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Det skal være for 

alle

I vores by



ICSYD

Forældre

Børn

Bedsteforældre

Unge

Målet med ombygningen er at give 

alle interessegrupper i Nr. Felding et 

multihus til lige netop deres 

interesser.

Hvordan vil vi så 

gøre det ?



Skulle gerne lande her, 

vi har jo flyvepladsen

De helt små
I væksthuset (cafe – kantine eller hvad vi kalder 

det) eller en af de andre multirum.

Eksempler:

� Hyggeligt samvær for mødregrupper.

� Baby yoga er meget oppe i tiden.

� Baby sang. 

� Foredrag om det er at være forældre.

� Der er selvfølgelig også plads til barnedåben, og 

det i et rum som passer til antal gæster.

� Byttedage – f.eks. Babytøj og udstyr.



Hvorfor skal jeg i 

seng ICSYD er 

stadig åbenBørnene: børnehaven, dagplejen, SFH’en 

skolen eller dem der passes hjemme

Her ser vi et hav af muligheder, fordi der bliver mange 

multirum og ikke som nu kun vores hal.

Eksempler:

� Flere multirum med mulighed for dem, der ikke lige deltager i

sport i hallen eller ude på multibanen, der er pc’er og ikke langt til

væksthuset, hvor der vil være mulighed for lidt fortæring.

� Dagplejen kan komme ind med madpakken og samvær.

� Børnehaven kan bruge de ledige timer i hallen og endda tørskoet.

� Skolen kan tage en ekstra klasse med op, når SFH'en har sport i 

hallen, det sparer tid og personale, at der er et multirum til rådighed.

� Der er mulighed for, at børnene kan komme med, hvis forældrene skal til f.eks. fitness.

� Det er kun fantasien som sætter grænser, men der er mange kreative

borgere i Nr. Felding så det er vi ikke bange for.



Stedet for os!

ICSYD

Vores dygtige unge 

Vi tror på at vores unge kan og bør være dem der former deres egne 

ønsker, de får nu rammerne.

Konkret arbejder Nr. Felding GIF på at lave et ungeråd, som vi vil

støtte. De unge skal have ejerskabet til tingene og selv føre det ud i livet.

Et eksempler:

En gruppe vil gerne have en klub eller en skaterbane.

Ungerådet kommer med et konkret forslag. Nr. Felding GIF vil så være behjælpelig

over for myndigheder og de steder, hvor der kræves voksen deltagelse.

Men de unge skal selv finde finansiering og drive det.

Vidste I at Nr. Felding har uddannet 81 ungledere siden 2012.



Hvis I nu bruger alene tiden 

rigtig , få vi flere brugere i ICSYD

De voksne
Vi ved, hvor hårdt børnefamilierne er spændt for,

så derfor vil vi skabe rammerne for flere familie 

aktiviteter. Det giver mulighed for at dyrke sine interesser 

samtidig i familien.

� Vi kunne god forestille os, at mor gik til yoga, medens far spillede badminton

og børnene var til gymnastik og fodbold, skulle den ene være færdig før

de andre, kunne vedkommende ophold sig i et spændende miljø i væksthuset.

� Derfor er vi også åben over for andre kontingentformer f. eks familiekontingent

eller en kontingent til flere aktiviteter.

� ICSYD har købt et nyt låsesystem, som giver rigtig mange muligheder,

f.eks. bliver det muligt at leje ledige timer i hallen hjemme fra sofaen, 

og der er låst op, når man kommer.

� Forestil jer et par gode timer i hallen til næste familie træf pris pt. 220 kr.



Vi bliver heldigvis 

ældre og ældre

Og vi  bliver 

fremtidens 

ressource
De ældre

Deres ressource har vi mange eksempler på

her i Nr. Felding

Eksempler:

� De holder ICSYD udvendig.

� De træner året rundt.

� De står i kantinen.

� De hjælper ved utallige arrangementer.

� De bruger ICSYD i dagtimerne.

� Mange går i fitness i Holstebro, de skal have muligheden her.

� De sidder i bestyrelser i mange foreninger og klubber.

� Hjælper i skolen m.m.

De fortjener virkelig de muligheder som et nyt ICSYD kan tilbyde.



Icsyd skal bruges både sommer og vinter, og det bliver der skabt rammer for med:

Krolfbane, Multibane, Multirum, hyggelig cafe med gode terrasser med bænke borde osv. 

Forestil dig en sommerdag børnene spiller på multibanen.

Manden spiller krolf og du hygger dig med en forfriskning på en lækker terrasse efter en tur i fitness.



Forestil jer at vi samtidig kan have: It kursus, spinning, fitness, badminton, foredrag, bordtennis, møder,  eller hyggelig samvær 

i væksthuset, du var jo lige oppe at bytte en bog (stil en bog ta en bog) eller få en lækker kop friskbrygget kaffe.

Så opdager du at Line går til fitness, du kunne jeg komme til at tænke, så kan jeg også.



Familien Felding

Har gang på gang vist at den kan stå sammen.

Hvem husker ikke da skolen var truet, eller

fastelavnsfesten i hallen i år med over 300 deltagere.

Det og så udviklingen i de senere år, hvor vi har

Bevist, at vi er super gode til at arbejde sammen, ja

der er faktisk mange der kopierer vores modeller, det være

sig forenings SFH eller formandsgruppen.

Derfor skal familien Felding tage del i 

projektet og tilmelde sig med de

kompetencer de nu har, vi har brug for alle.

Og ikke mindst dem som var med omkring 

Projekt 2010, vi har jo brugt løs af jeres flotte 

arbejde.

Det bliver sjovt at skabe fremtiden sammen.



Sidegevinster Hvornår

» Fuldtids halbestyrer.

» Udlejning f.eks. 
fysioterapeut og massører.

» Nye sportsgrene.

» Flere udlejningslokaler.

» Social samvær på tværs af 
alle interesser til gavn for 
vores by.



Hvad siger Skolen, Børnehaven, 

Borgerforeningen, Politikeren

Et godt lokalsamfund med tilbud til 

børnefamilier, giver øget fokus på bosætning 

og derfor bliver det lettere at omsætte huse i 

området

Kim Fuursted Poulsen

Ejendomsmægler, MDE

Indehaver



Økonomi



Gavefonden DGI

Mangler I midler til at finansiere jeres næste projekt i foreningen?

Indbetalinger er fradragsberettigede.

DGI's gavefond er godkendt af skattemyndighederne. 

Indbetalinger er fradragsberettigede på selvangivelsen.

Du får fradrag for gaver til velgørende foreninger, fonde, stiftelser, 

institutioner og religiøse samfund, der er godkendt af SKAT.

Du kan højst få fradrag for 15.200 kr. i 2016. 

Du får automatisk dit fradrag, hvis du har givet foreningen dit cpr-nr.

Der er ingen bagatelgrænse for fradraget.

Et godt lokalsamfund med tilbud til 

børnefamilier, giver øget fokus på bosætning og 

derfor bliver det lettere at omsætte huse i 

området

Kim Fuursted Poulsen

Ejendomsmægler, MDE

Indehaver

Gå ind på www.icsyd.dk og find dette 

Takkekort klik på det !

Så bliver I vejledt i at give et beløb til

vores nye multihus.



Arbejdsgrupper

I forbindelse med udbygningen af Idrætscenter Syd oprettes seks arbejdsgrupper med 

hvert deres fokus og mål. Disse arbejdsgrupper indgår i et samarbejde med 

styregruppen, som de refererer til. Styregruppen består af tre grupper: Bygge, 

Økonomi og PR.

De seks arbejdsgrupper er delt ind i to hovedgrupper: Økonomi og Udformning.

Skal det ende med det rigtige resultat, er det vigtigt, at vi får alle med ind over

projektet. 

Det gælder alle de gode kræfter fra projekt 2010 og de nye der er kommet til.



Økonomi: Event, Indsamling og Fonde 

Event 

Event-gruppen samarbejder med PR-styregruppen. Dens 

arbejdsopgave er at arrangere begivenheder, som kan støtte 

udbygningsprojektet økonomisk, samt genere positiv omtale 

omkring projektet. Der er vide rammer, så kun fantasien 

sætter grænser for, hvilke projekter der kan søsættes. Det kan 

være alt fra bagedyst og sponsorløb til zumbafest og 

konkurrencer.

Indsamling

Indsamlingsgruppen samarbejder med PR-styregruppen. Dens 

arbejdsopgave er indsamle penge til projektet. Dette består 

hovedsageligt i at gå fra dør til dør i byen, for at 

hustandsomdele brochurer omhandlende projektets idéer og 

muligheder, samt mulighederne for at bidrage økonomisk til 

projektet.

Fonde

Fonde-gruppens arbejdsopgave er hovedsagligt at samarbejde 

med den professionelle fundraiser, som vi har hyret. 

Samarbejdet vil blandt andet udmønte sig i at være aktiv i 

forhold til fundraising hos lokale fonde, hvor det kan være et 

plus, at man selv er lokal.



Udformning: Indretning inde, Indretning ude og organiser frivillige.

Indretning inde

Indretning inde-gruppens arbejdsopgave er at indrette 

udbygningsarealerne, samt indkøb af møblement og materialer. Her er der 

virkelig mulighed for at få indflydelse på udformningen af idrætscenteret og 

dets faciliteter, særligt i forhold til foyer, køkken, ny kantine samt 

sammenkobling af børnehaven.

Indretning ude

Her er arbejdsopgaverne for de kreative og legesyge. Her skal udformes 

udendørsaktiviteter såsom petanquebane, multibane og bålsted. Her er en 

mulighed for at få personlig indflydelse på idrætscenterets udenomsarealer, 

som skal fungere som et samlingssted for byens borgere, både inden og 

uden for centrets åbningstider.

Organiser frivillige

Denne gruppes arbejdsopgave er at sørge for, at der er frivillige til at vare 

tage opgaverne i de øvrige 5 grupper. Dette kunne bestå i afholdelse af 

rekrutteringsmøder, opfordringer på sociale medier og så videre.  Gruppen 

skal også Skaffe folk til det, vi selv skal lave, hvilket blandt andet er 

opsætning af multibane, anlægning af petanque-bane, eller hvad 

indretning-ude-gruppen nu finder på.




