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Læsevejledning
Besvarelsen tager udgangspunkt i den grundige analyse og programmet 
for opgaven. Projekteamet har tagetafsæt i den tildelte profil og visio-
nens ”filter” er et fornyet blik på Bordings forenings/fritidsliv. Et filter 
der derigennm både foreslår en nye organisationsform,  har indflydelse 
på Bordings fysiske udvikling og identitet. Hovedfokus ligger på nye 
fælles faciliteter, der har almen interesse, men afslutningsvis berøres 
også boligudbud og forslag til kommunens fremtidige erhvervsudlæg.

Visionsprogrammet er udarbejdet i samarbejde mellem 
fremtidsforsker Marianne Levinsen, sociolog Pia Heike Johansen og 
Bascons afdeling for Bascons afdeling for by- og landskabsdesign, hvor-
fra Anne Mette Boy har fungeret som tovholder på processen. 
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Indhold 
Opdateres med sidetal til sidst Spørgsmålet

I Bording er der store traditioner for frivilligt arbejde og et aktivt foreningsliv. Gennem de 
seneste år er det dog blevet stadig vanskeligere at rekruttere frivillige og engagementet synes 
at være dalende. Dette problem kendes fra andre steder i Danmark og undersøgelser peger på 
at borgere ikke længere har den samme identitetsdannende tilknytning til en enkelt eller to 
foreninger, men mere shopper rundt mellem fritidstilbud, hvilket gør at de ikke finder samme 
anledning til at engagere sig i frivilligt arbejde på en måde, som det kendes i foreningerne 
i Bording.  Undersøgelsesspørgsmålet er derfor: Med hvilke organisering måder kan det 
lokale engagement og det frivillige arbejde styrkes og udvikles således at det er tilpasset et 
moderne familieliv og hvilken rolle spiller det fysiske rum i Bording for understøtning af 
organiseringsmåderne? Målet er en udvikling af stationsbyen Bording til by, der tilbyder et godt 
og interessant hverdagsliv på tværs af  forskellige typer af mennesker og generationer. 

Jeg synes vi mangler nogle af vores indledende betragtnin-
ger og målgrupper (eksisterende og fremtidige) 
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I løbet af dagen summer det senioraktivitet i hallen og ved Kærminde. Glade børn i både før skolealderen og skolealderen, 
som er aktive på skolen, i hallen, FDF huset, og på de mange stier og systemer, som findes i byen og ud af byen.  Nogle bor-
gere i gang med at planlægge den store koncert til sommer i ”Bordings Hus” på hovedgaden.

Om eftermiddagen kommer mange unge og forældre, som går til de mange organiserede tilbud indenfor idrætsområdet. 
De mindre børn følges med far eller mor og når de er lidt ældre er byen forbundet på så sikker en måde at de selv kommer 
rundt på gå - ben eller cykel mellem skole, hjem og fritidsaktivitet. Nogle unge er på vej til at øve med deres band i ”musik-
huset”, andre er på vej på cykelbanen og nogle på vej i ungdomsklubben. 

Om aftenen er der flere voksne i gang med hundetræning, ridning og idræt og de unge hænger ud rundt omkring i byens 
parker, huse og landskabet.  Børnene i byen kan hurtigt arrangere en leg eller løb, da der er masser af muligheder for en 
spontan sammenkomst i byen.

De organiserede tilbud er der rigtig mange af i byen indenfor idræt , men hvert år revurderer Bordings beboere, hvad der 
kunne give mere liv og aktivere andre i byen.  Man og søsætter nye organiserede tilbud f.eks. skuespil i byparken. 

Det uorganiserede for borgere i alle aldre. Det nye stisystem i byen og ud i landskabet giver alle i byen adgang til  en spontan 
gå eller løbetur af forskellighed varighed og sværhedsgrad.

Foråret og sommerens komme sættes i gang, når friluftsbadet slår dørene op til en ny sæson. Der er mere aktivitet og flere 
mennesker i byen og oplandet, når vejret arter sig. Derfor kan der faktisk opstå store grupper af mennesker, familier og 
plejehjemsbeboere på gå ture rundt i byen og oplandet. I sommerhalvåret er der simpelthen flere både organiserede gå, løbe 
og ture med fokus på landskab og fauna for mennesker i alle aldre.  Dertil kommer alle de spontane bevægelse og samtaler i 
by og opland.

Om vinteren er der stadig aktiviteter, men meget foregår inden døre og derfor skal man opsøge og måske ind af døren for at 
opdage, at byen knudepunkter summer af liv, bevægelse og livsglæde

Illustration...
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BYPROFILER

Fritid, frihed og fællesskab
Bording er den aktive by, som alle generationer kan 
lide at bo i.  Man kan få mange typer af boliger til 
en fornuftig pris og ikke mindst, giver bosætning 
i Bording den enkelte borger adgang til et utroligt 
aktivt liv, hvis man ønsker det.  

Profilen som den aktive fritidsby til stor glæde for 
de, som bor i byen og er en magnet for de, som 
ønsker at bosætte i et mindre bysamfund, som er i 
fuld vigør anno 2025. 

Andre byer i nærområdet kan slet ikke mønstre det 
samme byliv og ser med respekt på den måde, som 
Bording har løftet sig i 10érne. Byen trækker flere af 
de social entreprenante til i mange aldre, fordi de ser 
et sted og en mulighed for konstant at få indflydelse 
på byens aktiviteter, udseende og fællesskab. 
Bording har sin egen helt egen fritidsprofil kaldet ” 
Fritid, Frihed og Fællesskab ” .

En Fritid med mange muligheder for organiseret, 
ad - hoc for alle generationer og borgere. 

Friheden til at vælge til og fra, nogle vælger at 
engagere sig meget i det frivillige arbejde, nogle gør 
det i perioder afhængig af arbejdsliv og livsfase, og 
andre benytter sig blot af de mange tilbud. 

Fællesskab  på tværs af byens interesse og ildsjæle 
i  ”Bording Unite(d)”, hvor byen borgere har fået 
mulighed for at præge byens fremtidige udvikling,  
fordi de fremadrettet har økonomi til at skabe nye 
aktiviteter  indenfor kultur, teater og fritid. 

Det aktive fritidsliv ser man udfolde sig på mange 
forskellige måder rundt omkring i byen afhængig 
af tidspunkt på døgnet, årstiden, og de mennesker 
man deler fællesskab med. Visionen arbejder på en 
bevægelse, hvor Bording bevæger sig: 

Byprofil - FRA forblæst wildwest city uden 
adgang til naturen TIL eksklusiv åben 
fællesskabsstuktur med adgang til det åbne 
land og forskellige fritidsaktiviteter

Identitet - FRA lønmodtager TIL 
ressourceoptimerende kvalificerede 
entrepreneurer – foranderlighed og 
samhørighed

Stedbundne kvaliteter - FRA traditionelt 
og stærk organisatorisk foreningsliv TIL 
innovativt lærende frivillighedsliv  ()

Synergi - FRA organisering i ”lukkede 
foreninger” TIL koordineret frivillighedsliv 
med fokus på entrepreneurskab og 
ressourceoptimerende 

Regionale netværk - FRA ”vi ka´ sel” TIL 
samarbejder ud af huset (Universitetet, 
landsorganisationer, iværksættere, fonde) 
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Regional kontekst
Hverdagslivet i Bording skal ses i en regional 
kontekst, hvor nærheden til faciliteter i de 
nærliggenden byer, ruter, deres service, 
attraktioner og landskabelige oplevelser skal 
indgå i den samlede oplevelse og beskrivelse 
af Bording og Bordings profil. Dvs. at Bording 
ikke alene skal ses som en attraktion i sig selv, 
men som en del af et bylandskab. 
Skal det lykkedes er det vigtigt:
- at der er god tilgængelighed byerne imellem 
gennem kollektiv transport, cykelstier, køre 
sammenordninger. 
- at der er der en en løbende vidensstrøm 
imellem, hvad der sker i byerne og hvilke 
faciliteter de tilbyder, fx. gennem sms-service, 
husstandsomdelte bykort, information på 
offentlige steder
- at der er en oplevelse af at ”høre til” i hele 
området og man er velkommen, fx. gennem 
udveksling mellem skoler, børnehaver og 
dagcentrer og regionale events der henvender 
sig til forskellige målgrupper. 

Nationale netværk
Ligesom Bording er knyttet op på en fysisk 
lokal kontekst indgår byens egne foreninger og 
netværk i større nationale netværk og foreninger 
fx. Dansk Naturfredningsforening, DGI, 
DBU, Folkeskolen, FDF, Landboforeningen. 
Disse relationer er kontaktflader  - både i 
forhold til en ekstern profilering af Bording og 
indhentning af ny viden til byen. 

Kunst/kultur

45 min.

BRANDE

Lokal handel
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Arbejdsplads
Uddannelse
Større oplevelser

Erhverv/logisk

Bevægelse/læring/
entreprenørskab

Nationalt netværk
”Adgang til verden

Adgang til Kbh

IKAST

HERNING
PÅRUP

BORDING
KØBENHAVN

KARUP

Arbejdsplads
Større oplevelser

SILKEBORG
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BYPROFILER

Bording har fået et mere farverigt udtryk. 
Transformationen er sket i byen, i overgange mellem 
land og by og ikke mindst i landskabet.  

Selve byens facader og kvarterer har fået en make 
-over med nye beplantninger, facader, farver 
og aktiviteter i byens tomme bygninger. Byens 
indre trafiklandskab er blevet forbundet på via 
nye stier, veje, som sikrer alle typer af trafikanter 
og aldersgrupper kan komme mellem byens  
knudepunkter.

Samtidigt er byen sprunget i landskab med  nye 
stier og pister ud idet omkringliggende landskab. 
Der er pister ud i landskabet, hvor man kan lære 
landskabet, botanikken og dyrenes historie via skilte 
eller digitale enheder eller man kan blot gå eller løbe 
en tur, hvis det er det, man har lyst. 

Bordings beboere fra oplandet benytter sig af skole, 
plejehjem og lokalcenter , men bruger byen , fordi  
byen er fuld af muligheder for bevægelse, fællesskab 
og læring og spontane aktiviteter. 

Byens eksistensgrundlag er fortsat nem ”til- og fra-
” profil. Hvor det tidligere var stationen er det nu 
adgang til regionen via motorvej, der tiltrækker nye 
borgere. Toget er stadig et vigtigt forbindelsesled. 
Flere afgange og Herning og Silkeborgs sats på 
bymidten (både i forhold til nye erhverv og detail)

har langsomt flyttet nogle afpendlerne over i den 
kollektive trafik. 
Byen har åbnet sig mod verden og er stolte af  via 
Bording Unite(d) at trække på ressourcepersoner,  
uddannelsesinstitutioner, Region Midtjylland og  
videnscenter eller personer, som de gør til løbende  
aktive medspillere i udviklingen af byen, og dens 
borgere.

Bordings erhvervsprofil er landbrug, håndværk 
og enkelte butikker samt en ny underskov fra 
mindre virksomheder indenfor salg, udvikling af 
prototyper og organisation. De nye virksomheder 
er hjulpet på vej via Bording Uniteds iværksætter og 
udviklingsforløb i byen og de eksisterende har fået 
udviklet deres forretning.

Byens nye identitet er en stærk fusion af det 
traditionelle, nye samarbejder og læringsprocesser 
i byen, og fysiske udtryk, som symboliserer det for 
alvor er nye tider i Bording.

Bording er mere farverigt og har mange forbindelser. 
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Illustration 

Kortet med markering af byens samlingssteder

KNUDEPUNKTER (=mødesteder)!!!
”Mødesteder, foreningsliv og fællesskaber.
I Bording er der mange aktive mødesteder Hallen, Skolen, Missionshuset, FDF – huset, Byens ride og hundeskoler, 

Udviklingen er nødvendig fordi en del af de nye borgere, der 

flytter til Bording har et anderledes syn på forholdet mellem 

arbejde og fritid og på forholdet til familieliv og den måde de er 

sammen med deres børn.
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Et aktivt hverdagsliv for mange generationer

BYPROFILER

ganiseret så der er mulighed for at tilbyde en aktiv 
rolle til de borgere, der har det bedst med at indgå 
i en fast funktion i en forening, de borgere der har 
det bedst med at træde til ved særlige lejligheder og 
store fællesarrangementer, de borgere der er prakti-
ske, dem der er gode til at planlægge, dem som får 
de gode idéer, dem der støtter op ved at hjælpe med 
at afklare mulighederne, dem der unge, børnefami-
lierne, de ældre, de ledige, dem der har lavere ud-
dannelse og arbejder fra 7-16 og dem der har højere 
uddannelse og en karriere, der kræver en fleksibel 
indstilling til arbejdstider, dem der altid boet der, 
dem der er flyttet der til fra andre byer og kulturer, 
dem der vil slappe af og nyde fritiden og dem der 
vil søge nye måder at udfordre sig selv, dem der vil 
sport, dem der vil nyde naturens fred og ro og dem 
der er til musik og teater. 

Bordings organisering af hverdagens rummelige 
fritidsliv hedder Bording Unite[d].
Når alle kompetencer bringes i spil på tværs af so-
cial baggrund, køn, alder, interesser og kulturel bag-
grund opstår idéer og initiativer, som rækker ud 
over fritidslivet og viser sig som bæredygtige vel-
færdsmodeller der løbende tilpasser sig Bordings 
behov. Det kan være i forhold til børn, unge, ledige, 
socialt udsatte, børnefamilier og ældre, og det kan 
være i forhold til konkrete drift og vedligeholdel-
ses funktioner som i dag varetages af kommunen. 
I Bording har man tidligere vist at man kan løfte 
kommunale opgaver, da man overtog Friluftsbadet. 

Det uformelle møde
Et levende Bording er et sted, hvor borgerne ud-
folder deres hverdagsliv både gennem de formelle 
arrangerede aktiviteter og møder og gennem tilfæl-
dige uformelle og spontane aktiviteter.  Forenings-
livet i Bording er stærkt og skal også fremover stå 
for de formelle aktiviteter, faste programmer og 
møder. Foreningslivet skaber faste og trygge ram-
mer for fritidslivet. De uformelle møder som opstår 
ved tanken, i butikkerne, på stationen og ved bussen 
skaber følelse af stedbundet fællesskab - at høre til i 
samme by. Det stedbundne fællesskab skal udvikle 
et levende og foranderligt Bording, hvor spontane 
idéer og aktiviteter kan udfolde sig. Når betingelser-
ne for de uformelle møder forringes ved butiksluk-
ninger og arbejdsplads nedlæggelser, må der skabes 
nye betingelser for at det spontane uformelle møde 
kan opstå.

Tilbud og forpligtigelser
Frivillighed, engagement og kreativitet er for alle 
i Bording og det rummelige fritidsliv sikrer at den 
enkelte borger kan byde ind med deres tid og lyst 
på den måde der passer til deres livs-, job- og fa-
miliesituation.  Det forpligter den enkelte Bording 
borger at være en del af et levende, trygt og dyna-
misk fællesskab, og fællesskabet forpligter sig til at 
alle Bording borgere kan leve op til deres forpligtel-
ser. Det rummelige fritidsliv er organiseret så alle 
kompetencer i Bording bringes i spil så hverdagens 
fritidsliv folder sig ud  til glæde for alle. Det er or-

Det skal ikke ”straffes” med nye opgaver, men enga-
gementet belønnes med større selvbestemmelse og 
solid opbakning. 

Bording Unite[d] kobles med et selvstændigt bud-
get til nye aktiviteter i byen. f.eks. via Udviklings og 
aktivitetspuljen  I Ikast-Brande kommune. (Hvis det 
kun er et budget til ny - udvikling og aktiviteter er 
der ikke juridiske problemer)
Målet er åbne for frie midler i en årrække, som bor-
gerne i byen skal bruge på nye og udviklende aktivi-
teter i byen. Det skal bidrage til at styrke virkelysten 
og oplevelsen af indlydelse på egen by,. Det betyder 
ikke, at man ikke også kan få midler f.eks. EU, regio-
nale og andre kommunale midler til udviklingspro-
jekter i byen. Tværtimod kan byen fx. søge med de 
frie midler som medfinansiering. Det giver byen en  
en base at arbejde med og er med til at give magten 
over byens fremtidige udvikling tilbage til borgerne.
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Bording Unite(d) er et nyt fælles organ og samlingssted for udvikling af Bording by, den digitale flade er Bordingportalen, hvor alle aktiviteter og foreninger samles 
for byen a la Sønderborg portalen. Bording United er karakteriseret ved:

1. Et fælles organ for foreninger 
og ildsjæle i byen
Det sker i samarbejde med kommunens facilitator 
udvikles, kvalificeres og implementeres de nye ini-
tiativer .
•	 Alle foreninger og aktører i byen forpligter sig 

på at deltage i udvikling og opbygning af Bor-
ding United.  

•	 Der arbejdes hen imod fællesorgan, som kan 
træffe beslutninger om anvendelse fribyens frie 
midler og fremtidens aktiviteter i byen. (udvik-
lingsmidler)

•	 De nye aktiviteter skal sigte på at højne viden, 
læring og sundhed for alle borgere i byen, så 
der er vide rammer for nye aktiviteter. 

2. Samarbeje mellem ikast-brande 
kommune og Bording 
•	 Kultur og fritidsudvalget afsætter et budget 

over 5 år til nye fritids, kultur og folkeoply-
sende projekter i byen.  ( Politisk prioritering af 
Bording)  Fri byens budget.

•	 Kommunen stiller en facilitator til rådighed, 
som skal samle trådene og sikre implemente-
reting af nye  initiativer  i byen. Personen er 
desuden en ressourceperson og bindeled til 
kommunens mange forskellige forvaltninger.( 
Administrativ og organisatorisk prioritering).

4. Aktiviteter er mangfoldige og 
sker i  folkeoplysningens ånden 
anno 2010érne
•	 Iværksætteri  for folk, som pusler med tanken 

om at starte egen virksomhed.
•	 Et nyt teaterstykke.
•	 Læring om byen og landskabet for børn i alle 

aldre ( skole. børnhaver og dagplejer)
•	 Bygningsrenovering og etablering af nedriving, 

ombygning 
•	 Mere musik i byen 

Alle aktiviteter skal fremme et aktivt, sundt og læ-
rende fritidsliv i byen og må meget gerne berige by-
ens borgere med ny viden og ny erfaring.

5. Udvikling af en beslutnings-
struktur 
– som sikrer, at borgerne i Bording er med til at ud-
forme de nye pister, bygninger og hele transforma-
tion af byen.

6. Aktiviteter og initiativer slås 
op på den digitale portal
 -hvis man beslutter sig for cykelbanen, så skal den 
op på den digitale portal med projektleder, mulig-
hed for at melde sig med ressourcer til projektet.

3. Alle foreninger forpligter sig 
til at arbejde på at fremme vilkår 
og udvikling af alle aktiviteter i 
byen
•	 Etablering af fælles digital portal for byen, hvor 

alle byens aktiviteter indenfor fritid, kultur, bo-
lig,  erhverv mv., så der er en digital indgang til 
byen Bording.

•	 Et fælles samarbejde med forbedring af digitale 
rammer for drift af foreninger nu og i fremti-
den. Det  kan mht. bogholderi, tilmeldin-
ger, og andet godt. Sharing er en vigtig del. Det 
betyder, hvis en  forening har et super sy-
stem, så er det oplagt for de andre at bruge det.

•	 Det tager tid, men processen betyder, at det bli-
ver sjovere og nemmere  at drive foreninger og  
etablere nye  foreninger i byen.

•	 Fælles videnssted for vilkår og muligheder for 
at drive frivilligt foreningsarbejde. Der etable-
res en  fælles ramme for, hvordan man 
kan hente ressourcer enten i byen eller uden for 
byen, når man er i  tvivl og har brug for råd-
givning.

Bording Unite(d) - Kaospilotterne” på bordingensisk

Målet er at udvikle nye former for velfærdsmodeller, hvor 
kommunen i fremtiden optræder som facilitator, rådgiver 
og former et demokratisk rum for beslutninger, men hvor 
et stærkt nærdemokrati giver Bording råderum over res-
sourcerne
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ORGANISATORISK GREB
Bording Unite(d) - Kaospilotterne” på bordingensisk

år opføres, der en udendørs teater forestilling i Bor-
ding, som trækker tilskuere fra de omkringliggende 
provins- og landsbyer, og hver 2. år afvikles, der en 
udendørs musikfestival inden for en ungdomsmu-
sik genre, som tiltrækker børn, unge og voksne fra 
hele regionen. De kunstneriske og musiske Bording 
borgere optræder på scener i andre byer og spreder 
budskabet om deres hjemby s mange kvaliteter, når 
de udtaler sig til pressen. 

Familieliv og fritidsliv kan smelte sammen
For familielivet i Bording betyder det meget at for-
ældre og børn kan deltage sammen og dele oplevel-
ser. Det kan ses i det aktive liv omkring idrætten i 
hallen, i Friluftsbadet, og omkring i byen, hvor der 
er skabt nye steder for det uformelle møde. I hver-
dagens fælles familieoplevelser spiller sundhed og 
nærhed til fødevarer en central rolle. Bording bor-
gerne er bevidste om, at det deres valg af fødevare 
er med til at opbygge en identitet med sundhed er 
nøgleord. Med til Bording familiernes hverdagsop-
levelse hører samling af bær, rødder, frugt, saft og 
blade som indgår i den daglige madlavning. Nogle 
gange samles der sammen med forældre og sø-
skende andre gange sammen med børnehaven eller 
skolen. Så lærer børnene om alle de gode og sunde 
egenskaber ved naturens spisekammer og de lærer 
at kende forskel på planterne. Børnene spreder de-
res viden om naturens gaver til deres forældre og 
har gode snakke med de ældre som mindes om den 
nyttige viden de har fra deres barndom.

I takt med at idéer og initiativer udvikles vil Bor-
ding Unite[d] i samarbejde med Ikast-Brande Kom-
mune afklare en omfordeling af de offentlige ydelser 
til byen.  Bording kan spare sammen til at få opfyldt 
visioner om ændringer i de fysiske rammer og til 
at skabe større nærhed til de Bording borgere, som 
udfører den daglige drift og vedligeholdelse. I Bor-
ding har man udvidet begrebet ”Landsbypedel”, til 
at være tre ”bordingpedeller” med funktioner, der 
rækker ud over drift og vedligeholdelse af fælles 
arealer og bygninger. 

Der vil også opstå idéer og initiativer i Bording 
Unite[d], som er starten på nye virksomheder. 
Virksomhederne er små, de er specialiserede og har 
fundet en niche i marked, så de supporterer den re-
gionale industriproduktion. I afprøvning af idéer-
nes økonomiske bæredygtighed, videns krav og tek-
nologiske formåen, arbejder man tæt sammen med 
det regionale erhvervsliv, erhvervsorganisationer og 
med de specialiserede vidensinstitutioner. De er in-
viteret til Bording og indgår i opfinderteams, som 
kombinerer Bording borgenes praktiske erfarings-
baserede viden med den videnskabelige viden. 

I Bording Unite[d] opstår en kreativ og aktiv grup-
pe, der har kunst, musik og teater som deres interes-
seområde. De arbejder tæt sammen med de stærke 
kunst og kulturmiljøer, der er i regionen om udvik-
ling af fælles musik arrangementer og forestillinger, 
som bringer Bording på kulturlandkortet. Hvert 2. 

Bording unite[d] er mere end drift...
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Et eksempel: 
Udfordring: Friluftsbadet mangler livreddere, en del borgere har meldt 
ind at de ønsker at bruge timer i friluftsbadet og de er gode til at svømme. 
De mangler imidlertid livreddereksamen. Spørgsmålet er hvordan det kan 
arrangeres at de gennemgår prøven i fællesskab, så alle er klar på en gang så 
der er kompetencer nok i Bording til at holde springbassinet åbent. 

Løsning:
Bankdirektøren indstiller det til bestyrelsen som et tema under 
hverdagens rummelige fritidsliv og indstiller det til gennemførelse 
fordi der er nok frivillige der vil lægge timer nok til sammen og 
fordi det støtter op om hverdagens rummelige fritid. De kommer 
med forslag til, hvordan og hvor der kan gennemføres et livredder 
kursus og hvordan det kan finansieres. Bankdirektøren udarbejder 
ansøgning og melder tilbage til Friluftsbadets bestyrelse med til-
sagn og plan for gennemførelse.
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Tomme produktions- og butiksbygninger 
og ”frit land” betragtes i fremtiden som 
rum for bevægelse, værksteder, musiklo-
kaler, kulturproduktion, iværksætterloka-
ler! Aktiviteterne kan være midlertidige 
fra 1 dag til fx. 2 år og lånes, lejes eller 
”byttes”. De kan også få mere permanent 
karakter  (fx. ved opkøb).  

Frivillighedsbanken har en hjemmeside, 
hvor alle Bording borgere kan følge med 
i kompetence, interesse, tid og idé regn-
skaberne. De kan med deres personlige 
”login” se deres egen frivillighedskonto 
og sætte ind på kontoen når de vil og 
trække timer ud. På bankens hjemmeside 
kan alle se, hvilke projekter og aktiviteter 
der er under udvikling af hvilke teams og 
foreninger og referater og indstillinger fra 
bestyrelsesmøderne. 

Frivillighedsbanken er en ressource- og 
vidensbank, der bruges til koordinering 
af:
Ledig jord, tomme bygninger, materia-
ler og ikke mindst byens menneskelige 
ressourcer. Alle lige fra legetanter og 
spillemænd til folk med erfaring og lyst 
til håndværk, ledelse, organisation, køb-
mandsskab, mad, håndarbejde sættes i 
spil som ressource.  

Uddannelse og læring 

Iværksætteri og nye 
arbejdspladser

Nye typer idræt og 
bevælgelsesformer

Kunst, kultur og musik

Frivillighedsbanken

Daglig udvikling og drift: 3 Bording pedeller
En ”Bankdirektør” (fondssøgning og støttemuligheder til gennemførelse af aktiviteter, fysiske anlæg og forestillinger. årligt 

opgørelse af byens kompetence, interesse, tid og idé konti og sikre indskud for det kommende år)
En logistik pedel (logistik, planlægning af events, kommunikation, netværksdannelse og hjemmesideopbygning,finger på 

pulsen på, realisering og kommunikation af idéer og forbinde Bording borgere med samme ideer.
Areal og bygningspedel (tjek af bygninge, pasning af bydyr, eatable forest, bynatur, midlertidige faciliteter og afvikling af 

arrangementer og aktiviteter.

Bestyrelsen for Bording Unite[d]
Bestyrelsen består af fem borgere fra Bording, en politisk og administrativ repræsentant fra 

Ikast-Brande Kommune, fra Region Midtjylland, en repræsentant fra regionale kunst-og kultur 
institutioner, vidensinstitutioner, erhversorganisationer. 

Nye virksomheder
fx underleverandører 
til erhverv i Pårup eller 
”hverdagsservice”. 

Udvikling af nye un-
dervisningsformer i 
landskabet - fx. med 
inspiration fra fodbold-
matematik. 

Teater, musik, koncer-
ter, landart... 

Fx. Frivillligledelse, eventmageri håndværk, hånd-
arbejde/mad/leg/computer/mediekurser/læring og 
bevægelse. Alle aldersgrupper og niveau fra børne-
have til direktion

Praktik- og kursusforløb 
og arbejdsweekender på 
reelle ombygninger, anlæg, 
begivenheder i byen mv. fx. 
sportsstævner, kultur, par-
celhusombygning

TOMME BYGNINGER OG 
“FRIT” LAND

BLOG BORDING

Renovering og nye anlæg  

Eksempel på organisering af  Bording Unite[d] 

Eksempler 
på temaer

ORGANISATORISK GREB
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Illustration 
Fysiske Indsatsområder

Kundepunkterne er vigtige for det daglige uformelle møde, som styrker følelsen af at høre til 
i det samme fællesskab. De erstatter for det første den funktion som butikkerne havde som 
uformelt samlingssted, og for det andet bidrager de til en moderne udvikling af de mindre 
byers offentlige rum.
 

Landskabet sættes i spil som en kombination af det flade 
landskab med frodige øer. Der arbejdes med forskellige 
rumlige naturoplevelser, bevægelsesformer, mad og læring. 
Fællesskabet bringes i spil gennem få større samlende 
begivenheder og ad-hoc interessedrevne initiativer.
 

Illustration  udskif-

tes
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Supleres med diagram

FYSISKE INDSATSER

På baggrund af bestigelsen, analyse og borgermødet 
peger vi på tre fysiske indsatser, der kan være 
bærende for udviklingen af Bording:

•	 Udvikling af byens knudepunkter (skolen, 
hallen og handelsgaden)

•	 Tilgængelighed til landskabet
•	 Mangfoldigt boligudbud

I det følgende dykkes ned ny brug af de tommer 
bygninger i hovedgaden og udvikling af landskabet 
for forskellige brugere, oplevelser og funktioner. 
Valget er taget udfra en betragtning om at det er de 
to indsatser, der på kort sigt vil få størst indflydelse 
på Bording. 

Kort læsning af byens struktur
(topografi, struktur,  infrastruktur (blød + 
hård), knudepunkternes beliggendhed og byens 
landskabets historie...AM
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Bording
unite(d)

MUSIK
værkstedet

Tommefacader udsmykkes med 
gavlmalerier

Bording United er en børs for lokal viden, 
læring, landskab, arbejdskra�, grunde 
osv. Her “handler” Bording borgerne!

Landskabet indtager hovedgaden og 
binder gaderummet sammen. Park, 
legeplads, sommer bio og marked  
giver aktivitet i gaden

Musikværkstedet er etableret af en 
gruppe unge, der manglede øvelokaler. 
Nu er det hele byens mødested for unge.

Folkekøkkenet er integreret i 
“Bording United”. Her laver 
kokken mad, nogle hjælper til 
og spiser med e�er behov.
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KNUDEPUNKT: HOVEDGADEN

Bording
unite(d)

MUSIK
værkstedet

Tommefacader udsmykkes med 
gavlmalerier

Bording United er en børs for lokal viden, 
læring, landskab, arbejdskra�, grunde 
osv. Her “handler” Bording borgerne!

Landskabet indtager hovedgaden og 
binder gaderummet sammen. Park, 
legeplads, sommer bio og marked  
giver aktivitet i gaden

Musikværkstedet er etableret af en 
gruppe unge, der manglede øvelokaler. 
Nu er det hele byens mødested for unge.

Folkekøkkenet er integreret i 
“Bording United”. Her laver 
kokken mad, nogle hjælper til 
og spiser med e�er behov.

Et væsentligt omdrejningspunkt for visionen er 
gentænkning af hovedgadens, skolens og hallens 
funktion og status i Bording. Fælles for dem er at de 
fremstår som Bordings offentlige rum og mødested 
for forskellige borgere og fælles for dem er at de er 
under udvikling allerede i dag. 

!!! Se tidligere afsnit fra Pia om behovet for at skabe 
nye muligheder for det tilfældige uformelle møde. 
Hvad kan få folk til at bevæge sig et sted hen med 
et legitimt formål men med et underliggende motiv 
om at få en sludder for en sladder og opleve at man 
høre til et stedbundet fællesskab hvor man har lidt 
styr på hvad der rører sig ? mit bud er at heste, får, 
høns, geder kan gøre en forskel, og de spiselige 
planter .... leg og spil måske også .... 

Gentænkningen består for af en ny organisering, 
ny brug, ny identitet og fysisk omdannelse af 
stederne.  Den fælles overskrift for gentænkningen 
er bevægelse, læring og landskab.

Gentænk hovedgaden
Hovedgadens har stor betydning for byens identitet 
og oplevelsen af byens samlede tilstand. Samtidig er 
der fortsat en oplevelse af centrum – både fysisk og 
mentalt. Der er i dag ikke udsigt til øget detailhandel 
eller en ny dagligvarebutik – hovedgaden skal både 
finde nyt formål og ny identitet. 

Visionen arbejder med at hovedgaden og de tomme 
bygninger opkøbes/lejes til ”Bording Unite(d). 
Frem for at bygge fx nyt kulturhus genanvendes 
bygningerne til fx fælles sekretariat, ”folkekøkken”, 
musikværksted, teaterscene, lektiehjælp mv. alt 
efter hvad behovet er netop nu. Hovedgaden 
binder lokalerne sammen og den tomme 
grund, parkeringspladser og overskudsarealer 
omdannes til fx multibane, hestefold, køkkenhave 
(madværkstedet). 

De tomme bygninger i hovedgaden omdannes 
således til fælles lokaler for hele byen og fungerer som 
en samling af foranderlige lokaler, hvor projekter og 
interessefællesskaber opstår og forsvinder.

Et Bording Unite(d) hus i hovedgaden med 
lokaler, kontorfaciliteter til de alle nye aktiviteter 
i byen: det er vigtigt at den nye æra i byen 
markeres med et fysisk mødested med mulighed 
for kontor, og mødefaciliteter og rammer for 
paraplyorganisationen. 
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Tomme bygninger Hotspots - byens fælleshus(e)

De tomme bygninger i hovedgaden omdannes til fælles 
lokaler for byen - byen har ikke et fælles borger-kulturhus 
- men en samling af foranderlige lokaler, hvor projekter 
og interessefællesskaber opstår og forsvinder. Bærende for 
koordinering er Bording United
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KNUDEPUNKT:HOVEDGADEN

værksted

have/fold

musik

værksted

have/fold

musik

værksted

have/fold

musik

Blikfang / Belægningsspor

Sjakket, BIG City Lounge, AWG Grand Canal Dock, Martha Schwartz Superkilen, BIG

#1 Spor #2 Flade #3 Markering
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Bording 
Unite(d)

Værkstedet

Skiltningsstrategi/facadegenkendelighed

Skiltningsprincip

Lynfabrikken - BOXEN Lynfabrikken - Mødelokale Lynfabrikken - Café/butik
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Signaturbeplantning

Pink ghost, Périphériques Volume, United Visual Artists Madrid Rio, West8
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Illustration  undervejs
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KNUDEPUNKT: SKOLEN

Gentænk skolen
Skolen er i dag samlingsted for en stor del af 
Bordings borgere. Børn bruger 10 år af deres liv her, 
forældrene er tilknyttet lige så længe, herudover 
bruges skolens bibliotek som lokal bibliotek og her 
er forskelige former for aftenundervisning. Med 
Bording Unite[d] som driver, med ambitionen om 
et byliv for flere generationer og med ønsket om 
at koble læring og bevægelse kan det potentiale 
udvikles til en driver for lokalsamfundet, hvor 
frivillige støtter op om skolens funktioner. 

Det kan gennemføres med konkrete aktiviteter og 
fysisk tiltag som:

- Ældre håndværkere/andre fagkyndige lærer fra sig 
i de praktiske fag
- ”Tanter” og ”onkler” tilknyttes klasser som 
ressourcepersoner, man kan søge hen til for tryghed, 
en historie
- Skolebørnene underviser ældre/uøvede i virtuelle 
sociale medier
- idrætsundervisere arbejder med fodboldmatematik 
i forbindelse med foldboldtræning i hallen
- Naturvejledning/ Dansk undervisning åbnes  eller 
gentages for borgere i bording
- Ny belægning og nye aktiviteter omkring skolen, 
der fysisk trækker skolen ud i byen og byder 
indenfor. 
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alternative
sportsfaciliteter

opholdszoner

oplevelses/læ-
ringslandskabRideklubben

legeplads

ankomst

Parkering

cykel 
P beplantning

ophold

adgang fra Klocksvej

adgang fra Vestervang

Park

yoga/dans/gymnastik 
pavillion
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Gentænkt hallen

KNUDEPUNKT: HALLEN

Boldbaner 

Boldbaner 

- Skolens boldbane benyttes til koncerter, events og 
åbnes ind til friluftsbådet. 

Mangler tekstdelen....
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LANDSKABET

Landskab
At være i ude landskaber og natur vækker for de 
fleste en særlig følelse, der bringer en tættere på det 
mange oplever, som et indre jeg. At være i regel-
mæssig kontakt med sit ’indre jeg’ i naturen kan 
nedbringe og forebygge stress og fremme helbre-
delse af sygdomme, der udløser stress på grund af 
angst. Forskellige typer at landskaber vækker for-
skellige følelser og forskellige landskaber appelle-
rer, derfor ikke på samme måde til alle menneskers 
oplevelse af kontakt til et ”indre jeg”.  Måden man 
bevæger sig i naturen og landskabet på har indfly-
delse på om følelser aktiveres og i hvilket omfang. 
Bording er privilegeret ved at have mange typer 
af landskaber og natur at bringe i spil.... adgangen 
måden man bevæger sig på (tilfods, hest, cykel.... 
langsomt hurtigt, larmende/snakkende stille) 

AM mangler her at skriver på.... Man kommer 
særlig tæt på naturen når den bringes ind i hverda-
gens fødevareforbrug... AM se tidligere afsnit om 
familier, sund kost og nærhed til produkter og byt 
evt. selv rundt på afsnit.......

Gentænk landskabet
Landskabspræferencer og natursyn har væsentlig 
betydning for vores selvforståelse og dermed også, 
hvor vi vælger at bosætte os og hvordan vi ønsker 
at indgå i fællesskaber. Det har derfor været en væ-
sentlig diskussion i gruppen hvilke mennesker Bor-
ding tiltrækker og hvordan det kan bruges videre i 
arbejdet med landskabet og hvordan landskabet /

naturen og fælles organisering spiller sammen? 

Naturen bringes i spil som en kombination af det 
flade landskab med stor himmel og det flade land-
skab med frodige ”øer” af fortætning til forankring 
af en selvfølelse i koblingen mellem Foranderlighed 
og Samhørighed.  Der arbejdes med en genfor-
tolkning af det oprindelige landskab (vådområder, 
hede, skov og eng- arealer), hvor jordens geologi 
danner grobund for nye forskellige naturoplevelser, 
rumligheder, aktiviteter og funktioner. Landska-
bet trækkes ind i bebyggelsen og ind i byen (helt 
ind til hovedgaden) som fortættede landskaber og 
skaber både nye oplevelser og tilhørsforhold og nye 
forbindelser og sammenhænger i byen (funktio-
nelt, mentalt, trafiksikkerhed). Udviklingen af 
landskabet opdeles i etaper og udvikles som der er 
økonomi og tilladelser/opkøb fra lodejere.

De nye landskaber arbejder med forskellige pister 
for forskellige typer brugere (mountainbike, 
gående, ryttere, det ”vilde” løb), for læring (kultur-
landskab, skolens undervisning (dansk, natur og 
teknik mv.) den spiselige natur), familieoplevelser 
og ”afkobling”. 

Pisterne er væsentligt for sammebinding af byen 
og landskabet. Nogle af pisterne kan anlægges i 
morgen som trampestier (hvis lodsejerne tillader) 
andre kræver større investeringer og anlæg. 

Lynghede

Lynghede

Mose

Mose

Skov

Skov

Vandløb/Sø

Vandløb/Sø

Eng

Eng

 

Balancer

Bakkesti

Gå på pæle

Styrke

Klatre

Klatre

Med liner

Udholden-
hed

Balancerer

Kravle

Ideen om Bording Ruten: Forskellige måder at 
bevæge sig på (cykel, løb, ride...) Forskellige aktivi-
tetsstop (bikebane, tarzanbane...)

Ideen om Bording Ruten: Forskellige typer 
landskab (oplevelsen af ”nyaktiveret” rekreative, 
spiselige (dyrkede) kulturlandskaber)

nye bevægelsesmuligheder
nye læringsmuligheder
nye landskaber

Kan landskabet omkring Bording forhandles /omfordeles på 
ny, så der frigives jord til rekreativ/ekstensiv dyrkning. Målet 
er bedre udnyttelse af ressourcerne og sammenhæng mellem 
geologi og afgrøder. Genforhandling af jorden bliver et eksperi-
mentarium for nye typer af drift og forsøgsmarker?

 

Tages evt. ud
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Illustration kobles 

med pister 

klatre-/tarzanbane dyrehold

udkigspost/fugleliv

gangbro

tæt på vandet

bakketop/udsigt

klatreliner/svævebane
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LANDSKABET

Landskabets karakter ændres gennem konkrete tiltag i samarbejde med myndigheder og 
omkring-liggende landmænd, og der skabes mulighed for flere typer at naturoplevelser. 
                   
Naturindholdet planlægges så det kan ”spises”, skabe rekreative oplevelser, læring og forskel-
lige stemninger - og i tæt samarbejde med forskellige lokale grupper. 

Der etableres samarbejde mellem lokale landmænd og jordbrugsforskere for udviklingen af 
eksperimenter med dyrkningssystemer baseret på eco-systemservices, som både optimerer 
landmandens udbytte, fremmer biodiversiteten, landskabsæstetikken og lokaludviklingen

Pisterne – overblikskort  over pisterne ved skolen, 
ved hallen,ved stationen,  i hovedgaden a la et kort 
over skipister, som vi kender den fra skiområder i 
udlandet. 

Pisterne skal helst have forskellige farver, som 
signalerer funktion og formål. Bording Unite(d) 
deltager i kvalificering af de forskellige typer af pi-
ster beliggenhed, formål og målgrupper, så vi sikrer 
en lokal forankring i de væsentlige ændringer af 
byen og landskabet og de er derfor ikke alle tegnet 
ind på landskabskortet. 
1. Den grønne piste - den anbefalede daglige mo-
tion til en voksen 30 minutter i rask trav., der kan 
sagtens være flere grønne pister i byen.
2. Den gule piste symboliserer, at på den rute kan 
man få viden og lære noget om byens historie, 
landsskabets historie og udvikling, faunaen og 
botanikken i Bording opland. For eksempel ” Lær 
din by, dit opland, og landskab at kende”. Oplagt 
at tage stationen, skolen, forsamlingshuset, hallen 
plus oplandet med på pisten.
3. Den blå piste, hvor man kommer ud i landskabet 
og ned til åen og giver mulighed for vand. Den blå 
kan evt. kobles eller tænkes kobles til en piste til 
Bølling Sø.
4. Den lilla rute –pilgrimsturen for de som gerne 
vil gå og reflekterer og ikke forstyrres.
5. De sorte pister – cykelbanen, som foreslået dog 
også andre sorte pister, som er udfordrende både 
i løb og på cykel og hvor der gerne må være kul 
på. Disse pister skal måske ikke forbindes med det 
eksisterende stisystem i byen – starte for sig selv for 
at undgå sammenstød mellem de vilde og de, som 
gerne vil gå eller løbe i fred og ro.
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Referencer + ide om parcelhusomdannelse.
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Parcelhusenes by og da det er manges foretrukne 
boligform er det vigtigt for byen og at kunne tilby-
de en mangfoldighed af muligheder både de ældre 
parcelhuse samt mulighed for at slev at bestemme 
boligens form og udseende. Det passer godt til den 
vestjyske ”A Ke sæl.” mentaliteten.

BOLIGBYEN

Mangfoldigt boligudbud

Boligbyen kan dog forbedre på flere måder;
•	Recirkulation		i	form	af		ombygning	af	eksister-
nede parcelhuse og nye seniorboliger i nærheden 
af hovedgaden med en størrelse og udformning, 
som tiltaler seniorerne f.eks.  på 120 kvm. Med 
minimum vedligeholdelse af hus og grund inden-
for den eksisterende by.  Et fælleseniorbyggeri med 
mulighed for tilkøb af serviceydelser eller nabo-
hjælp kan også tænkes ind. Det betyder boliger 
til næste generation af boligejere, som aktuelt står 
på spring og afventer en stabilisering af priser og 
boligmarkedet.
•	Etablering	af		et	mindre	antal	ungdomsboliger	tæt	
på stationen, som gør det muligt at bo i Bording og 
gå på uddannelsesinstitution eller arbejde mellem 
20 og 30 år, der hvor mange normalt vil forlade 
byen. Sociale inde og udrum er vigtige
•	Børnenes	boliger	–	kan	der	skabes	huse	og	steder	
for børnene, som gør det sjovere at være barn i 
byen.
•	Etablering	af	et	mindre	og	bynært	nybyggerområ-
de til Bording i 10érne, det er vigtigt at nybyggere 
også har mulighed for at flytte til Bording.
•	Omdannelse	af	parcelhuse	til	grupper	af	bofælles-
skaber og kollektiver
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Handlingsplan 

Sættes op på en tidslinie. 
August 2012: Forankringsproces omkring model med frivillighedsbank 
August 2012: Konkurrence om navn til banken
August 2012: Indledende dialog med bygnings- og grundejere
August 2012: Indledende dialog med Frivillighedscenteret i Ikast – hvad er deres erfaringer, hvordan samarbejdes.

Afklaring af lønforhold omkring ansættelse af tre pedeller (Ikast-Brande Kommune, lokalråd, konsulenthjælp mht. til 
ansøgninger til fonde) (check datoer kommunens budgetforhandlinger)
September 2012: Stillingsopslag
Oktober 2012: ansættelse af pedeller pr. 1.11
September 2012: Forslag til relevante personer til bestyrelsen fra alle borgere
November 2012: Afklaring af bestyrelsesmedlemmer af de tre pedeller, kommune repræsentant og lokalråd
November 2012: Indledende dialog med lodsejere og møde med fx Aage V. Jensen Charity Foundation
lokalråd
November 2012: I talesættelse af spørgeskema udsendelse for at gøre det til familiebegivenhed at sidde samme at udfylde 
det
November 2012: Udvikling af spørgeskema i samarbejde med viden institution
December 2012: Udsendelse af spørgeskema til alle borgere i Bording
December 2012: Indsamling af data og oprettelse af frivillighedsbanken
Januar 2013: Indvielse af frivillighedsbank 
Januar 2013: Møder med hallen og skolen om renovering af udearealer
Februar 2013: 1 bygning i hovedgaden inddrages til Bording Unite[d]. Der serveres aftensmad den 1. mandag i hver må-
ned i forbindelse med fællesmøde om nye ideer. 

Oktober 2013: Trampesti og kortlægning af landskabet med borgergrupper ”Landskabsby Bording”
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Illustration 
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Kommuneplan - erhvervsudlæg skal reduceres i 
kommunen. Der er ikke på nuværrende tidspunkt 
belæg for at have erhvervsudviklingsområder be-
liggende syd for E15, mens bygninger står tomme. 
Frem for at investerer i byggemodning af nye 
arealer, bør der investeres i at udnytte og forbedrer 
de eksisterende tommer arealer. På samme måde 
- og på trods af at det er en del af kommunens 
hovedstruktur anbefaler vi,  at der ikke er udbyg-
ning af nye erhvervsarealer i Pårup. Alternativt skal 
man aktivt vælge at nedlægge erhvervsarealer og 
bygninger, der ikke kan sælges i Bording. 

Byfornyelsesmidler
Det er oplagt at søge støtte til byfornyelse af 
Bording og gøre brug af at byfornyelsen både kan 
indkluderer aktiviteter og fysiske indsatser - og 
at det er muligt at udvide områdefornyelsen med 
bygningsfornyelse og friarealforbedring. 

Den særlige indsatspulje
...

Eksempler på fonde

I ØVRIGT

Betragtninger i forhold til handlingsplanen



Bording Unite(d)...


