
 
 

PROJEKT - AKTIV KLUB/MULTIHUS 
 

Vester Velling den 28.2.2018 

 
Projektet ide 
Projektet omhandler opgradering af inventar og bedre udnyttelse/indretning af klubhuset hos Vester Vel-
ling Idrætsforening, så det moderniseres og tilpasses til flere forskellige typer af brugere. Derved skabes et 
mere moderne og fleksibelt tilbud til lokalområdet. Dertil har idrætsforeningen ønske om at opgradere ud-
valgte installationer på idrætspladsen. 
 
Præsentation af byen Vester Velling 
Vester Velling er den nordligste landsby i Favrskov Kommune med ca. 70 husstande. Landsbyen ligger højt 
med en formidabel udsigt ud over Nørreådalen mod Nord, samt ud over Vellingdal/Øster Velling mod øst. 
Midt gennem byen løber landevejen med gode busforbindelser til både Randers og Silkeborg og dermed 
også Ulstrup og Bjerringbro. Landsbyen har stadig mange aktive landbrug, samt en del små erhvervsdri-
vende. Desuden pendler mange borgere til arbejde og skole. Byen har et godt foreningsliv med et forsam-
lingshus, en idrætsforening, samt menighedsråd, der sørger for aktiviteter i byen. Byen har i mange år væ-
ret præget af mange børnefamilier, og en ny generation er allerede på vej i disse år - til stor glæde for bl.a. 
den lokale dagplejer og idrætsforening. 
 
Præsentation af Vester Velling Idrætsforening (VVIF) 
Vester Velling har haft en idrætsforening i mere end 60 år. Foreningen har altid haft rodfæste i det lokale 
foreningsarbejde i byen og har i samarbejde med forsamlingshuset arrangeret sommerfester, julebank, 
onsdagsklub for børn og voksne og selvfølgelig idrætsaktiviteter.  
 
Status for den selvejende idrætsforening Vester Velling Idrætsforening (VVIF)  
Vores lokale idrætsforening er inde i en rigtig positiv udvikling, hvor vi har fået igangsat nye spændende og 
lokale aktiviteter såsom børnehåndbold i sommerhalvåret med støtte fra Nordea Fonden, Crossfitness på 
nye fitnessmaskiner finansieret af Elro Fonden, LAG og Landsbyrået samt MTB og løbehold for kvinder med 
støtte fra DGI ”Løb for Livet”. Vores klubhus bruges i dag til onsdagsklub, legestue og almindeligt klub-
hus/mødelokale. Derudover danner det rammen om vores idrætsaktiviteter og i samarbejde med Vester 
Velling Forsamlingshus årets store sommerfest, hvor der er 100 lokale med til spisning og fælles idræt på 
pladsen.  
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Ny hængekøjepavillon, bålhytte & 
fitnessområde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gammelt omklædningsrum/opbevaringsrum 
gammelt tekøkken og fællesrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formålet med projektet 
Vores tanker bunder i en nytænkning af brugen af klubhuset, så vi dermed holder liv i vores lokale for-
eningsliv, samtidig med at vi udnytter vores kvadratmeter klogest muligt.    
   Sidste år fik vi etableret vores flotte nye idrætsplads med fitnessudstyr, legeplads og bålhytte/pavillon. 
Det nye projekt skal ses i forbindelse med, at VVIF ønsker at skabe bedre faciliteter til at rumme små 
idrætsarrangementer for både lokale borgere, foreninger og eventuelt folkeskoler, som ønsker et spæn-
dende lejrskoletilbud med fokus på idræt og bevægelse. Klubhusets indretning skal kunne rumme lokale 
arrangementer og lignende for ca. 25 - 30 personer. Dertil skal det kunne benyttes til overnattende gæster, 
som er på besøg i byen/til fest i forsamlingshuset. Der er mange huse i Vester Velling, som ikke har plads 
nok både indendørs/udendørs. Med vores klubhus, legeplads og grønne arealer kan vi levere et godt og 
økonomisk overskueligt alternativ, som ikke konkurrerer med vores lokale forsamlingshus - grundet vores 
lille pladskapacitet. Derudover ønsker VVIF at tilbyde vores faciliteter til andre lokale idrætsforeninger og 
lokale folkeskoler/friskoler samt institutioner, som for få ressourcer kan få adgang til vores klubhus.  
   Som en del af en ”aktiv lejrskole” kan VVIF efter ønske sammensætte og konkretisere et spændende og 
alsidigt program for vores brugere - både lokale som eksterne, bl.a.:  
 
- En moderne idrætsplads til fitness, boldspil og bål/friluftshygge samt overnatning.  
- Lokalt kendskab til området (bl.a. MTB i Fussingøskovene og kanosejlads på Nørreåen)  
- DGI uddannede instruktører (crossfitness, MTB og løb/vandring)  
- Samarbejde med forsamlingshuset omkring større events/udlejning til større grupper.  
- Kontakt til Grejbank Randers, hvor der kan lejes yderligere friluftsudstyr  
 
Alt dette giver mulighed for at sammensætte et par spændende dage på Favrskovs Top.  
 



 
 

Udbredelse og samarbejdspartnere  
Projekt, som har fuld opbakning fra Vester Velling Forsamlingshus, understøtter det gode samarbejde, som 
vi allerede har i byen. Derudover har vi indledt et samarbejde med nabobyen Øster Velling og Team Nørreå 
Idrætsforening, hvor vi samarbejder omkring sommerhåndbold for U5 - U8, løbeklub og udendørs crossfit-
ness. Her danner vores klubhus basen for vores aktiviteter. Vores medlemstal for 2017/18 var over 60 med-
lemmer, hvoraf over 45 medlemmer var aktive idrætsudøvere.  

Yderligere beskrivelse af projektet (se også vedlagte bilag) 
Klubhusets fællesrum, hvor der er plads til 25 - 30 personer, skal bl.a. have et køkken og troltex lofter for at 
nedbringe støjniveauet. Der skal bl.a. indkøbes nyt fleksibelt inventar bl.a. borde og stole, der kan stables 
og flyttes efter behov. Dertil skal to omklædningsrum opdeles mere funktionelt med skillevægge, så vi får 
mere opbevaringskapacitet. Vores boldrum og loftsareal skal gøres mere fleksibelt og brugervenligt. Vores 
luft/varmepumpe skal udskiftes for bedre energiudnyttelse og varmefordeling. (Se bilag 1, 2, 4) Udearea-
lerne mangler bl.a. bedre belysning og afgrænsning med hegn. Vores pavillon skal opgraderes med lukkede 
sider pga. vind og træk, så den kan bruges til overnattende gæster.  
 
Tidsplan 
Vi har fastsat opstart af projektet til foråret 2018, og vi forventer, at projektet er afsluttet i løbet af forsom-
meren 2018. Dette afhænger dog af, om den endelige finansieringsplan falder på plads inden udgangen af 
maj 2018. Alternativt vil projektperioden blive forlænget til og med efteråret 2018.  

Frivillig arbejdskraft 
I samarbejde med Vester Velling Forsamlingshus og vores medlemmer kan vi levere frivillig arbejdskraft i 
form af malearbejde og hjælp til opsætning af hegn - i alt 50 arbejdstimer. 

Udbredelse 
Projektet vil blive udbredt på vores hjemmeside; www.vvif.dk. Derudover har vi to Facebooksites: Favr-
skovs Top og VVIF, som vil blive benyttet. Vi udsender pressemeddelelser til Farvskov Posten og Bjerringbro 
Avis, og der vil blive udarbejdet informationsmateriale, som vil blive distribueret til relevante samarbejds-
partnere; skoler, foreninger, landsbyer i omegnen osv.  

http://www.vvif.dk/

