverse rekvisitter. Samlingsstedets
anvendelsesmuligheder tænkes bredt og igen multifunktionelt. På skitsen er der tænkt en scene sammen med. Der
kunne f.eks. holdes en sommerfest, laves undervisning, eller slet og ret bruges som ly for regnen.

2. Kultur, aktiviteter og liv:
Rammer i sig selv giver ikke automatisk aktivitet og udvikling – men de er et væsentligt bidrag i forhold til tiltrækning af
forskellige målgrupper. Stedet skal være åbent for alle målgrupper, de selvorganiserede som allerede nu bruger
multibanen, forældre og børn som vil lege sammen, de unge som blot vil snakke, idrætsforeningens medlemmer som
lige trænger til en anden type aktivitet osv. Spørgsmålet er, hvordan vi får disse målgrupper til at bruge stedet. Vi tænker
en række events i forbindelse med åbningen. Der kunne f.eks. laves forskellige konkurrencer, fællesspisninger som
traditionelt trækker mange personer, når dette laves i skole- eller foreningsregi, koncert fra scenen med den lokale
musikskole etc. Der nedsættes endvidere en arrangementsgruppe med ansvar for at skabe løbende aktiviteter på stedet,
hvor bl.a. 9. klasses eleverne bruges til at igangsætte aktiviteter som led i deres idrætspraktik og bruges som
ambassadører for stedet. Det er afgørende for stedets succes, at det bliver brugt bredt af byens befolkning – ikke kun af
hallen og skolens nuværende brugere. Derfor er det vigtigt at skabe en følelse af, at det er byens sted.

3. Organisation og drift:
Der er nedsat en projektgruppe af medlemmer fra partnerne med det formål at beskrive projektet og processen samt at
involvere interessenterne og nedsætte diverse arbejdsgrupper. Projektgruppen står for den daglige drift i projektet og
holder de nødvendige møder med rådgivere, arkitekt, leverandører og frivillige hjælpere. Gruppen er ansvarlig for
budgettet overfor projektejer. Projektgruppen nedsætter en interessentgruppe. Interessentgruppens opgave er at bidrage
med ideer til projektet og løbende sparre med projektgruppen i projektfasen. Projektgruppen nedsætter endvidere en
række arbejdsgrupper for afgrænsede områder, f.eks. dræning af grunden, kontakten til interessenterne, events m.v.
Efter etablering laves der en partnerskabsaftale mellem hallen, skolen og idrætsforeningen om den daglige drift m.v. En
gruppe bestående af 2 personer fra hver partner, hvoraf mindst den ene har ledelsesmæssig kompetence til at træffe
beslutninger, har det overordnede ansvar for stedets drift, vedligeholdelse, udvikling og aktiviteter. Driften sikres ved at

en række foreninger, hallen og skolen kontraktligt forpligtes med et årligt beløb – i alt 50.000,- kr. Partnerskabsgruppen
udarbejder en forretningsorden.

Projektejer:



RIF v/formand Per Pedersen

Projektgruppe:



Rødkærsbro Skole v/ skoleinspektør Hans Jørgen Nørgaard og pædagogisk leder Hasse Valdemar Mortensen



Rødkærsbrohallen v/ halinspektør Kurt Madsen og halbestyrelsesformand Gert Søndergaard



Rødkærsbro Idrætsforening v/formand Per Pedersen og Karen Friis



Tænketanken v/ Jørgen Eriksen Helle Georgi

Interessentgruppe:
Repræsentanter fra:



Rødkærsbro Børnehave



Børnehaven Smørhullet



Dagplejerne



Trænere og bestyrelsesmedlemmer i RIF



Elevrådene på mellemtrinnet og overbygningen



Virksomheder med engagement i lokalsamfundet og CSR.



Medborgerhuset H



ndelstandsforeningen



Boligforeningen

4. Kommunikation, synliggørelse og involvering:
Vores strategi er at være åbne om, hvad der foregår. Det skal ikke have karakter af en ”hemmelig klub”, som laver noget,
man ikke må forholde sig til, før det er færdigt. Derfor er der allerede plakater med skitserne hængt op på skolen, i hallen
og på byens opslagstavle og projektgruppen har fortalt om projektet ved diverse åbent hus dage. Den 21.11 var projektet
en del af ”Ung vision” i Rødkærsbro, og på denne dag meldte flere personer sig som interesserede hjælpere til at
gennemføre projektet.

Vi laver 2 større events, bl.a. et sponsorcykelløb, for at samle penge ind til projektet i foråret 2011. Her vil der samtidig
være mulighed for at aflevere gode ideer og få mere at vide om projektet.

Borgere kan følge med i udviklingen af projektet på foreningens og skolens hjemmeside når de første midler er kommet i
hus og projektets realisering starter.

Succeskriterier:


At partnerskabet er etableret den 1. januar 2012



At stedet er etableret den 1. april 2013



At der er gennemført 10 aktivitetseftermiddage indenfor 1 år efter færdiggørelsen



At der er foretaget målinger på antal brugere

Forventet effekt af projektet:
Vi forventer at der bliver liv på stedet – at der er mennesker der på mange forskellige tidspunkter af dagen, og ikke kun
når der i forvejen er træning i hallen eller på fodboldbanerne. Vi tror på, at hvor der i forvejen samles mennesker, der
kommer der flere til. De nye, spændende aktivitets- og legeredskaber vil automatisk tiltrække besøgende i starten. Med
idrætsforeningens erfaring i at organisere aktiviteter vil vi kunne fastholde, at der fortsat er liv på stedet, når nyhedens
interesse har lagt sig.

En anden effekt er det forbedrede lokale samarbejde mellem idrætsforening, hal, skole m.fl. som konkret udmøntes i et
partnerskab. Et samarbejde hvor vi vil se udvikling af aktiviteter og faciliteter som en helhed. Noget som en by af
Rødkærsbros størrelse har brug for. Vi er nemlig ikke stor nok til, at der kan være alt for mange ukoordinerede tiltag. Vi
har brug for at stå sammen om det, vi vil – og det gør vi i dette projekt.

