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Indholdsfortegnelse

2Analysen er gennemført i perioden 
oktober og november 2016. 

Rettighederne til alle billeder i 
konceptet skal afklares inden ekstern 
publicering.

Forord

Nærværende analyse og strategiplan for Arena Næstved er 
udarbejdet af konsulentfirmaet Frejo&Steen for Næstved 
Kommune.

Næstved Kommune har ønsket en faglig vurdering af 
udfordringer og potentialer for Arena Næstved på baggrund 
af en utilfredsstillende økonomi og udnyttelsesgrad i Arenaen. 

Formålet er:
• At vurdere de forretningsmæssige potentialer for 

Arena Næstved i relation til tiltrækning og afholdelse 
af idræts- og kulturelle events 

• At præsentere mulige strategiske retninger for den 
videre udvikling af Arena Næstved til videre 
bearbejdning af Næstved Kommune. For hver af de 
strategiske retninger udarbejdes et strategibudget

• At analysere og vurdere organisation og 
ledelsesstruktur for Arena Næstved i forhold til 
mulighederne for at realisere de forretningsmæssige 
potentialer 

Frejo&Steen 
November 2016
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1. Resume og hovedkonklusioner - analyse
4

Vi har konstateret følgende problemstillinger, der har været medvirkende til at skabe de nuværende udfordringer for Arena Næstved

■ Der har ikke været udarbejdet en samlet strategi- eller forretningsplan som grundlag for etableringen af Arena Næstved. Konsekvensen 
er en manglende plan for, hvorledes de nye faciliteter skal bringes i spil i forhold til nye brugergrupper, events, øvrige interessenter i 
Næstved kommune etc. 

■ Fokus har været for ensidigt på tiltrækning af store events og traditionelle sportsbegivenheder, og man har forsømt at identificere 
potentielle nye brugergrupper for Arenaen samt strategier for at indrette faciliteter og skabe aktiviteter for nye brugergrupper. 

■ Arena Næstved har ikke formået at omstille til borgernes ændrede idrætsvaner. Særligt savnes fokus på btc brugergrupperne som 
selvorganiserede, sundhedsorienterede aktiviteter og kvindeidrætter. På trods af, at den største stigning i befolkningens idrætsdeltagelse 
sker i disse grupper. 

■ Man har forsømt at anskue Arena Næstved som én samlet fleksibel idrætsfacilitet, hvis bygningsmasse skal kunne rumme mange 
forskellige aktiviteter og brugergrupper samtidigt 

■ Man har forsømt at etablere et samlet servicekoncept for hele Arena Næstved, men har udliciteret centrale servicefunktioner som 
Cafédrift og fitnesscenter

■ Der er ikke taget højde for de nødvendige organisatoriske ændringer og tilførelse af kompetencer på ledelsesniveau for at skabe de 
ønskede aktiviteter i Arena Næstved 

■ Der er ikke taget højde for at sikre de nødvendige kompetencer i bestyrelsen for Arena Næstved til at sikre den nødvendige udvikling af 
Arenaen fra at være en traditionel idrætsfacilitet til at være en service- og eventorganisation

■ Der er ikke taget højde for, at opgaven for bestyrelsen har ændret sig fra at repræsentere en forholdsvis snæver brugergruppe med 
udgangspunkt i Arena Næstved til at repræsentere Næstved kommunes borgere, og de potentielle brugergrupper i et bredere 
perspektiv

■ Etableringen af Arena Næstved har ikke i tilstrækkelig grad været tænkt ind i en samlet langsigtet kommunal strategi for udvikling af 
de kommunale fritids- og idrætsfaciliteter i Næstved Kommune
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1. Resume og hovedkonklusioner - anbefalinger
5

Vi anbefaler følgende i forhold til den strategiske udvikling af Arena Næstved

■ Der er behov for at udpege en klar strategisk retning for den videre udvikling af Arena Næstved. Den nuværende strategi er ikke bæredygtig

■ Vi peger på to principielle strategiske retninger: 

¤ En omkostningsstrategi 

n Fokus på at reducere de faste omkostninger og skabe selvbetjeningsløsninger for brugerne

n Minimale administrationsomkostninger

n Events- og arrangementer sker via eksterne aktører, der lejer sig ind i Arenaen

n Lejere og eventarrangører står for ansvar og fordele ved F&B 

n Foreningerne er ansvarlige for at komme med aktiviteter og indhold

¤ En vækststrategi – med fokus på at udvikle Arenaen som et kraftcenter for mange forskellige brugergrupper

n Udvikling af koncepter og salg til mange borgere og brugergrupper (BtC)

n Fokus på aktivitet på alle ledige m2

n Fokus på hele kæden, herunder overtagelse af F&B og fitness + hold

n Opnåelse af omkostningsfordele gennem fælles drift af støtteaktiviteterne med andre faciliteter i området.

n Styrkelse af udvalgte støtteaktiviteter, eksempelvis marketing og økonomi

n Udvikling af egentlig 5 års strategiplan med fokus på alle primære aktiviteter og bevidst prioritering af brugergrupperne

n Udarbejdelse og investering i en sammenhængende bygningsmasse

■ Alle involverede har peget på vækststrategien, som det ønskede scenarie, hvorfor der tages udgangspunkt i dette.

■ Såfremt der ikke er vilje til at følge anbefalingerne for vækstrategien konsekvent - anbefales omkostningsstrategien som alternativ. 
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1. Resume og hovedkonklusioner - anbefalinger
6

Økonomi

¤ Udover de allerede bevilligede tilskud til Arena Næstved er et forsigtigt estimat, at der er behov for yderligere tilskud til 
genopretning, udvikling og fleksibel indretning i størrelsesordenen 6 millioner kr. pr år de kommende 4 år. 

¤ Fra 2020 er det forventningen at basisdriften balancerer, såfremt de anbefalede strategiske tiltag implementeres. 

¤ Fra 2020 vurderes det at omsætningen kan være 10 mio. DKK

Strategier for styrkelse af eventområdet

¤ En succesfuld udvikling af Arena Næstved kræver en klar definition af potentielle indsatsområder,  samt en differentieret strategi for 
hvert område.

¤ Vi mener der er behov for at udvide antallet af brugergrupper i Arena Næstved og supplere fokus på mellemstore og store events 
med de daglige brugere af arenaen for at skabe et tilfredsstillende økonomisk grundlag og et højere aktivitetsniveau

¤ En styrkelse af eventområdet kræver et øget tværorganisatorisk samarbejde i Næstved Kommune. Vi ser den manglende koordinering 
som begrænsende for potentialerne på eventområdet

Potentialer events

¤ Kultur / musik hvor det er de større events, der er er aktuelle for Arenaen 

n Potentiale 10 større koncerter pr. år 

¤ Sport / idræt/ de folkelige events hvor det både er mesterskaber og de bredere events, der er i spil

n 1-3 store sportsarrangementer pr. år (mesterskaber)

n 20 – 25 større arrangementer pr. år (ligakampe)

n 100 små events og arrangementer som trænersamlinger og kurser

¤ Erhverv og institutioner - samarbejdet med forskellige private og offentlige organisationer om tiltrækning af events som konferencer 
og messer og møder

n 10 større arrangementer pr. år 

n 100 små og mellemstore arrangementer og møder pr. år
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1. Resume og hovedkonklusioner - anbefalinger
7

Etablering af en ny organisation

■ Opgaven for bestyrelse og ledelse ændres med vækstrategien fra primært at være driftsorienteret med fokus på få brugergrupper og opgaver, til at handle 
om overordnet strategisk udvikling. Det er derfor først og fremmest nødvendigt at etablere en ny organisation, som kan og vil påtage sig opgaven med at 
udvikle Arena Næstved i henhold til den formulerede vision

Bestyrelsen

■ Vi mener ikke, at den nuværende bestyrelse har kompetencerne til at varetage denne opgave, men ser oplagt at bestyrelsesmedlemmerne kunne indgå i et 
fremtidigt brugerråd for på denne måde at bidrage til den videre udvikling af Arena Næstved 

■ Vækststrategien indebærer, at Arena Næstved skal tænkes ind i en tværkommunal udviklingsstrategi for kommunens fritids- og idrætsfaciliteter. Vi mener derfor, 
at Næstved Kommune bør sikre, at en ny bestyrelse repræsenterer kommunens interesser i bred forstand for at sikre at udviklingen af Arena Næstved sker i 
samarbejde med kommunens øvrige institutioner og interessegrupper. 

■ Det anbefales, at etablere en 5 mands bestyrelse med 2-3 personer inkl. formanden udpeget af Næstved Kommune samt 2-3 repræsentanter udpeget af 
foreningslivet, erhvervslivet og brugerne. 

Ledelsen

Den kommende bestyrelse vil som sin første opgave skulle sammensætte en ny organisation for Arena Næstved, der kan påtage sig opgaven med den fremtidige 
udvikling.

Strategiske fokuspunkter for den videre udvikling af Arena Næstved 

■ Identifikation af potentielle nye brugergrupper for Arenaen, samt strategier for at indrette faciliteter og aktiviteter for at tiltrække disse brugergrupper. Især 
mangler Arena Næstved mindre fleksible lokaler til aktiviteter for sundhedsorienterede aktiviteter og kvindeidrætter

■ Udarbejdelse af et et samlet servicekoncept for hele Arena Næstved inklusiv integration af alle elementer i værdikæden

■ Formulering af en plan til indretning af Arena Næstved som én samlet fleksibel moderne idrætsfacilitet, hvis bygningsmasse skal kunne rumme mange 
forskellige aktiviteter og brugergrupper samtidigt  

■ Arena Næstved bør tænkes ind i en samlet langsigtet kommunal strategi for udvikling af de kommunale fritids- og idrætsfaciliteter i Næstved Kommune 
herunder etablering af vandland
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2. Metode og proces
8

Tidsforløb

Analysen er udarbejdet i perioden oktober og november 2016 

Dataindsamling

■ Analysen omfatter de nyeste videnskabelige undersøgelser vedr. befolkningens idrætsmønster og ønsker til fremtidens 
idrætsfaciliteter

■ Den demografiske udvikling i Næstved Kommune

■ Viden fra strategiske udviklingsprocesser i en række andre kommuner på idrætsfacilitetsområdet (www.frejosteen.dk)

■ Forretningsprincipper for succesfulde idræts- og eventfaciliteter i Danmark, som Frejo&Steen har arbejdet for (referencer 
www.frejosteen.dk)

■ Centrale dokumenter og tidligere analyser med relevans for idræts- og eventområdet i Næstved Kommune 

■ Interviews med 15 centrale interessenter omkring Arena Næstved herunder ledelsen og bestyrelsesformand

■ Interviews med øvrige aktører på idræts- og eventmarkedet i Næstved Kommune samt i andre kommuner

■ Gennemgang af bygningsmassen til vurdering af indretning, aktivitetsmuligheder og gangbaner
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2. Metode og proces
9

Arbejdsgruppe og workshops

■ Til at sikre en løbende validering af de indsamlede data og de løbende konklusioner har analysearbejdet omfattet en 
involverende proces på tre workshops med en udvalgt gruppe interessenter bestående af: 

¤ Bestyrelsen for Arena Næstved

¤ Ledende medarbejdere fra Næstved Kommune

¤ Frejo&Steen

■ På de afholdte workshops med arbejdsgruppen er analysens resultater og konklusioner løbende blevet forelagt til drøftelse for
at eliminere eventuelle fejlkilder

Processen har samtidig givet anledning til at vurdere:

■ De visioner og strategier, som ligger til grund for etableringen af Arena Næstved

■ Bestyrelsens udviklingsplaner for Arena Næstved

■ Eksisterende strategier for implementering af udviklingsplanerne

■ Bestyrelsens kompetencer og holdninger i forhold til at håndtere den videre udviklingsproces for Arena Næstved 
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Befolkningsprognose for Næstved Kommune
Center for økonomi og Analyse
Maj 2016

3. Ekstern analyse - Fremtidens brugere

Den demografiske rammebetingelse er positiv i forhold til Arena Næstved. Både blandt børn, unge, voksne og ældre

10
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BØRN OG UNGE

■ 86% af alle børn 0 – 16 år dyrker foreningsidræt og udgør dermed den absolut største 
brugergruppe og vil også være det i fremtiden

■ For børn er det vigtigt, at aktiviteten er tæt på skole og venner og kan dyrkes i forbindelse med 
andre aktiviteter, som naturligt finder sted her

■ De unge 17 – 25 år er mindre foreningsaktive og vælger mere individuelle aktiviteter som 
styrketræning og løb 

■ De unge efterspørger fleksible individuelle fitness- og sundsorienterede aktiviteter, som kan 
indpasses i deres travle fleksible liv 

■ De unge vælger idrætstilbud efter kvalitet, pris, instruktører og tilgængelighed - ikke efter udbyder 
eller organiseringsform

■ Piger i alderen 14 – 20 udgør en særlig udfordring i forhold til idrætsaktiviteter, men tager revanche 
senere i livet.

Børnene er stadig meget aktive i foreningerne, mens de unge efterspørger fleksible tilbud

IDAN, Danskerne idræts og motionsvaner 2016

3. Ekstern analyse - Fremtidens brugere

11
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VOKSNE

■ Der vil være flere aktive kvinder end mænd. 

■ 68% af kvinderne dyrker aktiviteter selvorganiseret eller i privat regi.

■ 49% af mændene dyrker aktivitet selvorganiseret eller i privat regi. 

■ Der sker en udvikling væk fra traditionelle holdaktiviteter mod mere individuelt orienterede aktiviteter 

■ Fleksible fælleskaber er populære og erstatter ofte faste fællesskaber for unge og voksne

■ Udendørs aktiviteter som løb, vandreture, cykling, golf, kajak og lignende vil øges

■ Især kvinderne vil være påvirkede af en løbende udvikling af nye og varierende idrætstilbud samt gode 

instruktører

■ Brugerne ønsker og forventer fleksibel tilmelding og onlinebooking

De voksne dyrker i høj grad selvorganiseret idræt og stiller i lighed med de unge krav til fleksible anvendelser

3. Ekstern analyse - Fremtidens brugere

IDAN, Danskerne idræts og motionsvaner 2016

12
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ÆLDRE

■ Der kommer flere ældre og de bliver mere aktive

■ De ældre vælger motionsaktiviteter som vandreture, gymnastik, fitness og mindre belastende 

idrætsformer som petanque, krolf og billard

■ De ældre organiserer sig enten på egen hånd eller i foreningsregi.

■ De ældre kommer i mindre grad til at efterspørge 20x40 haller, men vil søge mindre sale, 

svømmehaller og fitnesscentre

■ De ældre vil søge steder med aktive og levende sociale miljøer. 

■ De ældre kommer til at efterspørge uddannet personale med professionelle kompetencer indenfor 

kost, sundhed og korrekt fysisk træning. 

Der bliver flere ældre, de bliver mere aktive og de stiller større krav 

3. Ekstern analyse - Fremtidens brugere

IDAN, Danskerne idræts og motionsvaner 2016

13
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3. Ekstern analyse – overordnet struktur og krav til strategivalg

• Stadig større enheder
• Endnu flere services, herunder 

event
• Stigende markedsorientering / 

konkurrence
• Yderligere specialisering med 

mange medarbejdere
• Det handler om kritisk masse
• Plads til 50-70 i DK 

• Ca. 1600 i DK
• Afhængig af frivillighed og 

lokal engagement
• Få ansatte
• Det handler om samarbejde

• Hidtil nicheorienterede, men er ved 
at få et bredere udbud

• Primært kommercielle
• Ofte organiseret i kæder

• Omkring 500 i DK

De store 
centre

De lokale
haller

De 
kommercielle

De kommercielle har de 
seneste år ændret 
dynamikken på området og 
stillet krav om klare 
strategivalg. Det har medført  
udvikling af en række store 
centre

14
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3. Ekstern analyse – udviklingen på eventmarkedet

Eventstørrelse 
(antal 

mennesker)

Aktions-
radiusLille Mellem

Eventmarkedet er præget af mange forskellige typer af events, der har forskellige brugergrupper og 
aktionsradius. De store events kræver kompetencer, koordination og ikke mindst garantistillelser og 

kommunale tilskud

Små

Store

Stor

Mellem-
store

15
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3. Ekstern analyse – fokus på eventmarkedet

Superligaen (kapacitet + 5.000)
Opland: Danmark og nærmeste udland

Eksempler: Copenhagen Arena, Parken overdækket, Herning Boxen, Malmø Arena og Barclaycard Arena, 
Hamborg

1. Division (kapacitet +3.000) 

Opland: Regionalt og Danmark)

Eksempler: Arena Næstved, KB ombygget, Ballerup Superarena, Farum Arena, Arena Fyn, Spektrum  i Vejle, 
Forum Horsens

2. Division (cirka 1600 20X40 haller)
Opland: Lokalt og regionalt

Til trods for stor konkurrene bliver der fortsat bygget yderligere kapacitet. 
Arena Næstved ligger i denne sammenhæng i 1. division.

16
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3. Ekstern analyse – strategiske nøglesuccesfaktorer

Strategiske nøglesuccesfaktorer for de store centre med eventkapacitet

1. Samlet koncept for hele centret 

2. Gæsterne skal opleve, at kvalitet og service er i højsædet – højere end forventet

3. Løbende innovation, nye tilbud med målrettet kommunikation - og overraskelser 

4. Skabe og udvikle attraktive arbejdspladser

5. En bevidst valgt brugergruppe inddeling

6. Synlig og kompetent ledelse

7. Fortætning i alle henseender (i kommunen, byen og på matriklen)

8. Evnen til at ”stille om” til forskellige typer af arrangementer (fleksibilitet)

9. Fleksible anvendelser af lokaler / faciliteter (idræt, koncerter, messer mv.)

10. En formuleret eventstrategi med fokus på lokal engagement, netværk og bred involvering

11. Evnen til løbende at driftsoptimere 

17
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Definition af mulige brugergrupper 
(BtB)

BtB - brugergrupper

1. Region og stat

2. Kommunerne (eksempelvis Næstved Kommune)

3. Erhvervslivet (eks. Nordea) 

4. Serviceerhvervet (eks. Nord Fair A/S)

5. Detailhandelen (eks. Næstved Cityforening)

6. Uddannelsesinstitutionerne (eks. ZBC )

7. Eventarrangørerne (eks. Livenation)

8. Interesseorganisationerne (eks DHF)

9. Foreningerne (eks. Næstved Idræts Forening)

10. Partnere (forpligtigende samarbejder med en eller flere af 
ovenstående grupper)

Definition mulige walk in 
brugergrupper (BtC)

BtC brugergrupper

Borgere

Turister (uden for kommunen)

Medarbejdere (i virksomheder)

Studerende

Pårørende, forældre, venner og bekendte til 
borgerne (jf. undersøgelse) 

Vi har ingen BtC kunder i Arena Næstved

3. Ekstern analyse – potentielle brugergrupper

18
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3. Ekstern analyse, herunder kvantificering af udvalgte brugergrupper

19

Kvantificering af brugergrupperne

q En kvantificering af 
brugergrupperne viser, at Arena 
Næstved potentielt henvender 
sig til +600.000 mennesker. Af 
disse bor mere end 80.000 
mennesker inden for 15 
minutter transporttid.

q De enkelte brugergruppers 
anvendelse af Arena Næstved 
er meget forskellige. Et 
forsigtigt skøn viser, at Arena 
Næstved kan opnå mere end 1 
million årlige gæster

q Det stiller krav til organisering, 
fleksibilitet, udviklingsaktiviteter, 
servicekoncept og ikke mindst 
prioriteringer.   

Brugergru
pper

Brugergruppe Potentiale Eksempler

1. Aktiviteter gennem 
foreninger og forbund 

+ 50 foreninger i Næstved og 
nærområdet.
= mere end 20.000 udøvere, 

Foreninger, patientforeninger

2. Organisationer, skoler og 
andre institutioner

+ 20-30 institutioner
= mere end 5.000 udøvere 

KIES, skoler, institutioner, 
forebyggelsescentre

3. Selvorganiseret idræt (btc) 
for alle inden for 
aktionsradius.

58% af voksne
46% af børnene (inden for 
15 minutters radius)

+ 40.000 udøvere

Primært borgere inden for 
aktionsradius

4. Turister, herunder borgere 
fra andre kommuner

+ 600.000 Lejlighedsvis deltager ved 
stævner, events mv.

5. Samarbejde med 
virksomheder

+ eksempelvis de 100 største 
virksomheder 

Ardagh Glass Holmegaard,
Novenco, Emerson mfl. 
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3. Ekstern analyse - delkonklusion

20
Megatrends på idrætsområdet med betydning for Arena Næstved

■ 8 ud af 10 danskere har mindre end et kvarter til den primære idræt. På den baggrund 
vurderes det primære område for Arena Næstved at være +50.000. Heraf er 64% af de 
voksne og 86% af børnene aktive.

■ Danskerne bliver ældre, men mere aktive. Arena Næstved skal forholde sig til forskellige 
aldersgrupper og deres anvendelser i faciliteterne.

■ Befolkningsgrundlaget forventes at stige fra 82.000 til 87.000 frem til 2025. Det giver en 
tro på øget aktivitet i perioden. Bemærk at borgere fra andre kommuner ikke er medtaget 
i tallene.

■ Uden for den primære aktionsradius kommer et yderligere antal borgere som kan 
tiltrækkes grundet Arena Næstved´s særlige indretninger, eksempelvis større events, 
koncerter og events

■ Den stigende kommercialisering på området stiller krav om en klar strategi for Arena 
Næstved. 

■ Af samme grund vil brugergrupperne stille krav om sammenhænge mellem aktiviteterne og 
det servicekoncept som indgår i Arena Næstved. Serviceringen af mange brugergrupper og 
aldersgrupper stiller desuden krav til fleksible anvendelser.

■ Kobling i mellem ude og inde (sommer og vinter) kan desuden betragtes som en kilde til 
differentiering i en tid, hvor udøverne i stigende grad er selvorganiseret og 
beklædningsteknologien tillader udeaktivitet en større del af året. 

■ Ovenstående stiller krav til Arena Næstveds organisering, der skal sikre samlede oplevelser 
inden for et område med stigende kommercialisering

70+ minutter: Kalundborg, Købehavn
60 minutter: Roskilde, Holbæk
40 minutter: Køge, Slagelse, Korsør
Under 30 minutter: Præstø, Vordingborg
Næstved Kommune: 82.000 indbyggere
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4. Intern analyse med fokus på tilbud og services 

■ Udgangspunktet for den interne analyse har 
været en definition af de primære aktiviteter, 
som tilsammen skal sikre brugergrupperne en 
god oplevelse uanset formål med besøget på 
Arena Næstved.

■ Der blev i alt defineret 7 primære aktiviteter; 
haller/sale, træningsfaciliteter, kobling til 
udendørs, parkering/infrastruktur, events, 
bespisning og udvikling/støtte

■ En lang række undersøgelser viser, at et 
sammenhængene koncept på tværs af de 
primære aktiviteter er afgørende for 
brugergruppernes tilfredshed 

■ De primære aktiviteter bliver udgangspunkt for 
målsætningsarbejdet, klare ansvarsfordelinger 
og dermed organiseringen i Arena Næstved

■ I arbejdet er der inddraget erfaringer fra 
nogle af de bedste organiseret faciliteter i 
Danmark. Hvad kendetegner de bedste? Og 
hvorfor er de blevet en succes? 

21
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4. Intern analyse med fokus på potentielle tilbud og services 
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En cafe med 
tilhørende 
mødefaciliteter. 
Cafeen er vigtig 
af hensyn til 
den samlede 
oplevelse.

Erfaringer viser 
desuden at 
cafeer er vigtig 
for det sociale 
miljø i de store 
idrætscentre.

Parkering, 
infrastruktur, 
adgangsforhold

Erfaringer viser 
at trygge 
adgangsforhold, 
parkerings-
forhold, én 
samlet indgang 
er vigtige for 
brugergrupperne

Et moderne 
fitnesscenter, der 
lever op til talent-
miljøernes krav 
og som samtidig 
kan servicere 
bredden

Ftness kan være 
en attraktiv kilde 
til indtjening

De 3 haller, 
bevægelseslok
aler, sale og 
omklædning 
med fokus på 
fleksible 
anvendelser.

Eksempler:
Hoppe/spring
Fodbold
Indendørs løb
Floorball
Motorik
Skoleidræt
Softball
Skumtennis

Eksempelvis 
klatring, 
inddragelse af 
bunkeren bag 
ved Arenaen, 
løbestier mv

Undersøgelser 
viser at antallet 
af aktiviteter er 
konstant hen 
over året (ca. 3 
forskellige 
aktiviteter pr 
bruger på tværs 
af årstiderne). 

Grundet områdets 
størrelse og tilhørende 
muligheder vil der 
løbende bliver udviklet 
nye initiativer

Eksempelvis etablering 
af multianvendelige 
arealer, nye 
aktivitetstyper, 
sundhedsrelaterede 
aktiviteter, 
partnerskaber med 
patientforeninger, 
fodbold på recept nye 
idrætsgrene mv.

Kobling til 
udendørs

Trænings-
faciliteter 

Haller og 
sale Bespisning Udvikling / 

støtte
Parkering /

infra-
struktur

-

Event 

Enkeltstående og 
tilbageværende 
begivenheder

Events vil ikke 
bidrage til den 
samlede økonomi. 
Succesrig 
eventafvikling 
stiller krav til 
fleksible 
anvendelser og 
risikominimering

Be
sk

riv
el

se
No

te
/e

ks
em

pe
l

Alle undersøgelser viser, at brugergrupperne er interesseret i en samlede oplevelse. Det stiller krav til vores 
organisering, fleksible anvendelser og professionel håndtering – på tværs af de enkelte aktiviteter. 

Potentielle primære aktiviteter
Brugerne

22



Næstved, november 2016

5. Delkonklusioner - kritisk SWOT analyse
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”Den helt store mulighed” opstår i en kombination i mellem de eksterne muligheder og de interne styrker. ”Den 
store mulighed” er samtidig udgangspunkt for etablering af en egentlig vision for Arena Næstved.

3. Muligheder
• Nye idrætsmønstrer
• Stor økonomisk formåen blandt brugerne
• Effekten af events på byernes brand og identitet
• Skabelse af viden på området, der kan 

understøtte beslutningstagning 
• Befolkningen bliver ældre, men mere 

idrætsaktive

4. Trusler
• Stigende konkurrence
• Kommercialisering
• Stor kapacitet på idrætsområdet
• Nye kapaciteter med fokus på events i klassen af 

”store centre med eventkapacitet” spillere
• Lille indkøbsmagt på events (= garanti)
• Risici ved afvikling af event

Ekstern
analyse

Fokus på 
Arena Næstved

Ny orientering

Interne udfordringer Den helt store
udfordring

1. Styrker
• Lokal opbakning
• Stor bevågenhed
• Stor kapacitet
• Sportsprofil
• +80.000 i nærområdet
• +600.000 i regionen

2. Svagheder
• Vi ”ejer” ikke værdikæden
• Ingen BtC erfaring
• Svag organisation
• Mangel på økonomi
• Manglende kobling i mellem hallerne
• Manglende markedsorientering
• Få arrangementer 
• Stor kapacitet i nærområdet (Næstved)
• Uhensigtsmæssig indretning af bygningsmassen 

(PA, møde, logistik)

Den helt store mulighed
Arena Næstved som 

kommunens og 
regionens idrætslige og 
kulturelle kraftcenter

Manglende kritisk masse
Manglende kompetencer

Behov for 
markedsorientering med 

fokus på hele værdikæden

Manglende strategisk retning og profil 
for Arena Næstved

Manglende ledelsesmæssige 
kompetencer

Indretning af bygningsmassen
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6. Visionen (= ambitionen for de kommende års arbejde / drift)
24

■ Vi ønsker et center med mange aktiviteter

• Stort aktivitetsudbud: ”Arena og Hallerne er det naturlige mødested for byens borgere til 
fritidsidræt, møder, foredrag og oplevelser” ”Arena Næstved samarbejder med 
kommercielle og kulturelle udbydere”

• Bespisning som en del af besøget: ”og vi bruger restauranten, som man bruger en café i 
bymidten”

• ”tilbagevendende arrangementer”

• ”Arena Næstved har formået at sprede sine aktiviteter over både store 
sportsarrangementer, populære koncerter, messer og erhvervsarrangementer, samt mange 
mindre arrangementer, hvor private lejer sig ind i dele af arenaen”

■ Vi ønsker et center for mange forskellige brugergrupper
• Foreningerne er fortsat vigtige: ”blik for at skabe ejerskab blandt kommunens borgere og 

foreninger”

• Selvorganiserede. ”Udover foreningerne så bruger vi Arenaen ac hoc til en times uplanlagt
træning”

• Erhvervsdrivende ”erhvervslivet ser sig selv som en del af Arenaens succes”

• ”Arena Næstved har formået at få alle type borgere til at lægge vejen forbi uanset om 
det er en oplevelse, en deltagelse, som publikum eller for at nyde et måltid eller en kage i 
koncept cafeen”

• ”Fordi Næstved som lokalsamfund - kommune, erhvervsliv, idrætsliv og arenaen - stod 
sammen om at udvikle arenaen til et centralt regionalt samlingssted for idræt, kultur , 
uddannelses og erhvervsarrangementet”

■ Vi ønsker et center med sammenhængende oplevelser

• ”Oplevelsen starter allerede ved P-pladsen og er ubrudt på vej til kerneoplevelsen”

• ”en professionel drevet institution”

Proceselement: Visionsopgave 

Lad os spole 4 år frem i tiden. Arena Næstved er blevet 
fremhævet af Politiken som en succeshistorie. Det er 
lykkedes Arena Næstved, at udvikle sig yderligere og 
organisationen og de tilknyttede foreninger har oplevet 
fremgang. Politiken vil lave en artikel om succesen og har 
bedt dig om input, hvor du beskriver de tre vigtigste 
årsager til, at det er gået så godt de seneste år.
Den nemmeste måde at løse opgaven på er at tage de tre 
største muligheder, du kan få øje på i dag og forestille 
dig, at de alle er blevet til virkelighed om 4 år – i 2020.
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6. Visionen for Arena Næstved
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Arena Næstved skal udvikles som et regionalt kraftcenter 
for idræt, kultur og events, der kan bidrage positiv til 
branding af byen, nye aktiviteter for byens borgere og et 
øget antal besøgende til Næstved.

Det vil vi gøre ved: 

¤ At skabe en handlekraftig organisation, der kan 
sikre den nødvendige ledelse og udvikling

¤ At tænke Arena Næstved ind i en samlet kommunal 
udviklingsstrategi for idræt, kultur og events

¤ At skabe en moderne og fleksibel bygningsmasse, 
som indbyder til aktiviteter for alle brugergrupper

¤ At tænke udviklingen af Arena Næstved ind i en 
langsigtet strategisk udvikling af de samlede 
idræts- og fritidsfaciliteter i Næstved

¤ At skabe et samlet servicekoncept for Arena 
Næstved med brugerne i centrum
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7. Overordnede mål
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■ Langsigtede kvalitative mål 2020

• Plads til alle
• Samlet servicekoncept, hvor brugerne er i centrum 

(vi skal tænke ”udefra og ind” ikke omvendt)
• Løbende udvikling af nye koncepter og aktiviteter

■ Langsigtede kvantitative mål 2020 

• Omsætningen stiger fra 6 mio. DKK (i 2017) til +10 
mio. DKK (i 2020)*

• Stigningen i omsætningen skal først og fremmest 
være et udtryk for stigende aktivitet

• Sund og forudsigelig økonomi med plads til 
udviklingsaktiviteter

• 3-5 store events pr. år hvor Arena Næstved står som 
arrangør. Yderligere event aktiviteter afholdes for 
øvrige arrangørers regning og risiko.

* Omsætningen efter vareforbrug i cafe og events. Fitness og cafe insources og er en del af den samlede organisation
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7. Overordnede mål og potentialer for events i Arena Næstved
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¤ Fokus for Arena Næstveds eventafvikling bør i højere grad være på små og mellemstore events

¤ De små og mellemstore events kan suppleres med 3-5 store events som arrangeres for Arena Næstveds 
regning og risiko (se overordnede mål)

¤ Det vurderes at Arena Næstved har følgende potentialer baseret på tilsvarende centre:

¤ Kultur / musik hvor det er de større events, der er er aktuelle for Arenaen 

n Potentiale 10 større koncerter pr. år 

¤ Sport / idræt/ de folkelige events hvor det både er mesterskaber og de bredere events, der er i spil

n 1-3 store sportsarrangementer pr. år (mesterskaber)

n 20 – 25 større arrangementer pr. år (ligakampe)

n 100 små events og arrangementer som trænersamlinger og kurser

¤ Erhverv og institutioner - samarbejdet med forskellige private og offentlige organisationer om tiltrækning af 
events som konferencer og messer og møder

n 10 større arrangementer pr. år 

n 100 små og mellemstore arrangementer og møder pr. år
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7. Overordnede mål for hver af de primære aktiviteter
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Let køkken
Fokus på 

samvær og 
”hænge ud” 

miljøer

Fleksible 
anvendelser

Gennemtænkte 
forretnings- og 
prismodeller 

som 
understøtter 
foreningerne

24 timers åbent

Fleksible 
anvendelser
Renholdelse i 

modsætning til 
rengøring

Fleksible 
anvendelser
Etablering af 

overordnet plan for 
koblinger til 

udendørs arealer

Løbende udvikling af 
nye aktiviteter. 

Eksempelvis 
inddragelse af 
udearealerne. 

Indgåelse af 
samarbejde med 
eksterne partnere 

Kobling til 
udendørs

Trænings-
faciliteter 

Haller og 
sale Bespisning Udvikling / 

støtte
Parkering /

infra-
struktur

-

Event 

Pæne og trygge 
adgangsforhold

Tydelige skiltning
Parkering som kilde 
til differentiering.

Et stort antal gratis 
parkeringspladser

3-5 større egne 
events med fokus 

på profilering / 
øget 

kendskabsgrad i 
området

Kvalitative langsigtede mål 2020

28
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8. Arena Næstved ved en skillevej – 2 mulige strategiske retninger
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Som 
hidtil

Vækststrategi
• Udvikling af koncepter og salg til 

mange brugergrupper
• Fokus på aktivitet på alle ledige m2
• Fokus på hele kæden, herunder 

overtagelse af F&B og fitness + hold
• Hurtigst muligt opnåelse af kritisk 

masse, herunder inddragelse af 
stadion

• Opnåelse af omkostningsfordele 
gennem fælles drift af 
støtteaktiviteterne med andre 
faciliteter i området.

• Styrkelse af udvalgte støtteaktiviteter, 
eksempelvis marketing og økonomi

• Udvikling af egentlig 5 års 
strategiplan med fokus på alle 
primære aktiviteter og bevidst 
prioritering af brugergrupperne

• Udarbejdelse og investering i en 
sammenhængene bygningsmasse

Risici
• Baseres på en større økonomi 
• Baseret på store investeringer over 

de kommende år
• Kræver tålmodighed

Omkostningsstrategi ”nøglehal”

• ”vicevært” organisation uden 
ansvar for indhold

• Minimal administrativt set-up 
med få services (booking, teknik 
og rengøring)

• Brugerne tager selv 
indholdsansvaret

• Brugergrupperne tager ansvar 
for udvikling af indhold

• Nyt set-up omkring 
eventafvikling baseret på 
ekstern involvering

• Nuværende F&B aftale 
annulleres lejerne og de 
eventansvarlige får ansvaret og 
fordele ved F&B 

Risici
• Baseret på mindre økonomi og 

aktivitet (se bilag B)
• Brugergrupperne kommer ikke 

med indhold

Baseret på visionsøvelse og den efterfølgende diskussion blev det besluttet at arbejde videre 
med vækststrategien som 1 prioritet og omkostningsstrategien som prioritet 2. Den nuværende 

vej anses ikke som en mulighed 
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8. Strategi og konsekvens
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Strategivalget giver følgende fokuspunkter for 

det fremtidige arbejde i ledelse og bestyrelse:

1. Kobling til øvrige faciliteter i området

2. Sammenhængende og tidsvarende 

bygninger

3. Samlet og koordineret eventindsats

4. Sammenhængende oplevelser

5. Fokus på de kommunale rammebetingelser
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8. Strategi og konsekvens – fokuspunkt 1

31

■ Der er en stor kapacitet af idrætsfaciliteter indenfor 10 minutters kørsel fra Arena Næstved. 
Disse kapaciteter bør medtænkes i den samlede planlægning af kapacitetsudnyttelsen. Det er 
vurderingen, at en optimering af den nuværende anvendelse, samt etableringen af den nye 
arena, svarende til 2 dobbelthaller, betyder at Hal 2 i Arena Næstved vil kunne omdannes til 
mindre fleksible aktivitetssale, fitness samt fælles områder (se billede). 

■ Næstved Kommune har i forbindelse med tidligere analyser konkluderet, at der var behov for 
mindre, men fleksible sale

■ Udviklingen i befolkningens idrætsmønster viser et fald til aktiviteter målrettet 20x40 haller og 
en stigning i behovet for mindre sale

■ Skolehaller

• Kobberbakkeskole, Afd. Sydbyskolen, hal og sal, Sct. Jørgensens Skole, hal og sal, Sjølundsskolen, 2 sale, 
Lille Næstved Skole, Afd. Herlufsholmvej, hal, Afd. Karrebæksvej (Digtervejen), hal, Ellebækskolen, Afd. 
Kalbyris, hal og 2 sale, Kildemark, hal og sal, Susåskolen , Afd. Holsted, hal og sal

■ Selvejende haller

• Herlufsholm Idrætscenter, 2 haller og Næstved hal 1 og hal 2 (bane 2 og 3)

• Anden offentlig hal med hvem Næstved Kommune har aftale

• Næstved Gymnasium, hal og sal

• Firmaidrætten har aftale

• Hal

Kobling til øvrige Idrætsfaciliteter i Næstved 

Kapaciteten er   
+ 12 haller inden 
for 10 minutters 
kørsel fra Arena 
Næstved
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8. Strategi og konsekvens – fokuspunkt 2
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q Der bør skabes en samlet 
indgang midt i komplekset, hvor 
brugerne fordeles ud til de 
forskellige aktiviteter og har 
naturlig adgang til 
opholdsarealer, inklusiv cafe og 
informationsområde

q Hal 2 kan eksempelvis 
ombygges til flere aktivitetsrum 
med fokus på holdtræning og 
fleksible anvendelser

q Med etableringen af den nye 
arena har Næstved Kommune 
tilstrækkelig med kapacitet i 
egne samt nærliggende 20x40 
haller til at kunne inddrage hal 
2 til fleksible idrætter

q Alle m2 inddrages til aktiviteter, 
herunder det store område foran 
Arenaen. 

Sammenhængende og tidsvarende bygninger

Fitness og fleksible 
aktivitetsrum 

M
ødelokaler

Konference

Åbent 
aktivitetsområde

Gennemgang

Åben
Café

Ind

Ind

Glas og 
lysindfald

1.sal
Fleksible 

aktivitetsrum 

Kontor

Skitseforslag og gangbaner / oplæg til arkitekt
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Sammenhængende og tidsvarende bygninger, hvor alle ledige m2 
inddrages – billeder til inspiration. 

8. Strategi og konsekvens – fokuspunkt 2 

33
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Samlet og koordineret eventindsats

8. Strategi og konsekvens – fokuspunkt 3

■ En succesfuld udvikling af Arena Næstved kræver en klar definition af potentielle indsatsområder,  samt en differentieret strategi for 
hvert område.

¤ Kultur / musik hvor det er de større events der er er aktuelle for Arenaen (potentiale 10 om året)

¤ Sport / idræt/ de folkelige events hvor det både er mesterskaber og de bredere events, der er i spil (potentiale 20-25 om 
året)

¤ Erhverv og institutioner - samarbejdet med forskellige private og offentlige organisationer om tiltrækning af events som 
møder, konferencer og messer (potentiale 10 og 100 store og mellemstore arrangementer om året)

■ Vedr. pkt. 1 har Næstved en stærk aktør med rette kompetencer til at udvikle dette område, og Arenaen bør indgå et strategisk
partnerskab med Grønnegade om at udvikle store koncerter i fællesskab. 

■ Vi ser en konkurrence mellem parterne som uhensigtsmæssig.

■ Vedr. pkt. 2 og 3 bør Arenaen sikre sig, at ledelsen har de fornødne kompetencer til til udvikle disse i tæt samspil med byens øvrige 
interessenter. 

■ Med inspiration fra andre byer som Horsens eller Odense bør Næstved Kommune forankre eventudviklingen i et bredt samarbejde 
mellem centrale aktører i byen til fælles bedste og afkoblet fra idræts- og kulturinstitutionernes egeninteresse. 

■ Den indbyrdes konkurrence og manglende koordinering på eventområdet mellem byens faciliteter ser vi som uhensigtsmæssig.

■ Partnerskabskredsen kan eksempelvis bestå af følgende aktører

¤ Hallerne, Foreningerne og et frivillighedskorps, Kulturinstitutionerne (Grønnegades Kasserne Kulturcenter), Rønnebæksholm, Øvrige 
BtB, Erhvervslivet
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Sammenhængende oplevelser

8. Strategi og konsekvens – fokuspunkt 4

Primæraktiviteter

St
øt

te
ak

tiv
ite

te
r IT / Hjemmeside / PR /

HR / Jura /

Administration / Økonomi / Forsikring

Sponsorer / Fundraising / Netværk

Bygninger / Teknik / Energi / AV / inventar

Fitness og 
holdtræning CaféHaller 

& sale
Salg 

& Service Stadion Events

brugergrupper

10 BtB grupper
5 BtC grupper

Udvikling af nye aktiviteter

q Fokus på sammenhænge, hvor besøgende, medlemmer, gæster og publikum får en sammenhængende oplevelser
q Fokus på et overordnet koncept, hvor brugerne oplever, at Arena Næstved udgør én enhed med masser af aktiviteter/services 

inden for hver af de primære aktiviteter
q Bevidst udvalgte støtteaktiviteter, der hver for sig understøtter de primære aktiviteter
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Den kommunale rammebetingelse

8. Strategi og konsekvens – fokuspunkt 5

Udgangspunktet bør være en overordnet kommunal strategi for idræts-, kultur- og eventområdet. Fortætning i 
forhold til Arena Næstved handler grundlæggende om at aktiviteter generer flere aktiviteter. Det bør derfor 
overvejes at lægge nye aktiviteter, kapaciteter og faciliteter relateret til sport og idræt i direkte forbindelse med 
Arena Næstved. Det understøtter visionen, økonomien og samler kompetencerne et sted.

Plan for fortætning af fremtidige vandland, sale, 
sundhedstilbud m.v. Bidrager til primære aktiviteter alle 

støtteaktiviteter og Arena Næstved’s grundlæggende 
økonomi

Plan for fremtidige 
anvendelser, herunder kobling 
til udendørs aktiviteter, 
rekreative områder, øvrige 
haller/faciliteter løberuter mv.
Bidrager til primære 
aktiviteter og alle 
støtteaktiviteter og Arena 
Næstveds grundlæggende 
økonomi

Plan for fremtidig 
hotel og 
overnatnings-
kapacitet i 
Næstved. Bidrager 
til alle events og  
støtteaktiviteter og 
Arena Næstveds 
grundlæggende 
økonomi
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9. Organisatorisk struktur og ansvar - side 1 af 3 
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Formål med selskabsledelse og organisering

■ Formålet med enhver organisering er at indrette samarbejdet mellem mennesker mest 
hensigtsmæssigt for at løse en given opgave. Når opgaven ændres, er det derfor afgørende 
vigtigt, at organiseringen tilpasses tilsvarende. 

■ I dette tilfælde ændres opgaven fra at være primært driftsorienteret til at omfatte en bred 
ramme af drift-, service-, salgs-, udviklings-, og ledelsesopgaver 

■ Dette stiller ændrede krav til både bestyrelsens arbejdsform og kompetencer samt ikke mindst 
den daglige ledelse.

■ En væsentligt forklaring på de nuværende udfordringer omkring Arena Næstved er et 
manglende fokus på denne omstændighed.

■ Man har forsøgt at håndtere helt nye og anderledes opgaver og problemstillinger uden at 
tage stilling til om organisationen var i stand til at løse opgaven.

Formålet med den ledelsesmæssige organisering af fremtidens Arena Næstved er at:

■ Sikre den daglige ledelse mulighed for at at udøve konkret ledelse og udvikling af Arenaen i 
dagligdagen.

■ Sikre at bestyrelsen kan udfylde rollen som overordnet driftsansvarlig og strategisk 
sparringspartner for den daglige ledelse.

■ Sikre grundlaget for den langsigtede udvikling af Arena Næstved på tværs af brugergrupper 
og forretningsområder i et bredt kommunalt udviklingsperspektiv.

■ Sikre de respektive brugergrupper på  Arena Næstved mulighed for løbende at påvirke 
indhold og organisering af aktiviteterne via en høj grad af involvering.
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9. Organisatorisk struktur og ansvar - side 2 af 3 

38

Der nedsættes en 5 mands bestyrelse med ansvar for:

o At sikre den rigtige ledelsesmæssige bemanding

o At sikre at den daglige drift herunder økonomien sker forsvarligt

o At fokusere og udfordre ledelsen på den løbende strategiske 
udvikling

o Bestyrelsen aflønnes 

o Næstved Kommune udpeger 2-3 medlemmer, herunder formanden

Der ansættes en centerleder med ansvar for:

o Udvikling af Arena Næstved i samarbejde med bestyrelsen

o Daglig drift, personaleledelse og økonomi styring

o Koordinering af daglige aktiviteter på Arena Næstved i tæt 
dialog med de daglige brugere

o Markedsføring af aktiviteter på Arena Næstved

o Udvikling af nye aktiviteter og brugergrupper

o Deltagelse i relevante netværk og udviklingsfora til sikring af 
løbende positionering af udvikling af Arena Næstved

Der nedsættes et brugerråd med opgaven at:

o Formidle brugernes interesser og ønsker til Arena Næstved

o Sikre en optimal koordinering af aktiviteter på Arena Næstved

o Inddrage brugerne aktivt i den videre udvikling af aktiviteter og 
indretning af Arena Næstved

o Brugergruppen indkaldes typisk 4 gange årligt til dialogmøder

Kompetenceniveauer

o Bestyrelsen har det overordnede strategiske udvikling af hele 
Arena Næstved som sit ansvarsområde

o Ledelsen har indenfor bestyrelsens mandat ret til at lede og 
fordele arbejdet, ressourcer og lokaler 

o Brugerrådet har løbende dialog med ledelsen om ønsker til 
aktiviteter og anvendelse af faciliteterne, som efterfølgende 
fastlægges af ledelsen

Med udgangspunkt i ovenstående foreslås følgende organisering:
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Arena Næstved får en enstrenget organisation med klare 
ansvarsfordelinger og funktionsområder. Indledningsvist har organisationen 
følgende funktioner / ansvarsområder bestående af en kerneorganisation 
af 5-6 medarbejdere og løst ansatte. Omregnet til fuldtidsstillinger består 
organisationen af cirka 10 medarbejdere:

■ 1 centerleder som med reference til bestyrelsen får ansvaret for at 
føre udviklingsplanen ud i livet. Derudover vil lederen blive målt på 
brugertilfredshed, økonomi, belægningsprocenter, antal brugere og 
nye aktiviteter. Lederen kommer derudover til at arbejde med flere 
af de primære aktiviteter, eksempelvis udvikling, kobling til 
udendørs events og den overordnede kontakt til brugergruppernes 
repræsentanter.

■ 1-2 teknikansvarlig med ansvar for teknik og rengøring. Den teknisk 
ansvarlige står for rengøring af de store flader. Der tilknyttes 
desuden rengøringsassistenter som får ansvaret for de små 
arealer.

■ 1 cafe / receptionsansvarlig som har det direkte møde med 
brugerne, herunder let bespisning.

■ 2 administrative medarbejder som får ansvaret for økonomi, 
booking, kontakten til brugergrupperne, opsøgende arbejde, 
marketing og salg af ledige kapaciteter.  De administrative 
medarbejdere får desuden ansvaret for flere af støtteaktiviteterne 
(eksempelvis it).

■ Løst ansatte (. Afhængig af arrangementer og adhoc opgaver vil 
der desuden blive tilknyttet en række løsansatte. Det kan være alt 
for adhoc rengøring til cafehjælp ved større arrangementer.

■ Det frivillige korps opdeles i en række undergrupper, som 
eksempelvis kan være ad-hoc arrangementer, udviklingsgruppe, 
fundrasing gruppe, eventgruppe etc.

■ Brugerrådet er et rådgivende organ, som skal sikre at brugernes 
interesser og ønsker bliver hørt. Brugerrådet vil desuden indgå i 
udvikling af nye aktiviteter. Brugerrådet afholder 4 årlige møder.

Centerleder (1)

Haller og sale –
teknikansvarlig (1-

2)
Trænings-
faciliteter*

Kobling til 
udendørs *

Cafe (1) Event*

Rengøring* Administrtion,
salg (2)

Bestyrelse

Frivilligheds 
Korps

Brugerrådet

* Løst ansatte
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År 2017 2018 2019 2020

Indtægter 6,0 6,0 8,0 10

Udgifter 8,0 8,0 8,5 10

I alt -2,0 -2,0 -0,5 0

År 2017 2018 2019 2020

Indtægter 4,2 4,2 4,2 4,2

Udgifter 4,2 4,2 4,2 4,2

I alt 0 0 0 0

Basisdriften (note 1)

Driftstilskud inklusiv ekstraordinær tilskud og afdrag på Arenaen inklusiv leasing (note 2)

År 2017 2018 2019 2020

Lån/tilskud 6 6 6 6

Genopretning, udvikling og fleksibel indretning (note 3)

(note 1) Se specificering og forudsætninger på næste side

(note 2) Det bemærkes at afdrag på lån på 1,3 mio. DKK påbegyndes i 2021

(note 3) Disse tal er estimater og er behæftet med betydelig usikkerhed og skal verificeres i samarbejde med arkitekt og 
bygningskyndige.
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Forudsætninger:
• 2017 og 2018 handler først fremmest om at skabe en fremtidsrettet organisation og ramme for aktiviteter
• Driftstilskuddet på cirka 4,2 mio anvendes til afdrag, leasning og hensættelser. Det bemærkes at 1,5 mio. DKK af de 4,2 er ekstraordinært tilskud bevilget i 2016 og 2017. Det 

forudsættes at der findes en permanent ordning på efter 2017
• Det forudsættes at genopretning, udvikling og fleksibel indretning  for 20-30 mio over de kommende 5-6 år. Finansiering af ombygningen er ikke medtaget i strategibudgettet 

(beløbet er et estimat og behæftet med usikkerhed)
• Cafeen insources (udgift til fratrædelse af nuværende aftale er ikke medtaget da den er ukendt). Indtægter ved events tilfalder arrangøren af eventen. Cafeen bidrager først 

med indtægt fra år 2019
• Fittness insources (udgift til fratrædelse af nuværende aftale er ikke medtaget). Fitness bidrager først med indtægt fra år 2019
• Cafe og events indgår i strategibudgettet med nettoindtægterne. 
• Eventuel fondsstøtte er ikke medtaget i ovenstående. 
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Fase Fasens indhold Mål og tidsramme (2017)
0 • Etablering af ny bestyrelse 

• Forhandling med Næstved Kommune, 
herunder godkendelse af strategivalg

Marts 2017
Afdækning af uafklarede spørgsmål
Fastlæggelse af målepunkter, herunder driftsmål, 
aktivitetsmål, udviklingsmål, antal brugere (numerisk) 
tilfredshedsmål. Plan for det fremtidige samarbejde / 
forventningsafstemning

1 • Søgeproces
• Etablering af ny ledelses struktur
• Prioritering og inddragelse af 

brugergrupperne, herunder de 
selvorganiserede samt skoler og 
institutionerne

April – maj 2017 
Færdiggørelse af juridisk ramme og udpegning af 
bestyrelse
Yderligere inddragelse af brugergrupperne

2 • Ny centerleder på plads
• Økonomistyring og ledelsesrapportering

Maj 2017
Ansættelse af centerleder

3 • Etablering af organisation Maj - juni 2017 Ansættelser / nye aftaler

4 • Møder og workshops med hver af 
brugergrupperne

Maj – oktober 2017
Mest mulig inddragelse af brugergrupperne

5 • Videre arbejde med handlingsplaner og 
fokusområder (se kapitel 4 og 
handlingsplanerne side 41 og 42)

Maj- december 2017
Realisering af vækststrategien
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-Primær-
aktivitet

Mål 2020 Mål og handlingsplan (2017)

Event Profilering og synliggørelse af 
Arena Næstved i forhold til 
brugergrupperne

Eksempelvis 3-5 events i AN regi og yderligere events i samarbejde med 
foreninger / eksterne.

Haller og sale Udarbejdelse af samlet plan 
for bygningsmassen. 

Besøg hos udvalgte faciliteter i DK. Samarbejde med arkitekt(er) om 
skabelse af et sammenhængende og moderniseret Arena Næstved.
Budget og investeringsbudget

Fittness
trænings-
faciliteter

Mest mulig aktivitet inden for 
rammerne af Arenaen

Forhandling med nuværende forpagtere. 
Udarbejdelse af koncept for træning og hold. 

Kobling til 
udendørs

Fokus på at gøre Arena
Næstved til et socialt mødested 
for udeaktiviteter

Afholdelse af møde med relevante foreninger og aktører. 

Cafe Etablering af cafe med et 
sundt sortiment og 
automatbetjening på 
ydertidspunkter

Opsigelse af nuværende aftale. 
Evaluering af model og sortiment efter 3 måneder

Udvikling / 
støtte

Opnåelse af støtte til 
udviklingsprojekter og 
bygningsudvikling.
Indgå i et udviklingsarbejde 
med Næstved Kommune

Udarbejdelse af plan for udvikling af det samlede område omkring Arena 
Næstved, herunder stadion, bunkerområde, baner og parkering
I planen medtages samarbejde med øvrige faciliteter og institutioner i
området om udvikling af en egentlig idrætsby.
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-
Støtteaktivit
et

Mål Handlingsplan (2017)

Intern IT Opbygning af relevante systemer, herunder økonomi, 
arbejdsstationer og software

Indkøb af SW og HW samt 
indgåelse af aftale om service

Ekstern IT Opkobling på bookingsystem, herunder opsætning af 
infoskærme. Etablering af hjemmeside og kobling til 
sociale medier mv.
Adgang til internet for brugerne

Indkøb af skærme samt indgåelse af 
aftale om hjemmeside.  

Marketing Udarbejdelse af grafisk udtryk, herunder designmanual 
for skiltning, web, breve mv. Kobling til sociale medier.
Nyt navn/udtryk for det samlede kompleks kan 
overvejes.

Indgåelse af aftale med grafiker. 
Skiltning ved bygning, herunder 
nedtagning af gammelt skilt på hal 2

HR Udarbejdelse af funktionsprofiler, stillingsopslag og 
gennemførelse af jobsamtaler.

Varetages af centerleder

Økonomi Udarbejdelse af en økonomi og rapporteringsstruktur 
baseret på de primære aktiviteter

Indgåelse af aftale med en revisor 
med henblik på etablering af en 
åbningsbalance
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Opmærksomhedspunkter i forbindelse med realisering af 
vækststrategien:

• Konsekvens i gennemførelsen (se fokuspunkter)

• Valg af ny bestyrelse

• Valg af centerleder

• Insourcing cafe og fitness

• Pris på ombygning

• Driftsøkonomien og tilskud

• Kobling til de overordnede kommunale rammebetingelser
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Sted Område / tema Kontaktperson

Vejen Idrætscenter En selvejende institution med kommunal repræsentation.
Behersker alle primære aktiviteter med en stor lokal 
markedsandel. Stærke til forretningsudvikling, ny- og 
ombygning, fundraising mv.

Jakob Sander (daglig leder)

Fredericia 
Idrætscenter 

Driftes som en kommunal institution med eget 
fitnesskoncept, kontakt til btc kunder og btb kunder samt 
en outsourcet F&B. Var oprindeligt en selvejende institution 
som gik konkurs og som efterfølgende er blevet en succes.

Bent Jørgensen (direktør)

Fonden DGI Huset i 
Aarhus

En fond som drives kommercielt med orienteringspligt til 
Aarhus Kommune. Fitness, møde, konference, F&B og sale

Troels Knudsen (direktør)

Godsbanen Selvejende institution, hvor Aarhus Kommune har udpeget 
2 af 5 medlemmer og samtidig ejer bygningen

Ole Jørgensen (Konstitueret
leder)

DGI Huset Vejle Almennyttig erhvervsdrivende fond som er etableret i et 
tæt samarbejde med Vejle Kommune og med 
repræsentation fra Vejle Kommune

Roland Christiansen (direktør)
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