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DGI Facilitetsudvikling

DGI Facilitetsudvikling 

Indledning

DGI´s arbejde med Idrættens fysiske rammer 
understøttes af den faglige enhed DGI Faci-
litetsudvikling, som arbejder med sammen-
hængen mellem idræt, kropskultur, arkitektur, 
fysisk planlægning, byudvikling, organisa-
tion og drift af idrættens forskellige arenaer i 
både en lokal og national kontekst.

DGI Facilitetsudvikling
DGI Facilitetsudvikling er en tværfaglig pro-
jekt- og udviklingsenhed, som fysisk har en 
tegnestue placeret på Naturcenter Karpen-
høj. DGI Facilitetsudvikling arbejder tværfag-
ligt og målrettet i opgaveløsningen sammen 
med opgavebestiller for at styrke idrættens 
fysiske rum og rammer. 

Kerneopgaver
DGI Facilitetsudvikling samarbejder med re-
levante aktører for at udvikle tidssvarende 
faciliteter, rum og rammer til idræt, friluftsliv 
og kultur med udgangspunkt i DGI’s strategi 
og værdigrundlag. 

Udvikling og analyse af drift, organisering og 
aktiviteter i idrætsfaciliteter.

Udvikling og planlægning af fysiske rum, 
rammer og områder for idræt, bevægelse og 
fællesskab. 

“Mennesker
 skaber kultur,

faciliteter 
skaber rum.

DGI Karpenhøj
Dragsmurvej 12
8420 Knebel

DGI Storkøbenhavn
Vester Voldgade 100, 1. sal
1552 København V 
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“Vi hjælper - for at andre kan nå deres mål. 
Vi udfordrer - for at skabe forandring. 

Vi fokuserer - for at opnå resultater og løsninger. 
Vi involverer - for at skabe samarbejde og ejerskab.

DGI Karpenhøj

Dragsmurvej 12

8420 Knebel

DGI Storkøbenhavn

Vester Voldgade 100, 1. sal

1552 København V 

DGI Projektværksted og tegnestue DGI Projektværksted og tegnestue

DGI Facilitetsudvikling 

Marie Hundahl Erbs

Arkitekt MAA

Tlf: 22 45 25 76

Marie.Erbs@dgi.dk

Morten Lindkjær Jensen

Chefkonsulent, DGI Storkøbenhavn

Tlf: 24 97 17 14

morten.lindkjaer.jensen@dgi.dk

Praktikanter

DGI Storkøbenhavn

Studerende

DGI Storkøbenhavn

Christine Vistoft

Arkitekt MAA

Tlf: 24 65 62 64

Christine.Vistoft@dgi.dk

Simon Rømer Roslyng

Udviklingskonsulent

Tlf: 24 97 14 85

simon.roslyng@dgi.dk 

Charlotte Hvid

Udviklingskonsulent

Tlf: 20 12 39 77

charlotte.hvid@dgi.dk

Bo Fisker

Afdelingsleder og planchef 

Tlf: 29 21 62 57

bo.fi sker@dgi.dk

Ole Brændgaard

Udviklingskonsulent

Tlf: 40 19 32 01

ole.braendgaard@dgi.dk

Jacob Sander

Udviklingskonsulent

Tlf: 40 40 09 55

js@vejenic.dk

Finn Refslund

Arkitekt MAA

Finn.Refslund@dgi.dk

Erik Muff Reinert

Art Director

Erik.Reinert@dgi.dk

Rasmus Ebdrup Beck

Arkitekt MAA

Archiwoo

Projekttilknyttet

DGI Skydning

Søren S. Bendixen, Tlf: 76 65 67 11 

Teknisk rådgiver, skydebaner

sb@skydebaneforeningen.dk

Praktikanter

Studerende

Projkttilkytning

Projekt og netværk



DGI Facilitetsudvikling -Fremtidens Forsamlingshus -Plan- og skitseprojekt - Marts 2017. Sag nr. 1819

Kom og hør mere om 
fremtidens forsamlingshus: 

“LemmingHuset”

Borgermøde om 
Nyt Fritids-, Idræts- og Kulturcenter

i Lemming Forsamlingshus
tirsdag den 7. marts kl. 19.00

Borgermøde:

 Kom med til informationsmødet! 
Du støtter dermed udviklingen 

i dit lokalområde.

Lemming Sogns 
Borgerforening
og Forsamlinghus

Hvem er med?

Er du med?

Vi glæder os 

      til at 
se dig

Borgermøde tirsdag den 7. marts. 2017 
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Borgermøde tirsdag den 7. marts. 2017 
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Indsamling - borgermøde tirsdag den 7. marts. 2017 
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Indsamling - borgermøde tirsdag den 7. marts. 2017 



DGI Facilitetsudvikling -Fremtidens Forsamlingshus -Plan- og skitseprojekt - Marts 2017. Sag nr. 1819

Opsamling borgermøde tirsdag den 7. marts. 2017 

Brugere Aktiviteter / funktioner Indendørs faciliteter Udendørs faciliteter 

Hvem skal vi tænke ind som fremtidige 
brugere?

Borgere i alle livsfaser
Lemming og nabo byer

Skolen/ børnehaven/dagplejen
Værkeriet
Menighedsrådet
Lemming Idrætsforening 
Forsamlingshuset

Hvilke aktiviteter og funktioner skal 
det fremtidige Idræts- og Kulturcenter  
rumme?

• Kulturelle tilbud: musik, , fes-
ter, fi lmaften, byfest,, koncerter,  
bankoaften , foredrag. kirkelige 
arrangemeneter                 

• Borgerinfor og oplysning:  gen-
brugsbibliotek, udstillinger, tilfl ytter 
-aften/info

• Kreative tilbud: Strikke/hækleklub, 
kort/brætspil, kreative værksteder, 
musik, drama, kor, kunstklub IT og 
medieværksted

• Mødested og ophold for unge: Lek-
tiecafe, Fab/lab, mødregruppen, 
dagplejen m.fl .

• Mad og café:  folkekøkken, fre-
dagscafè, madklub, 

• Idræt og bevægelse: løb, cykling, 
fl oor ball, rå motion og fi tness, 
badminton, volley, gymnastik, ska-
ter aktivitet, dans, yoga, handicap 
idræt, bueskydning, indefodbold, 
trampolinspring, tennis, dart, rul-
leskøjter, skydning, E-sport

Hvilke faciliteter indendørs?

• Børne og legezone

• Ungemiljø

• Forsamlingshus

• Undervisningsværksteder, fysisk 
og hjemkundskab

• Møde, opholds og oplysningshus 
for forskellige generationer

• Madværksted/køkkenfaciliteter

• Musiksværksted

• Div. kreative væktstedsmuligheder

• Bevægelses- og idrætshus

Hvilke faciliteter udendørs?

• parkour
• skater
• gårdhavemiljø
• krolf
• petanque, kuglekeglespil
• udendørs fi tness
• klatring
• rulleskøjter
• cykel pitstop
• hundetræning
• kreativeværksteder
• tennis

• Nærmiljø omkring bygning, sam-
menhæng i planområde, forbin-
delser. p- pladser, ophold og aktivi-
tetszoner

Fleksibilitet
Samarbejde
Involverende
Bæredygtighed
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Foreløbige pejlemærker 

Kulturværkstedet
Forsamlingshus

Iværksætteriet
Den gamle skole

Idrætsværkstedet
Foreningshus, gymnastiksal  og anlæg

På vej mod et fællesskabende 
mødested for kultur, idræt og 
iværksætteri for lokalområdet.

“hvis det ikke fi ndes her 
fi ndes det ingen steder”

Føreløbige pejlemærker

Samarbejds- og udviklingsprojekt

Projektorganisering
Samarbejdsorganisation mellem Lemming 
sogns Borgerforening og Forsamlingshus, 
Lemming IF og  Værkeriet.
Nedsætte aktionsgrupper
Udarbejde visionen - med tilhørende grund-
fortælling om det fælles mødested.

Involverings- og kommunikationsprojekt:
Er der andre der skal inviteres med ind i 
projektet?

Aktivitetsudvikling
Hvilke midlertidige aktiviteter kan vi igang-
sætte nu? Der er en del som er uafhængig 
af fysiske mursten.

Fysisk planlægningsprojekt
Reaktualiseringsprojekt
- forsamlingshuset
- klubhuset
- gamle skole
sammenhæng i området
sammenhæng mellem ude og inde

Nybygningsprojekt
- tilføre området ny bygningsmasse

Stedet

Mødested for alle
Et sted for, af og til alle 
Samskabelse

Et sted som skal integrerer mange forskel-
lige kulturer og aldersgrupper
Et sted som skaber muligheder for at men-
nesker mødes i nye sammenhænge

Et sted som er åben og tilgængelig for alle
Et sted hvor der både er plads til det skæve 
og velorganiserede

Hele byens/lokalområdets mødested både 
inde og ude

Et sted som både er digital og fysisk


