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Baggrund
• Denne analyse omhandler de fremtidige behov og potentialer for fritidsfaciliteterne i Lemvig Kommune.

• Analysen indgår i COWI´s analyse af udviklingen af lokalsamfundene i Lemvig Kommune frem til 2030

• Lemvig Kommune har udpeget de 8 selvejende fritidsfaciliteter som indgår i analysen

• Herudover har analysen omfattet en overordnet vurdering af de fremtidige behov for udendørsfaciliteter  primært 
fodboldbaner i Lemvig Kommune

Analysen omfatter

1. En præsentation af fremtidens brugere på fritidsområdet i Lemvig Kommune

2. En præsentation af krav og forventninger til fremtidens fritidsfaciliteter inklusiv typer af idrætsfaciliteter i fremtiden

3. En samlet oversigt over de analyserede fritidsfaciliteter i Lemvig Kommune inkl. forslag til fremtidig kategorisering 

4. En vurdering af hver facilitet inkl. oversigt over udfordringer og udviklingspotentialer

5. En vurdering af kapacitetsudnyttelse og anvendelse af de udendørs idrætsfaciliteter 

6. Forslag til indsatser der kan medvirke til at fremtidssikre fritidsfaciliteterne i Lemvig Kommune 

1. BESKRIVELSE AF OPGAVEN



Analysen er baseret på følgende elementer:

• Gennemgang af relevante dokumenter og tidligere analyser af idræts- og fritidsområdet i Lemvig Kommune

• Inddragelse af landsdækkende undersøgelser og statistikker vedrørende fremtidens aktivitetsmønstre 

• Desk research omkring hver facilitet og lokalområde

• 2 gennemførte besøg på hver fritidsfacilitet med interviews af ledelse og bestyrelse

• En besøgsrunde til kommunens udendørs idrætsfaciliteter, helt overvejende fodboldbaner, inklusiv gennemgang af udvikling 
og behov med repræsentanter for foreningerne  

• Udsendelse af spørgeskemaer til alle faciliteter og gennemgang af besvarelser

• COWI har leveret analyser vedr. demografi og fremskrivninger af bygningsmassen

• Der er ikke foretaget konkrete målinger til fastlæggelse af  kapacitetsudnyttelsen i de enkelte faciliteter, der er vurderet ud 
fra tilgængelige informationer samt interviews med repræsentanter for fritidsfaciliteterne

• Kapacitetsudnyttelsen af de udendørs faciliteter er vurderet ud fra tilgængelige informationer, interviews med 
repræsentanter for foreningerne, medlemstal samt tilmeldte hold til specialforbund

• Der er således tale om generelle anbefalinger om tilpasning af kapacitet og målretning af indsatser 

• Hvis en mere målrettet tilpasning af kapaciteter ønskes, anbefales en mere specifik måling af kapacitetsudnyttelsen

2. METODE OG PROCES



3. KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER FRITIDSFACILITETER 

Aktiv håndtering af omstillingen til fremtiden

• Lemvig Kommune vil frem til 2030 opleve en reduktion i antal borgere svarende til ca. 20% i lokalsamfundene og 10% i byerne. 

• Befolkningens idrætsvaner ændrer sig hvilket kommer til at betyde en reduktion i behovet for traditionelle 20x40 haller og en
stigning i efterspørgsel efter andre facilitetstyper, herunder udendørsfaciliteter

• Dette kræver en aktiv stillingtagen til den fremtidige udvikling af fritidsfaciliteter i kommunen, hvis disse forsat skal spille en vigtig 
rolle som leverandører af fritidsaktiviteter og socialsammenhængskraft for borgerne og ejerne af fritidshuse  i Lemvig kommune

• De analyserede faciliteter kategoriseres som følger: 

– Åben Hal / Aktivitetshus: Bøvling Hallen, Ramme Hallen, Klinkby Hallen

– Lokal Hal: Østhallen

– Lokale fritidscentre: Tangsø Centret, Harboøre Fritidscenter, Thyborøn Fritidscenter, Lemvig Idræts- og Kulturcenter

• Lemvig Kommune har generelt dygtige ledere og proaktive frivillige bestyrelser i de analyserede faciliteter. Disse yder en meget stor 
indsats for at bevare og udvikle moderne og fleksible fritidsfaciliteter både i hovedbyerne og de mindre samfund. Der er indgået
forskellige former for samarbejde mellem lokalsamfund, faciliteter er slået sammen, andre er lukket og fritidsfaciliteterne har flere 
forskellige brugergrupper og indtægtskilder. Fremtidens udfordringer er således for mange faciliteter en del af hverdagen og der
arbejdes aktivt for at finde løsninger 

• Lemvig Kommune ville ikke kunne levere fritidsfaciliteter til borgerne i samme kvalitet og pris uden det store frivillige engagement 
der udvises overalt i kommunen. Derfor bør Lemvig fortsætte og styrke indsatsen for at bedre arbejdsvilkår og kompetencer for
ansatte og frivillige på området for at sikre den fremtidige drift af kommunens fritidsfaciliteter til gavn for alle borgere 

• Det bliver en vigtig opgave for Lemvig Kommune i årene fremover at fastholde et stærkt samarbejde med de frivillige foreninger og 
selvejende fritidsfaciliteter om udviklingen af fremtidens fritidsfaciliteter



Behov for prioriteringer

• Selv om faciliteterne arbejder aktivt med omstilling og tilpasning, er der et stort potentiale i en overordnet kommunal 
udviklingsstrategi og kategorisering, prioritering af fremtidens idrætsfaciliteter. Dette skal sikre en optimal udnyttelse af
ressourcer og sikre at idrætsfaciliteterne også fremover er bæredygtige på trods af et reduceret befolkningsgrundlag

• Analysen peger på tre konkrete områder i kommunen, hvor en prioritering og tilpasning er nødvendig:

– Der er behov  for at udarbejde en langsigtet strategi og prioritering af faciliteterne i Bøvling herunder en vurdering af 
fremtiden for Bøvlinghallen som ikke vurderes som levedygtig i sin nuværende form

• Der er en stor overkapacitet af fodboldanlæg og klubhuse i kommunen. Fodboldaktiviteter bør samles på færre faciliteter, en 
udvikling foreningerne selv har igangsat de senere år i form af samarbejde mellem byerne. En samling af aktiviteterne vil 
styrke potentialet for at skabe attraktive og bæredygtige faciliteter

Mere præcist peges der på: 

• En nedlæggelse af fodboldbaner og klubhus i Lomborg. Eventuelle lokale aktiviteter kan fremadrettet afholdes i området 
omkring Børnehaven

• En reduktion af fodboldbanerne i Bøvling

• En samlet plan for reduktion og prioritering af fodboldbaner og klubhuse i Fabjerg, Gudum og Nr. Nissum

• En nærmere vurdering af behovet for en løbende pasning af boldbaner og grønne områder i flere lokalsamfund, da disse 
reelt ikke benyttes længere 
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Udviklingsprojekter

• Analysen peger på tre konkrete udviklingsprojekter der kan styrke fremtidens fritidsfaciliteter til gavn for borgerne og ejere 
af fritidshuse: 

Øget samarbejde mellem Thyborøn Fritidscenter og Harboøre Centret på turismeområdet

• Analysen ser et stort potentiale i et øget samarbejde og koordinering mellem Thyborøn Fritidscenter og Harboøre Centret på 
turismeområdet

• Centrene har forskellige aktiviteter målrettet ejere og turister i fritidshusene i området, men det vurderes, at der fortsat er et 
stort uudnyttet kommercielt potentiale som kunne realiseres med en øget og koordineret indsats.

• Et samarbejde bør fokuseres omkring turister, fritidshusejerne og de kommercielle potentialer. 

• Et succesrigt samarbejde kan på sigt give yderligere muligheder for samdrift på udvalgte funktioner. Eksempelvis 
konceptudvikling, markedsføring og udvalgte stabsfunktioner mellem de to centre. 

• En øget indsat på dette område er vigtig for fremtidssikringen af de to faciliteter, der ellers kan få vanskeligt ved at fastholde 
et tilstrækkeligt forretningsgrundlag alene baseret på foreningsaktiviteter i fremtiden

Udvikling af Lemvig Idræts- og Kulturcenter
• Den videre udvikling af Lemvig Idræts- og Kulturcenter til sit fulde potentiale vil på kort sigt kræve udvikling af centret på en 

række områder: 
• En generel modernisering af faciliteterne herunder cafeteria og indgangsparti
• Udvikling af adgangsforhold, skiltning og flow igennem faciliteterne
• Udvikling af markedsføring og hjemmeside, herunder sprogvarianter til turister, samt onlinebooking 
• Styrkelse af det samlede servicekoncepter og fokus på nye kundegrupper
• Udvikling af events og flere kommercielle aktiviteter
• Fokus på udnyttelsesgrader i alle dele af faciliteten
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Udvikling af idrætshallen i Østhallen

• Der vil i fremtiden ikke være grundlag for at fortsætte tilskuddet til Østhallen som en dobbelthal, hvorfor der bør igangsættes 
en proces til at finde frem til en alternativ indretning og udnyttelse

• Hallens størrelse som næsten dobbelt håndboldhal giver en række udfordringer i forhold til en optimal udnyttelse og dette 
vurderes at blive forværret i fremtiden

• Bestyrelse og ledelse ses som proaktive i forhold til at skabe nye aktiviteter og der er gennemført en række initiativer både
inde og ude for at styrke aktivitetsniveauet. Men der efterspørges kompetenceudvikling og hjælp til den videre 
omstillingsproces

• Der bør : 

• Igangsættes en proces til afklaring af alternative indretninger af dele af hallen med fleksible eller stationære 
bevægelseselementer, som klatretårne, legepladser etc. 

• Processen bør kombineres med en afklaring af den fremtidige tilskudsmodel, så hallen får muligheden for at 
finansiere omstillingen over en længere periode samt hjælp til omstillingen
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Aktiviteter og udnyttelsesgrader
På baggrund af aktivitetsoversigter samt interviews med repræsentanter for faciliteterne er der konstateret et aktivitets mønster, 
lignende en række andre kommuner og faciliteter Frejo&Steen har analyseret (1)

– Cafeterierne bliver kun brugt i begrænset omfang og det er vanskeligt at etableret et bæredygtigt forretningsgrundlag 

– Klublokalerne bliver kun anvendt i begrænset omfang

– Faciliteterne anvendes alene til aktivitet og kun i meget begrænset omfang som sociale mødesteder  

– Der er meget få aktiviteter efter kl. 21.30

– Der er størst søgning efter de mindre aktivitetslokaler og fitness. 

– Udnyttelsesgraden i 20x40 hallerne er faldende

– Der er især ledig kapacitet fredag eftermiddage og i weekenderne som følge af reducerede turneringsaktiviteter 
indenfor de traditionelle holdidrætter

– De traditionelle idrætsaktiviteter er dominerende i 20x40 hallerne 

– Nye aktiviteter som crossfit, trampolin træning og yoga er i vækst og dyrkes i de mindre lokaler

Indretning og funktionalitet
– Alle analyserede faciliteter har mindre aktivitetslokaler der er egnede til holdtræning mv. (2) 

– Generelt har faciliteterne en god indretning og indeholder de nødvendige lokaler med de forventede lokale 
variationer

– Der kan ikke pege på faciliteter, hvor indretningen står i vejen for at starte bestemte aktiviteter

(1) En præcis angivelse af udnyttelsesgraden vil kræve gennemførelse af konkrete kapacitetsmålinger i hver facilitet

(2) Undtagen Ramme Hallen, men dette er et bevidst valg da disse faciliteter findes på Lomborg Idrætsefterskole
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Samarbejde mellem faciliteterne

• Hallerne fungerer i praksis som isolerede enheder med meget begrænset samarbejde og videndeling. Man ser hinanden 
som konkurrenter frem for samarbejdspartnere

• Her er der et stort potentiale i et øget samarbejde på tværs om eksempelvis:

– Videndeling (nøglesystemer, energi, fitness) 
– Aktiviteter (foreningsregi) 
– Ældre gymnastik
– Instruktører 
– Kurser og udvikling 
– Weekend aktiviteter
– Markedsføring og IT 

Hjemmesider, markedsføring og online-booking

• Der er stor forskel på niveauet for anvendelser af aktive hjemmesider og onlinebooking for de forskellige faciliteter

• For de tre faciliteter i kategorien ”Aktivitetshuse” er det foreningerne der står for hjemmesiderne. Disse er lokalt orienterede
og velfungerende 

• Undtagelsen er Bøvlinghallen, hvis hjemmeside er meget statisk og mangler opdateringer

• For de tre faciliteter i kategorien Lokale idrætscentre er Tangsø Centret og Harboøre Centret i front med moderne 
hjemmesider med online bestilling og tilmeldinger, mens Thyborøn Fritidscenter har behov for at opgradere hjemmesiden 

• Lemvig Idræts- og Kulturcenters hjemmeside lever ikke op til moderne krav om brugerinformation og booking og bør 
moderniseres

3. KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER FRITIDSFACILITETER



Organisering og frivillighed

• Lokalsamfundenes udbud og udvikling af idrætsfaciliteter og idrætsudbud er typisk bundet op på få personer. 

• Nogle modeller er bæredygtige, andre kan få problemer inden for en kortere årrække

• Der er forskellige løsninger og måder at organisere sig på, hvillet er et dilemma man må leve med hvis man vil bevare 
frivilligheden. 

• De større anlæg er på vej til at ændre styreform – selv om de forsat er funderet i et forenings- og frivillighedsparadigme. 

• De er klassiske eksempler på organisationer der er ved at vokse sig ud af den traditionelle foreningsorganisering. 

Bestyrelserne

• Bestyrelserne har generelt en god forståelse for behovet for udvikling af nye aktiviteter og været gode til at rekruttere 
ressourcestærke personer til bestyrelserne

• Der findes generelt mange håndværksmæssige, byggetekniske og økonomiske kompetencer

• Der har tidligere været gennemført en række udviklingsprojekter i og omkring lokalsamfund og faciliteterne med gode 
resultater til følge. Det skal man arbejde for at understøtte

• Med enkelte undtagelser er der et meget tæt og positivt samarbejde mellem facilitet og forening. 

• Bestyrelserne er alle stærkt forankret i foreningskulturen og overbevisningen om at hallerne er til for foreningerne. Dette 
bremser flere steder nye potentielle aktiviteter, men udgør også styrken i det frivillige lokale engagement

To typer medarbejdere 

• Halinspektørernes roller ændrer sig gradvist – og mere eller mindre bevidst

– Halinspektøren med ansvar for bygningen 

– Centerlederen der indgår aktivt i udviklingen af hele faciliteten. 

•
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Kompetenceudvikling

• Bestyrelser og medarbejdere udtrykker ønsker om kompetenceudvikling og ny inspiration til det videre arbejde med 
udviklingen af deres faciliteter og aktiviteter

• Der er forskel på medarbejdernes strategi og udviklingsfokus alt efter deres uddannelsesmæssige baggrund. 

– Medarbejdere med en merkantil baggrund arbejder ud fra et bredere kommercielt sigte og i forhold til flere 
målgrupper og forretningsområder Eksempler på dette er Tangsø Centret og Thyborøn Fritidscenter

– Medarbejdere uden en merkantil baggrund er udfordret på at udvikle nye forretningsområder og betalingsformer 
idet de mangler værktøjer til forretningsudvikling uden for de traditionelle tilskudsrammer

• Det anbefales, at Lemvig Kommune igangsætter kompetenceudviklingsforløb for de centrale interessenter på 
idrætsfacilitetsområdet for at sikre kompetencer og parathed i forhold til den påkrævede udvikling på fritidsområdet:

– Medarbejdere 
– Bestyrelsesmedlemmer 
– Frivillige foreningsledere

Udvikling af nye aktiviteter

• Foreningerne i lokalhallerne og de større faciliteter er generelt gode til udvikling og afprøvning af nye aktiviteter, men de
mangler: 

– Dygtige instruktører, så de kan fastholde medlemmerne
– Ressourcer til at udvikle og fastholde aktiviteter for nye grupper 
– Økonomi til at igangsætte nye aktiviteter
– Ressourcer til at udvikle nye aktiviteter 
– En strategisk afklaring af hvem, der har ansvaret i forhold til udvikling

• Her er et stort potentiale for udvikling af fælles aktiviteter og løsninger i et samarbejde på tværs af hallerne. 
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Fælles udvikling og støttefunktioner

• Foreningerne og faciliteterne vil gerne udvikle og prøve nyt, men de mangler ressourcer, risikovillig kapital samt hjælp til 
videndeling på tværs af faciliteter og foreninger

• Det anbefales, at Lemvig Kommune overvejer mulighederne for etablering af støttefunktioner, der kan hjælpe og støtte 
faciliteterne og foreningerne med igangsættelse af nye innovative aktiviteter. 

• Dette kunne være fælles administrative funktioner som booking og bogføring, energioptimering eller udvikling af 
tværgående aktiviteter som fælles instruktører, Åben hal i Weekenderne, Ældre idræt, Idræt i dagtimerne eller lignende
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4. KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER FODBOLDANLÆG

Der er i forbindelse med analysen gennemført en vurdering af øvrige fodboldanlæg inkl. klubhuse.

Generel vurdering 

• Der er en overkapacitet af fodboldbaner og enkeltstående klubhuse i Lemvig Kommune

• Der er behov for at tilpasse kapaciteten i forhold til det faldende antal aktive fodboldspillere kombineret med den 
demografiske udvikling herunder især et faldende børnetal. Foreningerne har allerede over hele kommunen taget 
konsekvensen af faldende børnetal og har oprettet fodboldaktiviteter på tværs af bygrænser. Men det er kun i Ramme og 
Lomborg, foreningerne aktivt har indstillet til nedlæggelse af fodboldanlæg, som reelt ikke længere anvendes

• Det anbefales, at den fremtidige prioritering af fodboldanlæg tager udgangspunkt i en samling af fodboldaktiviteterne på 
færre anlæg for at sikre en bedre kapacitetsudnyttelse og en fremtidssikring af faciliteterne

• Udover de analyserede anlæg, findes der i Lemvig Kommune en række enkelte lokale fodboldbaner og sportspladser, hvor 
aktivitetsniveauet vurderes som værende meget lavt eller ikke eksisterende. Det anbefales, at der sker en nærmere 
vurdering af det reelle behov for at vedligeholde disse områder

Bøvlingbjerg

• Boldbanerne i Bøvling kan reduceres, da der er sket en væsentlig reduktion i aktivitetsniveauet. På grund af et faldende 
børnetal har man samlet alle fodboldaktiviteter for børn inden for 1,5 time og træner skiftevis i Bøvling og Bækmarksbro. En 
eventuel udfordring med mange børn på arealet begrænser sig således til 1,5 time hver 14. dag, og vil kunne løses med en 
mindre ændring af træningstiderne. 



Gudum, Fabjerg og Nr. Nissum

• Der eksisterer i dag reelt fire fodboldanlæg i Gudum, Fabjerg og Nr. Nissum inden for en radius af 5-8 km. km.:

– Gudum Stadion med 11 mandsbane og tilhørende klubhus (4,5 timer pr. uge*) 

– Gudum Sognehus 11 mandsbane med tilhørende fodboldbaner og lysanlæg (0 timer pr. uge*) 

– Fabjerg Stadion 2x11 mandsbaner + 2x5 mandsbaner med tilhørende klubhus ( 2,5 time pr. uge*)

– Østhallen 2 x 11 mandsbaner + 2 x 5 mandsbaner plus idrætshal og klubhus ( 7,5 pr. uge*)

• De tre klubber har etableret et samarbejde på tværs af klubberne pga. manglende spillere og størstedelen af træningen 
herunder for ungdomsholdene finder sted ved Østhallen

• Udviklingen forstærkes af, at mange ungdomsspillere er flyttet til Lemvig GF 

• Det foreslås, at der indledes en proces med de involverede klubber til reduktion af baner og klubhuse

• Alle fodboldaktiviteter vil uden problemer kunne rummes på banerne ved Østhallen 

• Det foreslås, at fodboldaktiviteterne samles i Nr. Nissum for at styrke aktivitetsniveauet og sikre det fremtidige 
driftsgrundlag for Østhallen set i lyset af et generelt faldende befolkningstal

• Hvis dette realiseres, bør fodboldbanerne ved Østhallen ikke reduceres

4. KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER FODBOLDANLÆG

*www.GNIF.dk. Tal angivet efter facilitet angiver træningstimer pr uge iht. træningsplan for efteråret 2016.



Ramme og Lomborg

• Fodboldbanerne i Lomborg inkl. klubhuset foreslås nedlagt, da alle fodboldaktiviteter er henlagt til Ramme og delvist 
Klinkby. 

• Det foreslås, at den nedlagte børnehave ved Børnehuset inddrages til fællesklubhus i byen for spejdere og andre 
foreninger. Området bag Børnehuset kan inddrages som fodboldbane/ aktivitetsareal for byens foreninger og borgere

Bækmarksbro

• Fodboldbanen ved skolen kan tages ud af brug, da der er tilstrækkelig kapacitet ved hallen

• Kapaciteten ved centret vurderes som passende.
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Overordnede trends på fritidsområdet med interesse for Lemvig Kommune

• Et stort flertal af børnene er aktive i foreningerne. Til gengæld er flertallet af voksne og 
ældre aktive uden for foreninger

• Borgerne er mere mobile og villige til at bevæge sig over større afstande for at dyrke idræt

• Danskerne bliver ældre, men mere aktive

• Forskellige aldersgrupper stiller forskellige krav til anvendelser. Mindre lokaler og fleksible 
anvendelser bliver i stigende grad efterspurgt

• Løbende innovation og modefænomener stiller krav om fleksibilitet hos alle som er 
involveret i idrætten

• Den stigende kommercialisering på området stiller krav om ”bruger” orientering

• Brugerne stiller stigende krav om sammenhænge mellem aktiviteterne og servicekoncept. 
Serviceringen af mange og forskelligartede brugergrupper og aldersgrupper stiller 
desuden krav til fleksible anvendelser

• Kobling imellem ude og inde (sommer og vinter) bliver vigtigere i en tid, hvor udøverne i 
stigende grad er selvorganiseret og bedre beklædning tillader udeaktivitet en større del af 
året. 

• Udfordringen bliver at sikre et tilstrækkeligt brugergrundlag for de traditionelle faciliteter 
for at sikre levedygtigheden som samlingssteder for borgerne

5. FREMTIDENS BRUGERE OG ØNSKER TIL FRITIDSFACILITETER



BØRN OG UNGE

• 86% af alle børn 0 – 16 år dyrker foreningsidræt og udgør den absolut største brugergruppe – nu og 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 efterspørger fleksible individuelle fitness- og sundhedsorienterede 
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

VOKSNE

• Der vil være flere aktive kvinder end mænd. 

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

• 49% af mændene dyrker aktiviteter selvorganiseret eller i privat regi. 

• 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

5. FREMTIDENS BRUGERE OG ØNSKER TIL FRITIDSFACILITETER



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. 

5. FREMTIDENS BRUGERE OG ØNSKER TIL FRITIDSFACILITETER



• Lemvig Kommune har behov for at sikre moderne fleksible fritidsfaciliteter i 
udvalgte lokalsamfund som led i en aktiv bosætningsstrategi  

• De lokale selvejende fritidsfaciliteter kommer til at udfylde en vigtig rolle i 
fremtidens kommunale planstrategi. Dels som kulturelle samlingssteder for 
frivillige foreningsaktiviteter, dels som led i bestræbelserne på at fastholde 
attraktive og levende landsbysamfund som ramme om borgernes 
idrætsaktiviteter, events og andre tiltag indenfor erhverv og turisme 

• Den generelle udfordring i lokalområderne er fraværet af et privat marked for 
eksempelvis fitnesstilbud til kvinder grundet et begrænset befolkningsgrundlag. 
Hvis ikke den lokale fritidsfacilitet udbyder disse aktiviteter, findes de ikke, 
hvilket vil gøre hele området mindre attraktivt som bosætningssted for 
moderne familier

• Lemvig Kommune bør derfor indtage en mere aktiv rolle for at sikre, at 
faciliteterne tilbyder en bred variation af attraktive tilbud til alle borgere i 
lokalsamfundet. Samtidig må kommunen støtte op om de lokale faciliteter på en 
måde, som skaber grundlag for en bæredygtig forretningsmodel – også uden et 
stort kundegrundlag

• Idrætten og idrætsfaciliteterne er i højere grad grad blevet en del af den 
kommunale udviklingsstrategi, hvorfor Lemvig Kommune  har behov for at 
bevæge sig fra et armlængde-princip med udpræget selvforvaltning til en 
højere grad af kommunal involvering og målformulering. Dette med stor 
respekt for det lokale engagement og selvforvaltning

6. FRITIDSFACILITETERNE SOM EN DEL AF DEN KOMMUNALE      
PLANSTRATEGI



• Et eksempel er behovet for at Lemvig Kommune indgår i en tættere 
dialog med foreninger og faciliteter om en strategisk prioritering og 
samling af aktiviteter på færre faciliteter for at sikre det fremtidige 
forretningsgrundlag  og aktivitetsniveau for faciliteterne

• Idræt, kultur, sundhed og bevægelse bliver i stigende grad en 
tværorganisatorisk opgave, der kræver et tæt og koordineret 
samarbejde på tværs af flere kommunale forvaltninger og de frivillige 
foreninger

• Omstillingen til en mere fleksibel og kundeorienteret tilgang til det at 
drive fritidsfaciliteter og udbyde mere individuelle aktiviteter, er en 
stor udfordring for mange frivillige foreningsledere og 
bestyrelsesmedlemmer

• Lemvig Kommune har derfor i højere grad behov for at bevæge sig ind i 
en politisk stillingtagen til hvordan faciliteterne skal drives og hvilke 
aktiviteter, der skal finde sted i dialog med de frivillige

• Udendørs idræts arealer skal medtænkes som faciliteter i den 
kommunale planlægning

• Fremtidens bæredygtige lokalsamfund har brug for velfungerende 
fritidsfaciliteter – men ikke nødvendigvis de samme faciliteter alle 
steder

6. FRITIDSFACILITETERNE SOM EN DEL AF DEN KOMMUNALE      
PLANSTRATEGI



Følgende overordnede krav kan formuleres til fremtidens fritidsfaciliteter

• Fleksibilitet og mulighed for at være aktive på varierende tidspunkter året rundt er et nøglekrav 

• Flere individuelle og sundhedsprægede aktiviteter til voksne og ældre.

• IT skal integreres i videst muligt omfang til at lette booking, kommunikation og administration 

• Fritidsfaciliteterne skal udvikles som en samlet fleksibel ramme om hele familiens aktiviteter

• Renoverede og moderne faciliteter med fokus på nye målgrupper, fleksibel anvendelse og lysindfald

• Frivillige og foreninger er forsat centrale udbydere af idrætsaktiviteter, men lønnet personale eller andre aktører på 
idrætsområdet kan også udbyde aktiviteter evt. i samarbejde med foreningerne 

• Mulighed for at dyrke udendørs aktiviteter

• Leg og samvær frem for holdsport og konkurrence

• De traditionelle holdaktiviteter som fodbold er for nedadgående – og individuelle aktiviteter som løb er stigende

• Aktiviteter på tværs af generationer

I byerne skal lidt plads blive til mange aktiviteter - på landet skal spredte aktiviteter klynges

7. FREMTIDENS FRITIDSFACILITETER Tænk: ÅbentTænk: LegTænk: På tværs af alder



Åben Hal / Aktivitetshus 
• Personale varetager tilsyn og rengøring

• Foreningsdrevne aktiviteter

• Aktiv hjemmeside med selvbetjening

• It systemer / Online Booking 

• Multifunktionelle lokaler

• Åben køkken / selvbetjening

• Aktivitetsrum / Foreningsfitness

• Åben hal koncepter i weekender og ferier

• Åben 365 dage om året via selvbetjening

Lokal Hal
• Delvist / fuldt bemandet

• Primært foreningsdrevne aktiviteter

• Aktiv hjemmeside

• It systemer / online booking

• Multifunktionelle lokaler

• Åben køkken / selvbetjening / Café

• Fitnesscenter / Foreningsfitness

• Åben hal koncepter i Weekender og ferier

• Åben 365 dage om året via selvbetjening

Lokalt Fritidscenter
• Fuldt bemandet

• Forenings- og professionelt organiserede aktiviteter

• Aktiv hjemmeside

• It systemer / online booking

• Fleksibel booking af ledige timer

• Multifunktionelle lokaler

• Café drift / åben køkken / selvbetjening

• Fitnesscenter med individuel og holdtræning

• Markedsføring af aktiviteter

• Events og turneringer

• Weekend og ferie aktiviteter

• Funktionel træning

• Ældre idræt

• Specialidrætter

• Åben 365 dage om året via selvbetjening og ansatte

Kraftcenter
• Flere ansatte

• Professionelt og foreningsorganiserede aktiviteter

• Udvikling og drift af egne idrætskoncepter

• Aktiv hjemmeside

• It systemer / online booking

• Fleksibel booking af ledige timer

• Multifunktionelle lokaler

• Café drift / Restaurant 

• Fitnesscenter med individuel- og holdtræning

• Ansatte instruktører 

• Markedsføring af aktiviteter

• Weekend og ferie aktiviteter

• Konferencer og kurser og events

• Ældreidræt og sundhedscenter

• Kost og sundhed

• Specialidrætter

• Åben og bemandet 365 dage om året

7. TYPER AF FREMTIDENS FRITIDSFACILITETER 



8. FREMTIDENS FRITIDSFACILITETER I LEMVIG KOMMUNE 



År/
ALDER

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0 150 147 147 148 149 148 146 144 141 139 136 134 132 130 128 - 22
1-6 1.005 981 965 950 940 935 931 917 907 896 884 871 858 844 831 - 174
7-16 2.539 2.479 2.404 2.336 2.272 2.190 2.112 2.039 1.982 1.918 1.850 1.802 1.759 1.719 1.687 - 852
17-25 2.024 1.943 1.917 1.887 1.849 1.807 1.757 1.716 1.663 1.625 1.599 1.560 1.520 1.484 1.445 -579
26-42 3.097 3.081 3.076 3.049 3.035 2.986 2.948 2.917 2.872 2.855 2.816 2.784 2.741 2.703 2.671 -426
43-59 5.200 5.083 5.001 4.915 4.826 4.726 4.610 4.489 4.384 4.221 4.074 3.929 3.802 3.705 3.614 -1586
60-64 1.521 1.559 1.566 1.573 1.541 1.527 1.491 1.493 1.464 1.494 1.502 1.517 1.529 1.516 1.464 -57
65-79 3.751 3.794 3.826 3.872 3.916 3.972 4.018 4.000 4.027 4.018 4.012 3.986 3.948 3.928 3.941 +190
80+ 1.113 1.148 1.172 1.206 1.247 1.285 1.339 1.408 1.452 1.500 1.571 1.646 1.723 1.772 1.813 +700
Grand 
Total 20.400 20.215 20.075 19.938 19.775 19.576 19.351 19.123 18.893 18.667 18.445 18.230 18.013 17.802 17.594

• Der vil i 2030 være 3000 færre brugere i hele kommunen og dermed også brugere til fritidsfaciliteterne

• Der vil være 1000 færre unge, som primært dyrker holdsport og foreningsidræt i de traditionelle 20x40 haller

• Der vil være 900 flere ældre over 65 som vil efterspørge mindre aktivitetslokaler og idrætssale

8. BEFOLKNINGSUDVIKLING I LEMVIG KOMMUNE 



• Prognosen viser at befolkningstallet generelt falder i Lemvig Kommune frem mod 2030. Det største procentvise fald vil ske i 
småbyer og yderområder med ca. 20 % mod ca. 10 % i Lemvig, Thyborøn og Harboøre

• Dette understreger behovet for at klynge aktiviteter og fritidsfaciliteter i de små byer og landområderne i fremtiden, hvis disse 
fortsat skal være bæredygtige og attraktive. Hvis dette ikke sker, er der stor risiko for at faciliteterne i fremtiden ikke vil være 
bæredygtige

8. BEFOLKNINGSUDVIKLING I LEMVIG KOMMUNES LOKALOMRÅDER
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• Oversigt viser det samlede antal 20x40 
haller i Lemvig Kommune uanset ejer

• Med kun ca. 10 min kørsel mellem 
hallerne er dækningen stor. Det er denne 
type idrætshaller der bliver mindre brug 
for i fremtiden, fordi brugerne 
efterspørger mindre aktivitetslokaler

8. 20X40 HALLER I LEMVIG KOMMUNE 
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Ca. 10 min kørsel 
fra center af 
ringen

Harboøre Centret

Thyborøn Fritidscenter

Lemvig Fitness

Østhallen

Bøvling Hallen

Tangsø Centret

Lemvig Motionscenter

Godsterminalen

• Forskellige former for fitness og funktionel træning 
vækster – også i privat regi

• Fitnesscentrene er etableret senere end 20x40 
hallerne og er i  vækst

• Unge, voksne og ældre bevæger sig fra hallerne til 
fitnesscentrene både i privat og foreningsregi og 
forstærker udfordringen med at fylde 20x40 
hallerne

8. UDBUD AF FITNESSAKTIVITETER
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Baseret på det fremtidige brugergrundlag samt 
øvrige faciliteter i lokalområdet foreslås følgende 
strategiske kategorisering.
Kategoriseringen betyder, at hver fritidsfacilitet 
baseres på et bæredygtigt kundegrundlag, samt 
en klar strategisk profil for hver facilitet.
Vi anbefaler en udviklingsplan med 4 stærke, 
lokale fritidscentre, til sikring af moderne og 
tidssvarende faciliteter til alle borgerne inden for 
15 min kørsel suppleret af 4 mindre lokale 
faciliteter

Kraftcenter (0)
Lokale Fritidscentre (4)
Lokalhaller (1)
Åbne haller / Aktivitetshuse (3)

8. KATEGORISERING AF FREMTIDENS FRITIDSFACILITETER 

Brugergrundlag 2030
Thyborøn Fritidscenter: 1900
Harboøre Centret: 1600
Lemvig Idræts- og
Kulturcenter 6700
Klinkby Hallen 1100
Ramme Hallen 1300
Bøvling Hallen 1100
Østhallen  1200 
Tangsø Centret 4000



Åben Hal / Aktivitetshus 

Bøvling Hallen, Ramme Hallen, Klinkby Hallen
• Personale varetager tilsyn og rengøring

• Foreningsdrevne aktiviteter

• Aktiv hjemmeside med selvbetjening

• It systemer / Online Booking 

• Multifunktionelle lokaler

• Åben køkken/ selvbetjening

• Aktivitetsrum / Foreningsfitness

• Åben hal koncepter i weekender og ferier

• Åben 365 dage om året via selvbetjening

Lokal Hal

Østhallen
• Delvist/fuldt bemandet

• Primært foreningsdrevne aktiviteter

• Aktiv hjemmeside

• It systemer / online booking

• Multifunktionelle lokaler

• Åben køkken/selvbetjening/Café

• Fitnesscenter / Foreningsfitness

• Åben hal koncepter i Weekender og ferier

• Åben 365 dage om året via selvbetjening

Lokalt Fritidscenter

Tangsø Centret, Harboøre Fritidscenter, Thyborøn 
Fritidscenter, Lemvig Idræts- og Kulturcenter
• Fuldt bemandet

• Forenings- og professionelt organiserede aktiviteter

• Aktiv hjemmeside

• It systemer / online booking

• Fleksibel booking af ledige timer

• Multifunktionelle lokaler

• Café drift / åben køkken / selvbetjening

• Fitnesscenter med individuel og holdtræning

• Markedsføring af aktiviteter

• Events og turneringer

• Weekend og ferie aktiviteter

• Funktionel træning

• Ældre idræt

• Specialidrætter

• Åben 365 dage om året via selvbetjening og ansatte

Kraftcenter
• Flere ansatte

• Professionelt og foreningsorganiserede aktiviteter

• Udvikling og drift af egne idrætskoncepter

• Aktiv hjemmeside

• It systemer / online booking

• Fleksibel booking af ledige timer

• Multifunktionelle lokaler

• Café drift / Restaurant 

• Fitnesscenter med individuel og holdtræning

• Ansatte instruktører 

• Markedsføring af aktiviteter

• Weekend og ferie aktiviteter

• Konferencer og kurser og events

• Ældreidræt og sundhedscenter

• Kost og sundhed

• Specialidrætter

• Åben og bemandet 365 dage om året

8. KATEGORISERING AF FRITIDSFACILITETER I LEMVIG KOMMUNE 



9. STATUS PÅ INDVIDUELLE FRITIDSFACILITER



9. LEMVIG IDRÆTS- OG KULTURCENTER 
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• LIK er placeret centralt i Lemvig der i 2030 forventes at have befolkningsgrundlag på 
6700 personer svarende til et fald på ca. 9% fra 2016

• Udviklingspotentialet for LIK vurderes til at være et stærkt lokalt fritidscenter, der 
med tiden muligvis kan udvikles til at være et egentligt kraftcenter 

• Tilstedeværelsen af flere selvstændige og konkurrerende idrætsfaciliteter inden for 
1. km af centret begrænser imidlertid udviklingspotentialerne 

• Her ville en yderligere udvikling af centret til et egentligt kraftcenter kræve en 
kommunal strategi om at samle flere aktiviteter og opgaver på centret. Som 
kraftcenter ville LIK med tiden kunne overtage hele eller dele af de omkringliggende 
hallers drift 

• Lemvig Stadion og faciliteterne omkring Lemvig Gymnastikforening er imidlertid 
veldrevne og innovative, hvorfor ændringer i organiseringen ikke ses som 
hensigtsmæssige som tingene står nu

9. LEMVIG IDRÆTS- OG KULTURCENTER 

Den videre interne udvikling af LIK i relation til potentialerne for et stærkt lokalt Fritidscenter vil på kort sigt kræve udvikling 
af centret på en række vigtige områder: 

• En generel modernisering af faciliteterne herunder cafeteria og indgangsparti

• I relation til de kommercielle potentialer og opdyrkning af nye forretningsområder vil en styrkelse af de 
kommercielle kompetencer for både ledelse og bestyrelse være relevante

• Udvikling af adgangsforhold, skiltning og flow igennem faciliteterne

• Udvikling af markedsføring og hjemmeside, herunder sprogvarianter til turister, samt onlinebooking 

• Styrkelse af det samlede servicekoncepter og fokus på nye kundegrupper

• Udvikling af events og flere kommercielle aktiviteter

• Fokus på udnyttelsesgrader i alle dele af faciliteten



9. LEMVIG IDRÆTS- OG KULTURCENTER

Lemvig GF
Egen minihal drives af foreningen

Lemvig Stadion
Lemvig GF driver fodbold stadion 

Lemvig Gymnasium
Har egne idrætsfaciliteter

Lemvig Motionscenter
Lemvig og Omegns Firmaidræt

• Flere selvstændige 
idrætsfaciliteter inden for ca. 1 
km. radius. 

• Flere konkurrerende aktører 
begrænser 
udviklingspotentialet for LIK og 
betyder at der ikke er er 
grundlag for et egentligt 
kraftcenter

• Strukturen er typisk for Lemvig 
Kommune med en decentral 
struktur, med selvejende 
faciliteter og foreninger, som 
driver egne faciliteter

Lemvig Idræts- og  Kulturcenter
Idrætsfaciliteter, mødefaciliteter, svømmehal

Lemvig Fitness
Ejes og drives af Lemvig/Thyborøn Håndbold



9. HARBOØRE CENTRET
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• Harboøre Centret vil i 2030 have et befolkningsgrundlag på ca. 1600 personer, 
svarende til et fald på 11% fra 2016

• Harboøre Centret gennemgik i 2007 en komplet ombygning og modernisering, 
således at hallen i dag fremstår moderne og indrettet i overensstemmelse med 
kriterierne for en moderne fleksibel fritidsfacilitet

• Centret har har desuden formået at etablere en central indgang med adgang til 
cafeen og de enkelte aktiviteter, hvilket er forudsætningen for en god 
brugeroplevelse  

• Centret har etableret en række velfungerende udendørs faciliteter inkl. en let 
multihal i forbindelse med centret

• Vi vurderer, at antallet af fodboldbaner er passende i forhold til behov 

• Centret har en moderne velfungerende hjemmeside med onlinebooking

• Centret har en proaktiv bestyrelse og ledelse der har fokus på udvikling og 
innovation for at sikre fremtiden for centret 

Den videre udvikling af Harboøre Centret i relation til kategoriseringen lokalt fritidscenter 
kan styrkes på en række vigtige områder: 

• I relation til de kommercielle potentialer på turismeområdet og opdyrkning af 
nye forretningsområder vil en styrkelse af de strategiske og kommercielle 
kompetencer for både ledelse og bestyrelse være relevante

• Set udefra er indgangspartiet til faciliteterne for anonymt og bør i højere grad 
markedsføre stedet i forhold til turister.  Dette kan ske igennem skiltning, 
banner mv. 

• Et øget samarbejde med Thyborøn Fritidscenter omkring en målrettet 
satsning på turismesegmentet vil kunne styrke forretningsgrundlaget

9. HARBOØRE CENTRET



9. THYBORØN FRITIDSCENTER
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9. THYBORØN FRITIDSCENTER

• Thyborøn vil i 2030 have en befolkningsgrundlag på ca. 1900 personer, 
svarende til et fald på 8%. 

• En udfordring for byen er, at en voksende del af de erhvervsaktive i byen ikke 
er bosiddende i byen, men typisk arbejder 4 dags uger og overnatter på 
vandrehjem eller lignende. Hvis denne udvikling fortsætter vil det udfordre de 
traditionelle holdidrætter og øge behovet for fleksible individuelle 
idrætstilbud. 

• Centret står i en udviklingsfase, hvor vægtningen mellem foreningsdrevne og 
kommercielle aktiviteter skal afklares. I dag er aktiviteterne på centret 
hovedsageligt foreningsdrevne, men der arbejdes på udvikling af flere 
kommercielle forretningsområder

• Denne proces afspejles i bygningsmassen, der mangler arkitektonisk 
sammenhæng mellem de enkelte elementer i bygningsmassen, café, fitness, 
haller mv. 

• Centret er i gang med en ambitiøs udviklingsplan til etablering af Thyborøn 
Vandkulturhus i en af de eksisterende 20x40 haller. Vandkulturhuset skal 
styrke forretningsgrundlaget for centret og medvirke til at styrke turismen i 
Thyborøn.

• Centret har en proaktiv bestyrelse og en ny ledelse med kommerciel 
forståelse, der har fokus på udvikling og innovation for at sikre fremtiden for 
centret.

• Vi anser antallet af fodboldbaner som passende i forhold til aktivitetsniveau



Den videre udvikling af Thyborøn Fritidscenter i relation til kategoriseringen 
lokalt fritidscenter kan styrkes på en række vigtige områder: 

• I relation til de kommercielle potentialer på turismeområdet og 
opdyrkning af nye forretningsområder vil en styrkelse af de strategiske 
og kommercielle kompetencer for både ledelse og bestyrelse være 
relevante

• I relation til planerne om vandkulturhus og en øget kommercialisering 
bør centret gennemføre en strategiproces til afklaring af nye 
målgrupper og indsatsområder, samt fremtidens 
samarbejdsrelationer med foreningerne

• Der bør udarbejdes en helhedsplan for faciliteterne til sikring af et 
ensartet arkitektonisk udtryk. Indgangspartiet bør ændres således, at 
det i højere grad henvender sig til turister.  Dette kan ske igennem 
skiltning, banner mv. 

• Ambitionen om at styrke de kommercielle aktiviteter i forhold til 
erhvervsliv og især turisme er rigtige, da dette vil være en 
forudsætning for et bæredygtigt forretningsgrundlag i fremtiden 

• Ambitionen om at erstatte en 20x40 hal med en anden aktivitet er 
rigtig, da der vil blive mindre brug for 20x40 haller i fremtiden 

• Et øget samarbejde med Harboøre Centret omkring en målrettet 
satsning på turismesegmentet vil kunne styrke forretningsgrundlaget

9. THYBORØN FRITIDSCENTER
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• Frejo&Steen ser et stort potentiale i et øget samarbejde og koordinering 
mellem Thyborøn Fritidscenter og Harboøre Centret på turismeområdet

• Centrene har forskellige aktiviteter målrettet ejere og turister i 
fritidshusene i området, men det vurderes, at der fortsat er et stort 
uudnyttet kommercielt potentiale som kunne realiseres med en øget og 
koordineret indsats

• Et samarbejde bør fokuseres omkring turister, fritidshusejernes og de 
kommercielle potentialer

• Harboøre Centret har påbegyndt udviklingen af koncepter målrettet 
turister og sommerhusejere. Vi ser at disse koncepter kan udvikles 
yderligere. 

• Det vil kræve målrettede koncepter, herunder markedskommunikation 
inklusiv relevante sprogvarianter og markedsrelevant prissætning

• Et succesrigt samarbejde kan på sigt give yderligere muligheder for 
samdrift på udvalgte funktioner. Eksempelvis konceptudvikling, 
markedsføring og udvalgte stabsfunktioner mellem de to centre

• En øget indsat på dette område er vigtig for fremtidssikringen af de to 
faciliteter, der ellers kan få vanskeligt ved at fastholde et tilstrækkeligt 
forretningsgrundlag alene baseret på foreningsaktiviteter i fremtiden

9. THYBORØN FRITIDSCENTER & HARBOØRE CENTRET 
I TURISMESAMARBJDE



9. KLINKBY HALLEN ”Alt i et Huset”
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9. KLINKBY HALLEN ”Alt i et Huset”
• Klinkby vil i 2030 have en befolkningsgrundlag på ca. 1100 personer, svarende til et fald på 

21%. Hallen er således reelt truet af et faldende befolkningsgrundlag og tvunget til løbende 
nytænkning og fortætning af aktiviteter i og omkring hallen 

• Hallens bestyrelse og ledelse løfter denne opgave eksemplarisk, og har formået at omstille fra 
en traditionel idrætsfacilitet til en moderne multifunktionel fritidsfacilitet, inklusiv multisal 
(inde) og tarzanbane (ude)

• Hallen har i tæt samarbejde med lokalsamfundet gennemført en succesfuld udviklingsproces 
benævnt ”Alt i én Huset” som dækker over ambitionen om at få alle borgere til at gå ind af 
samme dør

• Hallens placering ved skolen har afgørende betydning for den daglige benyttelse og udnyttelse. 
En lukning af skolen vil have store konsekvenser for kapacitetsudnyttelsen

• Klinkby Hallen er blevet løbende renoveret og fremstår med mange forskellige aktivitetslokaler 
til servicering af lokalområdet

• Multisalen er velindrettet til fremtidens aktivitetsformer
• Antallet af fodboldbaner anses som passende i forhold til aktivitetsniveau
• Klinkby ledes af en driftig halinspektør som driver alle dele af faciliteten inkl. de udendørs 

faciliteter

• Halinspektøren har reference til en bestyrelse, som er meget aktive og som arbejder 
projektorienteret

• Grundet det begrænsede befolkningsgrundlag og en placering tæt på Lemvig kategoriseres 
hallen som Åben Hal / Aktivitetshus, men hallen performer bedre end dette

Den videre udvikling af Klinkby Hallen i relation til kategoriseringen Åben Hal / Aktivitetshus kan styrkes på en række områder:

• I relation til de kommende års udfordringer med at udvikle nye aktiviteter og  forretningsområder, 
vil en styrkelse af de strategiske og kommercielle kompetencer for både ledelse og bestyrelse
være relevante

• Fortsat fokus på fortætning af alle byens aktiviteter og nye initiativer inden for de 
nuværende rammer



9. RAMME HALLEN
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9. RAMME HALLEN
• Ramme vil i 2030 have et befolkningsgrundlag på ca. 1300 personer, 

svarende til et fald på 19%. Demografien i Ramme ændrer sig og der 
bliver flere ældre borgere som ikke har behov for 20x40 haller

• Dette vil i fremtiden give faciliteten en udfordring med et reduceret 
brugergrundlag og et faldende børnetal

• Rammehallens bestyrelse arbejder allerede eksemplarisk med at 
håndtere disse udfordringer og har blandt andet indgået et 
landsbysamarbejde med Lomborg om en fælles prioritering af både 
indendørs og udendørs faciliteter 

• Der arbejdes aktivt for at etablere nye udendørsfaciliteter til styrkelse 
af lokalbefolkningens aktivitetsmuligheder herunder en samling af 
fodboldaktiviteter for Ramme og Lomborg i Ramme 

• Alle aktiviteter i Rammehallen gennemføres af foreninger

• Ramme Hallen ledes af en halinspektør som samtidig varetager 
skolens pedelfunktioner

• Adgangsforhold, mødefaciliteter og aktivitetsrum er nye / renoverede 
og indretningen er sket med fokus på fleksible selvbetjening for husets 
brugere

Den videre udvikling af Ramme Hallen  i relation til kategoriseringen Åben 
Hal / Aktivitetshus kan styrkes på en række områder: 

• Fortsat fokus på fortætning af alle byens aktiviteter og nye 
initiativer inden for de nuværende rammer

• Opdatering af hjemmeside



9. TANGSØ CENTRET 
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9. TANGSØ CENTRET
• Tangsøcentret vil i 2030 have et befolkningsgrundlag på ca. 1140 personer, svarende til et 

fald på 21%. Demografien i Bækmarksbro ændrer sig og der bliver flere ældre borgere med 
mindre behov for 20x40 haller. Dette vil i fremtiden give faciliteten en udfordring med et 
reduceret brugergrundlag og et faldende børnetal

• Tangsøcentrets ledelse og bestyrelse arbejder allerede eksemplarisk med at håndtere disse 
udfordringer og har skabt et moderne fritidscenter med en bred række af aktiviteter som: 

– Fitnesscenter
– Fritidsklub og børnehave
– Multifunktionelle aktivitetssale 
– Uddannet personale til træning af ældre og personer med særlige behov
– Festlokaler og bespisning
– Overnatningsmuligheder

• Tangsøcentret anses som et stærkt lokalt fritidscenter der kan dække befolkningens behov 
for moderne og fleksible fritidsfaciliteter i den sydlige del af Lemvig Kommune.

• Det brede udbud af aktiviteter tiltrækker brugere fra en bredt geografisk opland og bidrager 
til at understøtte forretningsgrundlaget i fremtiden. Vi ser et potentielt brugergrundlag fra 
Lemvig Kommune på 4000 borgere fra de omkringliggende byer og hertil kommer 
potentielle brugere fra Holstebro Kommune syd for Bækmarksbro. 

Den videre udvikling af Tangsøcentret i relation til kategoriseringen lokalt fritidscenter kan styrkes 
på en række områder: 

• En styrkelse af de strategiske og kommercielle kompetencer for både ledelse og bestyrelse er 
relevante for at sikre forsat udvikling. 

• Et særligt opmærksomhedspunkt er sikringen af generationsskifte og fastholdelse af 
relevante kompetencer i centret, når den nuværende leder går på pension

• Fortsat fokus på fortætning af alle byens aktiviteter og nye initiativer inden for de 
nuværende rammer



9. BØVLING HALLEN 
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• Bøvlingbjerg vil frem til 2030 opleve en ændring i befolkningsgrundlaget: 

– Aldersgruppen 0-25 reduceres med 74 personer (-22%)
– Aldersgruppen 26 – 42 reduceres med 41 personer (-18%)
– Aldersgruppen 43 – 59 reduceres med 141 personer (-37%)
– Aldersgruppen 60 – 99 øges med 22 (+3%)

• Opsummerende sker der samtidigt en markant reduktion i befolkningsgrundlaget, og en 
ændring i demografien i form af flere ældre og færre unge 

• Reduktionen af børn og unge rammer især holdaktiviteter idet det bliver vanskeligere at 
etablere lokale idrætshold. Bøvling oplever allerede disse udfordringer og har derfor 
etableret fodbold og håndboldhold i samarbejde med Bækmarksbro. Udfordringen med 
at stille hold vil øges de kommende år

• Der har været gennemført udviklingsprocesser i byen over flere omgange uden, at det er 
lykkedes at komme til enighed om en fælles strategi for prioritering og anvendelse af 
fremtidens fritidsfaciliteter. Bøvling har med andre ord ikke formået at gennemføre den 
samme prioriteringsproces som de øvrige byer

Foreningsliv

• Der er etableret et lokalråd som arbejder aktivt med flere udviklingsprojekter i byen, 
som løbestier, hjemmeside og udviklingsplan for byen. Der er etableret en hjemmeside 
og en facebookgruppe

• Der er et aktivt foreningsliv i Bækmarksbro, men primært omkring seniorsegmentet og 
kirken. Der kan dermed umiddelbart konstateres en generationsudfordring i Bøvling, 
hvor det er de ældre der er aktive i lokalråd og de bredere udviklingsinitiativer i byen

• Bestyrelsen i Bøvlinghallen oplever, at der mangler en forbindelse mellem de unge og 
hallen, og det er vanskeligt at engagere de unge i bestyrelsesarbejde og udvikling af 
hallen

9. BØVLING HALLEN 
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Øvrige fritidsfaciliteter i Bøvling

• Børn og unge i byen går med få undtagelser på Bøvling Fri- og 
Idrætsefterskole – skolen har elever op til 8. klasse. Børnenes 
idrætsaktiviteter sker her, efter at Bøvling Skole er lukket

• Gymnastikforeningen anvender idrætshallen til springgymnastik fordi 
forstanderen på skolen er træner og fordi springfaciliteterne i 
Bøvlinghallen ikke er tidssvarende

• Bøvling Forsamlingshus er i drift som en selvejende institution

• Missionshuset er placeret 2 km uden for Bøvling mod Bækmarksbro

• Friskolen 500 meter fra Bøvlinghallen har egen idrætshal, samt et antal 
aktivitetslokaler, der helt overvejende anvendes af skolens elever i 
hverdagen, men også udlånes til fællespisninger og andre arrangementer i 
byen

• 7,6 km kørsel væk ligger Tangsø Centret som er et moderne udbygget 
idrætscenter, med 20x40 idrætshal, fitness, svømmehal, wellness, 
uddannet personale og selvskabslokaler

• I forbindelse med Sundhedshuset findes en tom aula, som er under 
overvejelse til lokale aktiviteter 

9. BØVLING HALLEN 



• Der findes i Bøvling og opland en række faciliteter 
som alle konkurrerer om de samme borgere og 
aktiviteter

• Selv om der i Bøvling er tale om foreninger og 
institutioner med forskelligt værdigrundlag og 
interesser, ændrer det ikke på at fritidsfaciliteterne 
konkurrerer om de samme brugere i byen og 
oplandet

Bøvling Hallen

Aulaen i Sundhedshuset (50 meter)
(under overvejelse som aktivitetshus)

Bøvling Forsamlingshus 500 meter

Bøvling Fri- og Idrætsefterskole 1 km. 

Tangsø Centret 7,6 km 9 min i bil

Bøvling Hallen

Ramme Hallen 7,8 km 9 
min i bil

Bøvling Missionshus 2 km. 

9. BØVLING HALLEN 



Udfordringer 

• Bøvlingbjerg har for mange fritidsfaciliteter i forhold til det nuværende og især fremtidige befolkningsgrundlag. 

• Bøvlinghallen har en række grundlæggende problemstillinger: 

– Bøvling Skole er nedlagt, så der er meget få aktiviteter i hallen i dagtimerne

– Efterspørgslen efter 20x40 hallen er faldende og denne efterspørgsel vil blive væsentligt reduceret frem til 2030

– Hallen er indrettet som en traditionel idrætshal fra 1970érne med begrænset lysindfald og opholdslokaler, som ikke er 
hensigtsmæssigt indrettet

– Hallen har for mange kvadratmeter i forhold til det fremtidige behov og antallet af brugere og det er derfor vanskeligt 
at skabe et attraktivt og hyggeligt idrætsmiljø 

– Bøvling vil frem til 2030 få færre borgere som vil blive ældre og have behov for mindre og mere fleksible 
aktivitetslokaler og mindre behov for en en 20x40 idrætshal

– De respektive aktivitetslokaler, mødelokale og cafeteria er i konkurrence med de øvrige fritidsfaciliteter i byen

– Halinspektøren yder en stor indsats for at drive og udvikle hallen, og udgør en kernefigur i driften af hallen og 
foreningen, idet han også er formand for idrætsforeningen. Når han går på pension er der en væsentligt risiko for at 
denne arbejdsindsats ikke kan erstattes

– Der er en væsentlig risiko for at det ikke vil være muligt at mobilisere de frivillige kræfter som skal udvikle hallen fordi 
behovet vil være begrænset

• Der er forskellige interesser og foreninger i Bøvling, som må forventes at fastholde deres ønsker om egne fritidsfaciliteter i 
fremtiden

• 9 km kørsel væk ligger Tangsø Centret som et moderne og velindrettet fritidscenter med en bred række af tilbud og 
uddannet personale

9. BØVLING HALLEN 



Anbefalinger

• En fælles strategi for udvælgelse, prioritering og modernisering af fremtidens fritidsfaciliteter i Bøvling vil kunne styrke 
lokalsamfundet

• Frejo&Steen anbefaler, at den fælles strategi tager udgangspunkt i følgende punkter: 

– Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en vigtig institution i Bøvling både som skole og arbejdsplads. Skolen fungerer i 
forvejen som et naturligt samlingspunkt for børn og unge, og i et vist omgang for byens borgere. Strategien bør 
fokusere på at styrke skolens fremtidige forretningsgrundlag og aktiviteter

– Strategien bør fokusere på at styrke anvendelsen af Tangsø Centret  også for borgerne i Bøvling, for at fastholde 
forretningsgrundlaget for centret. Man bør derfor ikke iværksætte tiltag, der har til formål direkte at konkurrere med 
Tangsø Centret, men i stedet etablere supplerende faciliteter, som sikrer borgerne i lokalområdet et differentieret 
tilbud om fritidsfaciliteter. 

– Den fremtidige planlægning af fritidsfaciliteter bør tage udgangspunkt i en landsbyklynge tankegang og se Bøvling og 
Bækmarksbro som ét lokalområde 

– Strategien bør fokusere på, at der allerede eksisterer en række mødelokaler og aktivitetsrum i Bøvling som borgere og 
foreninger ønsker at bevare, hvorfor en fremtidig idrætsfacilitet ikke behøver indeholde disse faciliteter

• Vi anbefaler på baggrund af ovenstående at følgende udviklingsscenarie overvejes: 

– At der etableres en ny multifunktionshal / bevægelseshus i forbindelse med Fri- og idrætsefterskolen

– Den nye facilitet organiseres som en del af Fri- og idrætsefterskolens drift og administration 

– At Bøvlinghallen nedlægges 

9. BØVLING HALLEN 



En ny facilitet vil kunne: 

– Sikre børnene direkte adgang til hallen både i skoletiden og 
umiddelbart efter

– indrettes multifunktionelt med mulighed for flere mindre 
lokaler

– Indrettes moderne med lysindfald og fitness lokaler tilpasset 
befolkningens ønsker og behov

– Være væsentligt billigere i energi 

– Kræve mindre vedligehold og dermed mindre personale

– Indrettes optimalt i forhold til online booking, og fleksibel 
elektronisk adgang og dermed være nemmere at administrere. 

– Skabe en optimal sammenhæng mellem indendørs- og 
udendørs aktiviteter ved at etablere boldbaner, multibane ved 
skolen. 

– Styrke skolens forretningsgrundlag 

– Reducere omkostningerne til ledelse, fordi skolen kan 
administrere hallen sammen med de øvrige faciliteter

9. BØVLING HALLEN 



9. ØSTHALLEN 
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• Nr. Nissum vil i 2030 have et befolkningsgrundlag på ca. 1200 personer, svarende til 
et fald på 13%. Det faldende befolkningstal herunder især børnetallet stiller krav til 
faciliteten om en løbende udvikling og omstilling for at sikre et tilfredsstillende 
aktivitetsniveau og økonomisk grundlag

• De nyeste lokaler er hensigtsmæssigt indrettede med aktivitetssal og fitness og 
opfylder kravene til moderne idrætsbyggeri

• Idrætshallen er uhensigtsmæssigt indrettet til fremtidige idrætsaktiviteter. Hallens 
størrelse som næsten dobbelt håndboldhal giver en række udfordringer i forhold til 
en optimal udnyttelse og dette vurderes til at blive forværret i fremtiden. 

• Bestyrelse og ledelse ses som proaktive i forhold til at skabe nye aktiviteter og der 
er gennemført en række initiativer både inde og ude for at styrke aktivitetsniveauet. 
Men der efterspørges kompetenceudvikling og hjælp til den videre 
omstillingsproces

Den videre udvikling af Østhallen i relation til kategoriseringen Lokalt Fritidscenter kan 
styrkes på en række områder. Det bør overvejes at: 

• Igangsætte en proces til afklaring af alternative indretninger af dele af hallen 
med fleksible eller stationære bevægelseselementer som klatretårne, 
legepladser etc. 

• Processen skal kombineres med en afklaring af den fremtidige tilskudsmodel 
så hallen får muligheden for at finansiere omstillingen over en periode

• Fortsat fokus på fortætning af alle byens aktiviteter og nye initiativer inden 
for de nuværende rammer
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Bøvlingbjerg

• Boldbanerne i Bøvling kan reduceres, da der er sket en væsentlig 
reduktion i aktivitetsniveauet. 

• På grund af et faldende børnetal har man samlet alle 
fodboldaktiviteter for børn inden for 1,5 time og træner skiftevis i 
Bøvling og Bækmarksbro. 

• En eventuel udfordring med mange børn på arealet begrænser sig 
således til 1,5 time hver 14. dag, og vil kunne løses med en mindre 
ændring af træningstiderne

10. STATUS FODBOLDANLÆG INKL. KLUBHUSE



Østhallen

• Det markerede område bør prioriteres i forhold 
til det fremtidige behov for fodboldbaner 

• Såfremt der gennemføres en samling af 
fodboldaktiviteter fra Gudum, Fabjerg og Nr. 
Nissum omkring Østhallen kan området bevares. 

• Såfremt en decentral model med fastholdelse af 
fodboldaktiviteterne i lokalområderne vælges, 
bør området nedlægges
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Gudum, Fabjerg og Nr. Nissum

GNIF , Fabjerg KFUM/K Idræt og Gudum IF har i alt 128 medlemmer og har 
mistet 28 medlemmer siden 2014**. 

Lemvig GF har optaget mange af foreningernes ungdomsspillere

Klubberne har tilsammen 9 forskellige hold med en sammenlagt 
træningsmængde på ca. 15 timer ugentligt (ikke medregnet kampe) 

De tre klubber har etableret et samarbejde på tværs af klubberne pga. 
manglende spillere og størstedelen af træningen herunder for 
ungdomsholdene finder sted ved Østhallen i Nr. Nissum 

Alle fodboldaktiviteter vil uden problemer kunne rummes på banerne ved 
Østhallen

Det foreslås, at der indledes en proces med de involverede klubber til 
reduktion af baner og klubhuse med en samling af fodboldaktiviteterne i Nr. 
Nissum

Dette vil styrke aktivitetsniveauet og sikre det fremtidige driftsgrundlag for 
Østhallen set i lyset af et generelt faldende befolkningstal

Fabjerg Stadion foreslås nedlagt, men byen har fortsat en mindre fodboldbane 
ved skolen, der kan anvendes til børn og rekreative aktiviteter

Gudum Stadion foreslås nedlagt, idet byen forsat har et fodboldanlæg ved 
Sognehuset. 

*www.GNIF.dk. Tal angivet efter facilitet angiver træningstimer pr uge iht. træningsplan for efteråret 2016.
**Medlemstal opgivet af Lemvig Kommune

Der eksisterer i dag fire fodboldanlæg i Gudum, Fabjerg 
og Nr. Nissum inden for en radius af 5-8 km. km.:

• Gudum Stadion med 11 mandsbane og tilhørende 
klubhus (4,5 timer pr. uge*) 

• Gudum Sognehus 11 mandsbane med tilhørende 
fodboldbaner og lysanlæg (0 timer pr. uge*) 

• Fabjerg Stadion 2x11 mandsbaner + 2x5 mandsbaner 
med tilhørende klubhus ( 2,5 time pr. uge*)

• Østhallen 2 x 11 mandsbaner + 2 x 5 mandsbaner plus 
idrætshal og klubhus ( 7,5 pr. uge*)
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Gudum Sognehus
Eksisterende fodboldbane med lysanlæg
Anvendes pt. ikke til organiseret idræt

Gudum Stadion
Eksisterende fodboldanlæg 
Gudum Fodbold klub har  50 medlemmer

Gudum
• Den tidligere skole I Gudum er omdannet til 

kultur og aktivitetshus Gudum Sognehus med 
foreningerne og Livstilshøjskolen som aktive 
brugere. 

• Der er 1,5 km mellem de to anlæg

• Der er ved Gudum Sognehus 2 stk. 8 
mandsbaner samt en 5 mandsbane med 
lysanlæg. 

• Det foreslås at flytte alle foreningsaktiviteter 
til Sognehuset og nedlægge det nuværende 
klubhus og baner
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Lemvig Stadion

• Lemvig Gymnastik Forening driver 
Lemvig Stadion samt en mindre 
aktivitetshal.

• Lemvig Stadion er veldrevet og 
innovativt. Der er igangsat flere 
udviklingstiltag som udendørs 
crosfit og multibane

• Lemvig Gymnastikforening har 
mange gode aktiviteter for 
forskellige grupper herunder 
grupper med særlige behov som 
flygtninge og handicappede. 

• Lemvig GF har tiltrukket 
fodboldspillere fra omegnen af 
Lemvig herunder Nørre Nissum 

• Der er ikke yderligere forslag til 
ændringer i anvendelse og 
organisering af aktiviteterne på 
Lemvig Stadion
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Bækmarksbro

• Det er vurderingen at der ikke er behov for det 
markerede område til fodboldbane i fremtiden 
idet boldbanerne ved Tangsøcentret er 
tilstrækkelige 

• Boldbanerne ved centret foreslås fastholdt  
uændrede 
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• Fodboldbanerne i Lomborg 
inkl. klubhuset foreslås 
nedlagt, da alle 
fodboldaktiviteter er 
henlagt til Ramme og 
Klinkby. 

• Det foreslås, at den 
nedlagte børnehave ved 
Børnehuset inddrages til 
fællesklubhus i byen for 
spejdere og andre 
foreninger. 

• Området bag Børnehuset 
kan inddrages som 
fodboldbane/ 
aktivitetsareal for byens 
foreninger og borgere. 

Lomborg Stadion
Fodboldbaner og 
klubhus  

Lomborg gl. Børnehave
Spejderområde, og 
aktivitetsareal  
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