Vi sætter Ribe i bevægelse

Visions- og strategiplan
2019-2025

FORORD
Udviklingen af Ribe Fritidscenter er gået stærkt de
senere år, og med færdiggørelsen af det nye motionscenter, torv og multirum samt kampsportscenter er
der taget endnu et vigtigt skridt i den samlede udvikling af centret.
Der er mange planer og ønsker for den videre udvikling af Ribe Fritidscenter, Ribe Svømmebad, Danhostel
Ribe og øvrige faciliteter i by- og områdeudviklingen.
De mange interesser skal afvejes og de forskellige interessenter skal inddrages i den videre proces.
Bestyrelsen ønsker med denne visions- og strategiplan at samle de mange tanker og idéer i en samlet
udviklingsplan, som kan danne udgangspunkt for den
videre udvikling af fritidscentret, svømmebadet og
Danhostel Ribe til gavn for vores mange brugere og
borgerne i Ribe.
Som det fremgår af den nye vision har bestyrelsen
formuleret et bredt sigte med den videre udvikling af
vores tilbud.
Vi er godt på vej, men at realisere visionen fuldt ud
kommer til at kræve en målrettet indsats i den kommende 5-10 års periode. En indsats som ikke alene
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kommer til at fokusere på bygningsmassen, men i lige
så høj grad på udvikling af nye aktiviteter, servicekoncepter og de medarbejdere, der skal levere service og
aktiviteter til vore brugere, medlemmer og gæster.
Vi kan ikke gøre det alene og ser frem til et tæt samarbejde med Esbjerg Kommune om fremtidens Ribe
Fritidscenter, svømmebad og Danhostel Ribe (herefter benævnt Ribe Fritidscenter).
Bestyrelsen og ledelsen vil gerne takke for de mange
gode input, som vi har modtaget i processen med
udarbejdelse af ny visions- og strategiplan i perioden
fra efteråret 2017 og til i dag. En del indgår i denne
strategiplan, mens en del input vil blive fulgt op i selvstændige handlingsplaner under visions- og strategiplanen.
Med venlig hilsen
på vegne af bestyrelsen
Carsten Lund (formand) og
Vagn Sørensen (næstformand)
Ribe Fritidscenter, Ribe Svømmbad
og Danhostel Ribe
Maj 2019
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INDLEDNING
Når vi ser på de overordnede udviklingstendenser for
idræts- og fritidslivet, kan vi opstille følgende overordnede udviklingstræk, der kommer til at være styrende for den videre udvikling af Ribe Fritidscenter de
kommende år:
• Et stort flertal af børnene er aktive i foreningerne
(83%), hvilket betyder at foreningerne også i fremtiden spiller en helt central rolle for børnenes aktiviteter.
• Flertallet af voksne og ældre er aktive uden for foreninger enten selvorganiseret eller som medlem
ved et kommercielt center.

DET OPLEVER VI, NÅR VI LYKKES
Stort aktivitetsudbud
• RFC er det naturlige mødested for byens borgere til fritidsaktiviteter, idræt, møder, foredrag,
kulturelle arrangementer og oplevelser
• RFC samarbejder med kommercielle og kulturelle udbydere om løbende udbud af aktiviteter
• Borgerne bruger caféen som mødested
Et center for mange forskellige brugergrupper
• Foreningerne er fortsat meget vigtige brugere
og har fået flere medlemmer
• Der er skabt et bredt ejerskab blandt lokalsamfundets borgere og foreninger
• Ud over foreningerne så bruges RFC til en times
uplanlagt træning af et bredt udsnit af lokalbefolkningen
• Det lokale erhvervsliv ser sig selv som en del af
RFCs succes
• RFC 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 caféen
Et center med sammenhængende oplevelser
• Oplevelsen starter allerede ved p-pladsen og er
ubrudt på vej til kerneoplevelsen
• Brugerne oplever en professionelt drevet serviceinstitution med fokus på alle forskellige brugergruppe
• RFC er stedet man mødes i Ribe
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• Danskerne bliver ældre, men er mere aktive langt
oppe i alderen. De ældre efterspørger uddannet
personale med professionelle kompetencer inden
for kost, sundhed og korrekt fysisk træning.
• Fleksibilitet og mulighed for at være aktive på varierende tidspunkter året rundt er et nøglekrav fra
brugerne.
• Der er mere efterspørgsel efter individuelle og
sundhedsprægede aktiviteter til voksne og ældre.
• En forventning fra brugerne til at IT integreres i videst muligt omfang til at lette booking, kommunikation og administration.
• En efterspørgsel efter renoverede og moderne faciliteter med fokus på fleksibel anvendelse og lysindfald.
• Frivillige og foreninger er forsat centrale udbydere
af idrætsaktiviteter, men lønnet personale eller andre aktører kan også udbyde aktiviteter evt. i samarbejde med foreningerne.
• 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.
• De traditionelle holdaktiviteter vil forsat stå stærkt,
men der vil være øget efterspørgsel efter mere leg
og samvær frem for holdsport og konkurrence.
• Stor efterspørgsel efter fokus på understøttelse af
individuelle aktiviteter som løb og fitness.
• Mere efterspørgsel efter aktiviteter på tværs af generationer og for hele familien samlet.

Formål
Ribe Fritidscenters formål er at drive og udbygge anlæg til brug for sport, motion og fitness, samt til kulturelle formål, der kan tiltrække gæster og udøvere fra
ind- og udland, Derudover ønsker vi at drive service
faciliteter hertil, eksempelvis køkken og café, billetsalg og overnatning.
Ribe Fritidscenter kan også benyttes til møder, udstillinger og lignende, der er foreneligt med centrets
almindelige virke.
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DGI og DIFs fælles vision:
I 2025 skal mindst 75 pct. af danskerne dyrke
idræt, og mindst 50 pct. af danskerne skal dyrke
idræt i en forening.

VISIONEN

»VI SÆTTER RIBE I BEVÆGELSE«
Vi vil være byens helt centrale omdrejningspunkt for
foreningsliv, idræt, sport og gode overnatningsfaciliteter.

Esbjerg Kommune om, hvordan vi kan bidrage yderligere til at nå målet fra DIF og DGI med »Bevæg dig
for Livet«.

Vi vil dog at være meget mere end det. Vi vil være
en central aktør, når det handler om at sætte Ribe i
bevægelse i den bredest mulige forstand.

Ribe Fritidscenter mv. ønsker således at blive et »Bevæg dig for Livet – idrætscenter«, som fokuserer på
både inde- og udefaciliteterne i bestræbelserne på at
nå DIF og DGIs målsætning »25-50-75«.
I forlængelse heraf ønsker Ribe Fritidscenter også at
arbejde videre med Esbjergs Kommune målsætning
at være en »Aldersvenlig kommune«.

• At bevæge borgerne og dermed styrke sundhed og
sociale fællesskaber.
• At sætte bevægelse i kulturlivet og bidrage til et rigere kulturelt tilbud til borgerne.
• At bidrage til at øge turismen i byen og tiltrække
flere besøgende til vores bevægende by.
DIF og DGI har i fællesskab besluttet at arbejde hen
imod opfyldelsen af en ny, ambitiøs vision for dansk
idræt:
DIF og DGI vision 25-50-75
I 2025 skal der være:
• 50 procent af den danske befolkning, der dyrker
idræt i en forening
• mens hele 75 procent af den danske befolkning skal
være idrætsaktive.
Bestyrelsen ønsker at indgå i videre drøftelser med
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Visionen for Ribe Fritidscenter – »Vi sætter Ribe i bevægelse« understøtter begge ambitioner.

VÆRDIER
Vores 3 faciliteters værdier bygger på de samme
værdier –nemlig åbenhed, ordentlighed og god
service over for alle brugere og gæster.
Vi vil levere oplevelser lige fra motion og sundhed
til kultur, sport og events. Herudover vil vi som
turismeaktør tilbyde gode oplevelser og overnatningsfaciliteter, som vores gæster husker og
vender tilbage til. Vi har plads til alle – og skaber
rummet til leg, glæde og begejstring.
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RIBE FRITIDSCENTER

DEN VIDERE UDVIKLING

Ribe Fritidscenter har igennem alle årene arbejdet for
at skabe faciliteter til de forskellige aktiviteter, som
foregår i vores center. Det er en rolle som bestyrelsen
stadig mener, at der skal være et hovedfokus på.
I de seneste år har fritidscentret dog sat endnu mere
fokus på også at være facilitator af forskellige begivenheder. Det er blandt andet sket med koncertarrangementer.
I bestyrelsen ser vi udviklingen af borgernes idrætsvaner, DIF og DGIs 25-50-75 vision samt vores nye vision med, at vi sætter Ribe i bevægelse som et godt
grundlag for at tænke nyt i feltet mellem at fokusere
på facilitet og en facilitatorrolle.
Vi vil derfor over de kommende år videreudvikle vores organisation – det gælder både bestyrelsesarbejdet og den administrative organisation i Ribe Fritidscenter til i højere grad at kunne spille en rolle med at
udbyde forskellige aktiviteter og arrangementer.
Dette vil ske i et tæt samspil med de foreninger og
private aktører, som anvender Ribe Fritidscenter.
Udgangspunktet er stadig, at det er den foreningsbåret del, som skal skabe aktiviteter i Ribe Fritidscenter, men Ribe Fritidscenter vil som organisation tilbyde aktiviteter, som kan være med til at styrke vores
driftsøkonomiske situation og videreudvikle Ribe Fritidscenter de kommende år.
Det er helt afgørende, at vi som organisation er meget opmærksom på, hvordan vi i videst mulig omfang
kan kapitalisere vores kvadratmeter og produktionsapparat i det hele taget.
Det gør vi ganske godt allerede i dag, hvor vi ligger
med en meget høj anvendelsesgrad af vores faciliteter – men der er et perspektiv for endnu bedre udnyttelse uden for de almindelige spidsbelastningsperioder – og dermed også et perspektiv på at skabe
endnu bedre driftsøkonomi i centret.
Organisationen har sine styrker og spidskompetencer
inden for drift og økonomistyring, hvilket vi er rigtigt
dygtig til. Men der savnes kompetencer og ressourcer
til at løse de øvrige opgaver. Dette bliver et vigtigt element i at lykkedes.
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Der skal derfor i den kommende periode arbejdes på
at skabe økonomisk råderum til, at Ribe Fritidscenter
kan styrkes med motions- og aktivitetsmedarbejdere
samt at der kan udvikles et endnu bedre samspil med
foreninger, frivillige kræfter og private aktører.
At gøre Ribe Fritidscenter til en central aktør, når det
handler om at sætte Ribe i bevægelse, stiller en række
nye krav til organisationen og de ledere og ansatte,
der skal føre visionen ud i livet.
Ribe Fritidscenter skal bevæge sig mere i retning af at
være koordinator, udvikler, eventarrangør og samarbejdspartner med centrets mange foreninger, brugergrupper, private aktører og Danhostel Ribe.
Der skal fortsat være et stort fokus på driften af selve faciliteten, men det bliver udvikling, koordinering,
salg og markedsføring af nye aktiviteter, som bliver
afgørende for at realisere visionen.
Dette er med til at udvikle en ny forretningsmodel.

Dialogen med foreninger og brugere
Siden bestyrelsen og ledelsen havde gode og konstruktive dialoger med foreninger, frivillige organisationer og andre centrale aktører, er det sket rigtig mange forbedringer i Ribe Fritidscenter. Det er naturligvis
sket gennem udvidelsen af centret, men der er også
sket forbedringer af de eksisterende faciliteter.
Vi fik mange gode input til forbedringer og investeringer de kommende år, men også forbedringer, som
ikke nødvendigvis koster mange penge, men som er
med til at forbedre oplevelsen ved at komme i Ribe
Fritidscenter. Endelig var der også gode forslag til,
hvad vi kan gøre for at øge indtjeningen og aktiviteterne i vores center.
Bestyrelsen og ledelsen for Ribe Fritidscenter og Danhostel Ribe vil arbejde videre med at få realiseret »de
lavt hængende frugter« til brugerforbedringer på kort
sigt samt understøtte tiltag, som kan være med til at
skabe råderum til nye investeringer på længere sigt.
Konkret vil der blive indledt et samarbejde med Ribe
Gymnastikforening med henblik på at finde en model for, hvordan vi kan realisere foreningens forslag
og målsætning om at udvide med et nyt springcenter
med fasttrack, løsskumgrav, fiberbane mv. i forlæn-
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gelse af hal 3. Med det pres der er på tider og de udviklingsmuligheder, som der er inden for gymnastikforeningens område, giver det god mening at søge at
fremme dette forslag på sigt.
Bestyrelsen vil desuden se på mulighederne for at
skabe plads til en række af de aktiviteter, der i dag
udføres i Ribehallen. Dette er nødvendigt, såfremt
det lykkes at realisere Ribehallen til »Ribe Forsamlingshal«. I det lys ønsker bestyrelsen at drøfte mulighederne for at Ribe Fritidscenter kan varetage udlejningen af tider i hallerne i Seminariehuset efter Ribe
Privatskoles flytning.

Udvikling af det nye motionscenter,
holdaktiviteter og brugertilbud
I forlængelse af at Ribe Fritidscenter fremover vil stå
stærkere som facilitator og udbyder af tilbud, vil der
blive foretaget ændringer i den samarbejdsaftale, der
i dag er mellem Klinik for Fysioterapi, Ribe Fritidscenter og Ribe Gymnastikforening. I dag varetages en
stor del af opgaverne af Ribe Fysioterapi og holdaktiviteterne varetages af Ribe Gymnastikforening.
Fremover vil Ribe Fritidscenter selv varetage en række af disse opgaver. Det kræver, at der ansættes de
rette kompetencer i Ribe Fritidscenter til opgaverne.
Aktiviteter på diverse hold vil stadig være tilgængelig for alle, og udbydes i henhold til en intern aftale
mellem parterne Ribe Gymnastikforening, Klinik for
Fysioterapi og Ribe Fritidscenter. Bestyrelsen er åbne
over for andre, som også ønsker at udbyde hold. Der
skal gøres en særlig indsats for at tiltrække dygtige
instruktører til holdene, hvilket kan medføre differentierede priser for deltagelse på forskellige hold.

mation ud mod forhallen. Mere åbenhed ud til brugerne skal understøttes af infoskærme, som tydeligt
viser, hvor og hvornår de mange aktiviteter foregår
i centret. Herudover vil vi etablere en pylon og infoskærm ved P-pladsen og ud mod Sportsvej. Her skal
vi orientere om vores mange store arrangementer i
centret.
Samtidigt skal der arbejdes med en løsning vedr.
trækgener og »kulden« fra primært indgangspartiet
således at det bliver en god oplevelse at opholde sig
i det nye caféområde i forhallen. Vi arbejder med en
løsning med en karrusel til erstatning af den nuværende skydedør.
Der arbejdes videre med at gøre opholdsområdet
på 1. sal mere anvendeligt. Det kan bl.a. være til
lektiecafé. Bestyrelsen vil se på mulighederne for at
etablere faciliteter til E-sport, idet det dog skal ske ud
fra visionen om at skabe bevægelse.
Der skal arbejdes videre med at skabe hyggelige og
aktive opholdsfaciliteter ved den lille foyer ved hal 3
samt i opholdsrummet mellem de to haller.
Vedrørende »Torvet« arbejdes der med at skabe rum
til aktiviteter på tværs af foreningerne, dels ved at
foreningerne anvender lokaliteterne til opvarmning,
men også ved at der etableres forskellige opstregninger på gulvet, som kan bruges til forskellig aktivitet,

Der er med opstart af det nye motionscenter ydet en
stor indsats med at få det kørt godt i gang. Der skal
arbejdes videre med at udvikle og tilbyde forskellige
events, arrangementer og tilbud til brugerne. Herudover skal der arbejdes videre med at skabe god service for brugerne af vores motionscenter. Der skal
således arbejdes meget fleksibelt med brugerne, da
nogle ønsker at få endnu mere gavn af de muligheder, som det nye motionscenter giver, mens andre har
mere behov for lidt vejledning mere end de mange
digitale løsninger. Ribe Fritidscenter skal kunne levere
begge dele.

En åben information, synlighed
og et hyggeligt cafémiljø
Ovenstående kræver, at der etableres en åben infor-
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samtidigt med at børnene kan bruge Ninja-banen til
leg og udfoldelse. Fritidscentret skal således være
centrum for bevægelse, trivsel og læring. Udviklingen
af fællesarealerne hænger sammen med en samlet
strategi for drift af café, bespisning, servicekoncept
mv.
Ribe Fritidscenter vil hente inspiration til indretningen. Det kunne være med en ny trappe som her i Bjerringbro Idrætspark.
Ribe Fritidscenter vil fortsat drifte køkkenet med udgangspunkt i det sunde køkken, for fortsat at have fokus på den gode oplevelse for den daglige bruger og
de mange gæster, som kommer i centret i forbindelse
med arrangementer, fester m.m.
Bestyrelsen prioriterer mødet med foreninger og brugerne i fælles arealer i bestræbelserne på at skabe
endnu mere liv. Der arbejdes derfor videre med at
gøre de fælles opholdsområder i centret hyggelige og
indbydende til ophold, møder og samvær.

Koncerter og kulturelle tilbud
Det er bestyrelsens ambition, at Ribe Fritidscenter
skal øge fokus på udviklingen af kulturelle tilbud, koncerter og events, og at dette skal ske i et tæt samarbejde med Danhostel Ribe. Ribe Fritidscenter har
siden 2017 arrangeret koncerter. Vi har fået nogle
gode erfaringer hermed og der vil medio 2019 blive

foretaget en evaluering af dette arbejde med henblik
på at fokusere vores indsats på dette område fremadrettet samt se på mulighederne for at samarbejde
med foreninger og kulturaktører om de rette tilbud.
Vi har indtil videre haft besøg af Krebs og Falch, Søren
Huus, Hardinger Band, Poul Krebs Band, Anne Dorthe
Michelsen/Maria Bramsen fra det gamle Tøsedrengene og Anders Blichfeldt fra Big Fat Snake. Den største
koncert bliver dog Queen Machine i november 2019,
hvor der forventes udsolgt med 1000 gæster til koncerten.
De kulturelle tilbud skal bidrage til ambitionen om at
sætte Ribe i bevægelse, når det gælder Ribe som en
kulturelt interessant by, som tilbyder gode arrangementer til byens borgere og opland samt tiltrækker
flere borgere og turister til byen.

Inspiration fra andre aktører
Udviklingen af Ribe Fritidscenter skal ske i tæt samarbejde med Ribes øvrige interessegrupper, foreninger
og erhvervsliv.
Kun ved at sikre den størst mulige åbenhed, involvering og dialog med alle grupper i byen, kommer vi i
mål og sikrer et fælles ejerskab. Udviklingen af Ribe
Fritidscenter og Danhostel Ribe er ikke alene bestyrelsens projekt – det er hele byens projekt.
Bestyrelsen har god dialog med foreninger, kulturaktører og interessegrupper, men ønsker en tættere
dialog til byens erhvervsliv.
Bestyrelsen vil derfor i den kommende periode hente
sparring fra en inspirationsgruppe, bestående af repræsentanter for erhvervsvirksomheder, som igennem flere år har udvist nytænkning og skabt udvikling.
Det er personer i byen, som vi vurderer kan udfordre
bestyrelsen, komme med nye idéer og understøtte til
at vores projekter kan blive realiseret.
Sideløbende hermed vil bestyrelsen gå i tættere dialog med foreninger, kulturinstitutioner og kulturaktører med henblik på at indgå i partnerskaber om
kulturtilbud. Det kan være koncerter, udstillinger,
foredrag etc.

»SOME PEOPLE WANT IT TO HAPPEN,
SOME WISH IT WOULD HAPPEN,
AND OTHERS MAKE IT HAPPEN«.
― MICHAEL JORDAN
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RIBE SVØMMEBAD

UDBYGNING MED WELLNESS

Ribe Fritidscenter har siden 2016 arbejdet intenst
med at få realiseret en udvidelse af Ribe Svømmebad
med faciliteter til wellness. Dette er sket i tæt samarbejde med en arbejdsgruppe nedsat af Esbjerg Kommune og med aktører fra turisme, svømmeklub, Ribe
Fritidscenter og Kultur og Fritid fra kommunen.
Arbejdet har resulteret i et spændende og fremtidssikret oplæg, som vil styrke Ribe som turistby og skabe tidsvarende faciliteter i Ribe Svømmebad, således
at borgere i Ribe kan få et tilbud som i andre byer
af samme størrelse. Der er stor folkelig opbakning til
projektet. Der blev i 2018 således indsamlet omkring
1.400 underskrifter af en lokal gruppe til opbakning
af projektet.

Ribe Fritidscenter har ikke mulighed for at realisere
projektet uden kommunal støtte, idet Ribe Svømmebad er en kommunal bygning.
Bestyrelsen har fået positive tilbagemeldinger på projektet, når det er blevet præsenteret for borgmester
og udvalget for Kultur og Fritid, hvilket giver os håb
for, at det er muligt at få realiseret det.
Bestyrelsen ser realiseringen af dette projekt som en
vigtig forudsætning for at tiltrække nye borgere til
Ribe som led i Esbjerg Kommunes bosætningsstrategi.

Det skitserede projekt kan realiseres inden for en
samlet anlægsøkonomi på ca. 9,5 mio. kr. Der kan
med realiseringen heraf etableres et varmvandsbassin på ca. 70 m2, et spabad til 8 personer, sauna og
dampbad og opholdsfaciliteter i et relax område mv.

Samtidigt vil realiseringen af projektet indfri et mangeårigt ønske fra især børnefamilier, som desværre
fravælger Ribe Svømmebad til børnene, da svømmebadet bygningsmæssigt og funktionelt ikke er fulgt
med tiden. Der er siden etableringen af svømmebadet i midten af 1970’erne ikke foretaget indretningsmæssige forbedringer. Der er alene sket tekniske forbedringer af vandbehandlingssystem og lignende.

Bestyrelsen vil arbejde videre på at få dette projekt
realiseret gennem en kommunal anlægsbevilling til
formålet.

Overnatningsfaciliteter ved
Ribe Fritidscenter
Bestyrelsen vil de kommende år arbejde videre med
at skabe overnatningsfaciliteter ved Ribe Fritidscenter. Det er målsætningen at etablere en bygning med
overnatningsfaciliteter, som også kan anvendes af turister, som besøger Ribe.
Bestyrelsen ønsker at indgå i en dialog med Esbjerg
Kommune om muligheden for at etablere disse faciliteter på arealet bag ved Ribe Svømmebad og om
muligt i direkte tilknytning til badet. Mulighederne for
at skabe overnatningsmuligheder i eksisterende bygninger skal også afdækkes. Realiseringen af projektet
søges realiseret med private aktører.
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UDEAREALERNE VED RIBE FRITIDSCENTER,
VADEHAVSSKOLEN OG SEMINARIEHUSET

NATURLEGELAND, BY- OG AKTIVITETSPARK
Esbjerg Kommune har i 2020 afsat 1,6 mio. kr. til
etablering af et streetområde i området ved skole og
seminariehuset. Ribe Fritidscenter foreslår, at dette
sammentænkes med de lokale planer, der er for at
udvikle udearealerne i området.
Ribe Fritidscenter er derfor inviteret med som deltager i den styregruppe, som Esbjerg Kommune har
nedsat vedr. etablering af streetområde til skatere mv.
Ribe Fritidscenter vil sammen med private aktører
medvirke til at finansiere en naturlegeland i en ny byog aktivitetspark ved Ribe Fritidscenter.
Det er aftalt i den nedsatte styregruppe, at der arbejdes videre med en samlet helhedsplan for området,
som sammentænker de lokale forslag, der har været
de seneste mange år for området.
Målet er at få en udviklingsplan for området omkring
Ribe Fritidscenter, som sikrer, at der i udviklingen af
området tænkes i helheder, der kan danne ramme for
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de mange interesser og ønsker til aktiviteter, der er
for området.
Planens mål er, at der på sigt kan skabes et sammenbindende aktivitets- og fritidslandskab mellem selve
Ribe by og forstadsbydelene Tange-kvarteret og Nørremarken.
Det er et mål, at områdets aktiviteter fremover tilgodeser både den organiserede holdidræt og den mere
individuelle og/eller uorganiserede idrætsudøvelse i
tråd med DIF og DGIs vision om »25-50-75«.
Det er ikke et mål, at planen skal realiseres fuldt ud på
en gang, men at man vil kunne plukke idéerne efterhånden, som interessen og økonomien tillader det.
Nedenfor ses et udpluk af de idéer, som der er fremlagt tidligere:
• Naturlegeland som kan tilbydes lokale børnefamilier og tiltrække gæster fra andre steder.
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• Esbjerg Kommunes udviklingsplan fra 2014 for området ved Ribe Fritidscenter, som er godkendt i det
tidligere byråd.
• Streetområde med faciliteter til skatere og parkour
mv.
• Etablering af en cross-fit bane i området rundt om
fodboldbaner mv.
• En BMX-bane eller en Pumptrackbane.
• Opholdsfaciliteter og strandsand i området ved
vandet.
Ribe Fritidscenter vil prioritere etableringen af en
naturlegeland med inspiration fra Madsby Legeland
i Fredericia og andre steder, som kan indpasses i området ved Ribe Fritidscenter og være foreneligt med
lokaliteternes brug som slamopsamlingsplads.
De lokale aktører, som har tilkendegivet, at de vil yde
økonomisk støtte til projektet forudsætter, at der er
særlig fokus på naturlegeland og faciliteter til de mindre børn også. Dette er en mangel i Ribe.
Målet er at der skal kunne indsamles ca. 1,5 til 2 mio.
kr. lokalt til formålet. Herudover skal der søges lokale,
regionale og nationale fonde mv. til formålet.
Projektet skal realiseres i et tæt samarbejde med Es-
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bjerg Kommune, som ejer jorden. Ribe Fritidscenters
roller er, at være en af flere aktører for realiseringen
af dette projekt og give input til Esbjerg Kommune
herom.

Åben området op ind mod byen
Området ved Ribe Fritidscenter og Vadehavsskolen
har gode P-faciliteter, som anvendes ved store arrangementer i Ribe Fritidscenter og i skoletiden.
Med etablering af et naturlegeland og et rekreativt
aktivitetsområde vil det være oplagt at åbne området
op ind mod byen sammenkoble det til området ved
Kvickly, hvor der i dag er gode opholdsfaciliteter ved
åen.
Dette perspektiv bliver ikke mindre i takt med, at byudviklingsprojektet med »JernstøberiRibe« realiseres. Det vil skabe en helt ny bydel og indgangen til
byens oplevelser vil starte i området mellem butikscentret på Molktes Alle og området ved Kvickly.
Området ved Ribe Fritidscenter med en ny by- og aktivitetspark kan medvirke til at dække det øget pres,
som der givetvis vil komme på P-pladser i Ribe, men
det kræver, at området åbnes op ind mod Ribe via stisystem og skiltning.
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DANHOSTEL RIBE

NYE FERIELEJLIGHEDER MED FANTASTISK UDSIGT

Danhostel Ribe skal videreudvikles således, at det
med sin unikke placering vil være det mest foretrukne overnatningssted for familier, grupper, kurser og
lejerskoler i Sydvestjylland.
Danhostel Ribe er certificeret med »Green Key«, hvilket sætter fokus på »Det Grønne Køkken« og energivenlige tiltag. Der er fokus på bæredygtighed – det
gælder både den miljømæssige, sociale, økonomiske
og kulturelle bæredygtighed.
Der skal satses på at få flere familieovernatninger i de
kommende år. Familier med børn i skolernes ferier og
i weekender. Det »grå guld« hele året.
Bestyrelsen har i 2018 fået udarbejdet et skitseoplæg fra arkitektfirmaet Vandkunsten vedr. etable-

ring af ferielejligheder med udsigt over vadehavet og
Skibbroen samt omdannelse af Ribehallen til »Forsamlingshallen«. Vi valgte netop Vandkunsten til skitseoplægget, da vi ønskede at koble vores udvidelse
og udvikling sammen med byudviklingsprojektet
»JernstøberietRIBE«, som Vandkunsten er hovedarkitekt på.
Målsætningen er at der kan etableres 14 lejligheder
med op til 6 sovepladser i hver enhed. Det forventes
at kunne realiseres inden for en samlet anlægsøkonomi på ca. 12-15 mio. kr.
I bestræbelserne på at realisere dette projekt, skal
der arbejdes videre med at se på ejerforhold og organiseringen af Danhostel Ribe.
Det skal undersøges nærmere, hvorvidt der kan dannes et selvstændigt selskab til formålet, hvor Ribe Fritidscenter kan være en af aktørerne.
Det er ikke muligt at skabe finansieringen af dette
anlægsprojekt via Ribe Fritidscenters aktiviteter og
økonomi.
Lejlighederne skal etableres i tre selvstændige bygninger i forlængelse af de eksisterende bygninger og
op mod Ribehallen med verandaer med en enestående udsigt ind mod Ribe og ud mod vadehavet.
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RIBEHALLEN OG PLANER FOR OMDANNELSE
TIL FORSAMLINGSHALLEN RIBE

EN MEDSPILLER I BYUDVIKLINGSPROJEKTET »JERNSTØBERIRIBE«
Der er foretaget en række brugerforbedringer på
Danhostel Ribe og Ribehallen de seneste 2-3 år. Det
drejer sig om forbedring af mødelokaliteter på Danhostel, renovering med nyt gulv og indretning til især
børn og unge i kælderen og indretning med TV og opholdsfaciliteter i indgangspartiet til Ribehallen.
Herudover er der foretaget en stor og gennemgribende lydisolering af Ribehallen og der er skabt fælles opholdsfaciliteter til foreninger og brugere i hallen.
Endelig er der indrettet en ny lejlighed – bl.a. til storgrupper – i den gamle forpagterbolig over receptionen og flere af værelserne på Danhostel har fået mindre brugerforbedringer.
Den bygningsmæssige del med især taget trænger
dog til forbedringer. Der arbejdes videre med at føre
de bygningsmæssige udfordringer i mål.

Dialog med brugerne
Ribe Klatreklub fremlagde på dialogmøde med bestyrelsen deres planer for en udvidelse med yderligere
klatrevæg i Ribehallen.
Bestyrelsen vil gerne understøtte denne udvikling,
idet Ribe Klatreklub efterhånden har vokset til en stor
og seriøs aktør inden for klatresporten. Det medfører
også, at de tiltrækker store stævner og arrangementer til Ribe.
Samtidigt ønsker vi at indgå i et samarbejde med Ribe
Klatreklub som instruktører med at lave events og oplevelser i Ribehallen, hvor en del af dette er muligheden for at prøve at klatre for andre end medlemmer

Stand-Up Ribe
Thomas
Warberg

Kasper
Gross
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Tobias
Dybvad

af klatreklubben. Dette skaber et godt grundlag for
klubbens videre rekruttering af medlemmer.
I dialogen med andre foreninger og brugere af Ribehallen blev det fremført, at der skal arbejdes videre
med at skabe faciliteter til deres idræt, såfremt planerne om at omdanne Ribehallen til »Forsamlingshal
Ribe« realiseres. Det er i dette lys, at der skal analyseres nærmere på mulighederne inden for de eksisterende kvadratmetre i Ribe Fritidscenter samt indgå
i dialog med Esbjerg Kommune vedr. anvendelse af
idrætsfaciliteterne i Seminariehuset.

Ribehallen som midtbyens mødested
for alle aldersgrupper
Med istandsættelsen af Ribehallen er der blevet mulighed for en bredere anvendelse. Det har allerede
resulteret i, at forpagteren for Danhostel Ribe har arrangeret Stand-Up, PRE TEEN party og Fællesspisning,
ligesom Ribehallen nu også kan anvendes til private
fester og arrangementer.
Nogle aktiviteter vil ske fra forpagterens side og nogle
vil blive iværksat af Ribe Fritidscenter og forpagteren
i fællesskab. Det afgørende for bestyrelsen er ikke,
hvem der står som arrangør, men derimod at vi forfølger visionen om »at sætte Ribe i bevægelse«.
Bestyrelsen har et særligt fokus på at skabe aktiviteter for børn og unge i Ribehallen, da vi mener, at dette
er en mangelvare i Ribe generelt set.

Forsamlingshal Ribe
Med inspiration fra arkitektfirmaet Vandkunsten i
København, er der udarbejdet et spændende oplæg

i Ribehallen fredag 22. marts 2019
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til, hvordan Ribehallen kan omdannes til en forsamlingshal i Ribe midtby og sammentænkt ind til det nye
byområdet »Støberikvarteret«.

og det nye støberikvarter. Med denne nye orientering
skabes der grobund for et samlingssted med en høj
attraktionsværdi.

Omdannelsen af Ribehallen har markant impact på
området i Ribe, men også for Ribe Fritidscenters aktiviteter, idet Ribehallen i dag opfylder et behov for
idrætsfaciliteter, som ikke ville kunne være der i samme omgang, hvis hallen omdannes.

I forbindelse med denne transformation nedrives de
gamle tilbygninger, så hallens geometriske form kan
stå frit og den dermed får et stærkere arkitektonisk
udtryk.

Vi ser derfor omdannelsen som et by projekt, der kun
kan realiseres, såfremt Esbjerg Kommune, fonde og
aktører vedr. byudviklingsprojektet understøtter det.
Sker dette ikke vil bestyrelsen fortsætte med at udvikle og drive Ribehallen ud fra sin nuværende anvendelse.
Med projektet foreslår bestyrelsen, at der foretages
en omorganisering af hallen så et opgraderet og udadvendt spisested, flyttes fra Danhostels gårdrum.
I stedet skal spisestedet åbne sig mod den grønne kile

Forsamlingshallen skal kunne rumme mange forskelligartede aktiviteter. Fra små motionshold og foreningsmøder i hverdagen, til større koncerter og begivenheder ved specielle lejligheder.
I Forsamlingshallen kan aktiviteterne opdeles i tre
overordnede kategorier. De sportslige og kulturelle
aktiviteter samt funktioner, der knytter sig til spisestedet.
Det er vigtigt, at forsamlingshallen har en indbygget
fleksibilitet, så der kan afholdes forskellige store og
små aktiviteter samtidigt.
En foldevæg skal sørger for at der kan foregå flere
arrangementer på samme tid og små nicher giver
plads til mindre pladskrævende aktiviteter. Spisestedet åbner sig mod det grønne i nord men kan også
udvide sig ved at indtage dele af hallen. Således kan
sammensætningen af de daglige aktiviteter variere
fra dag til dag.
Bestyrelsen vil bruge de næste to år på at få afklaret,
om der er basis for at gå videre med dette projekt.
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OPSAMLING OG DET VIDERE FORLØB
Vision- og strategiplan 2019-2025 vil være bestyrelsens og ledelsens arbejdsgrundlag de kommende år.
Det vil være ud fra den retning, der bliver sat her, at
bestyrelsen vil gå videre med drøftelser med beslutningstagere, byens aktører, foreninger og repræsentantskabet. Samtidigt vil vores tilbud løbende undergå en udvikling og tilpasninger i hverdagen, som ikke
nødvendigvis er beskrevet i denne plan.
Det vil ske i de løbende drøftelse med brugerne. Det
er også i dette arbejde, at vi kan arbejde videre med
de mange gode input vi fik fra foreninger, repræsentantskab m.fl. til, hvordan vi kan gøre oplevelserne i
hverdagene endnu bedre, hvordan vi kan trække på
samme hammel om at udvikle vores tilbud og hvordan vi kan arbejde endnu mere på en center og koncernlignende tankegang i Ribe Fritidscenter og Svømmebad samt Danhostel Ribe.
Bestyrelsen vil primo 2022 foretage en midtvejsevaluering af den nye visions- og strategiplan og foretage
evt. justeringer, hvis der viser sig behov herfor.
Evalueringen skal være med til at vise, hvorvidt vi lykkes med vores planer for udviklingen af vores tilbud
og aktiviteter. Evalueringen vil blive forelagt repræsentantskabet i 2022.
Helt grundlæggende kan vi konstatere, at succes parameteret for om vi lykkes som bestyrelse skal findes i
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at vi får endnu flere borgere og brugere i Ribe og omegn til at bruge vores idrætsfaciliteter, at vi får endnu
flere glade gæster til byen og Danhostel Ribe bliver
ved med at have et stigende antal overnatninger.
Vi skal måle os selv på, at vi formår at udnytte de kvadratmeter gulv og de faciliteter, som vi har i vores 3
tilbud mest optimalt, at vi bliver ved med at få positi
ve tilbagemeldinger fra vores brugere og gæster.
Bestyrelsen vil derfor arbejde yderligere med dataledelse, som skal synlighed anvendelsen af vores faciliteter på forskellige tidspunkter af året. Dette skal give
os et endnu bedre grundlag for at udnytte de ledige
tidpunkter hen over året og dermed skabe en endnu
bedre driftsøkonomi i Ribe Fritidscenter mv.
Det vil være nødvendigt for at realisere de mange planer, som er indeholdt i den ny vision og strategiplan
de kommende år.
Det er derfor vigtigt, at vi ikke kun skaber faciliteter
og bygningsarealer, men at vi også er facilitator af nye
aktiviteter de kommende år.
Det vil medføre, at vi med rette og en vis stolthed kan
sige, at vi gør vores til at efterleve DIF og DGI’s vision
om, at der i 2025 skal være mindst 75 pct. af danskerne der skal dyrke idræt og mindst 50 pct., der skal
dyrke idræt i en forening.
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