
 

Visionsdag den 17. oktober 2020 med Foreningshuset Guldhøj  
 

Bestyrelsen, frivillige og øvrige medlemmer fra Foreningshuset Guldhøj var indbudt til visionsdag for at drøfte fremtiden, visioner og hvilken retning 
Guldhøj skal i om et halvt år, ét år og 5-10 år. Deltagerne drøftede tanker, oplevelser, ideer og drømme.  

 

Deltagerne var hovedsageligt fra Cafegruppen, servicegruppen, bestyrelsen, bestyrelsen af Guldhøjsstøtter, Havegruppen, Arragementgruppen og 
øvrige medlemmer fra foreninger, som benytter Guldhøjs lokaler og deltager i arrangementer.  

Deltagerne skulle arbejde á tre omgange. Første omgang med den gode fortælling og deres oplevelser af ansvarsfordelingen.  

 

Første runde. Hvor er vi lige nu? – Oplevelser og holdninger til opgaver og ansvar.   
1. Hvilke ansvarsområder sidder de forskellige grupper med ifølge jer?  

2. Hvad kunne jeres gruppe ønske var tydeligere i ansvarsfordelingen? 

Opsamling på første runde – hvor er vi lige nu?  

• Matcher jeres oplevelse af ansvarsopgaverne med hvad de andre har fremlagt? 
• Hvor passer det og hvor gør det ikke?  

 

Disse spørgsmål kan I løbende tale om og evaluere med jeres visionsaftaler, når I næste gang drøfter fremtidsdrømme på Guldhøj.  

God fornøjelse med læsningen af Visionsaftaler for Guldhøj på de følgende sider.  

De bedste hilsner Camilla Ellegaard Olesen  

 

 

  



Fremtiden og drømme uden begrænsninger  

Hvilke visioner og fremtidsdrømme har I for Guldhøj?  
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Anden runde – visioner 
og drømme uden en 
plan. 
 

Diagrammet viser de samlede 
visioner i anden runde hvor I alle 
skulle sætte ord på visioner og 
fremtidsdrømme – uden 
begrænsninger eller en konkret 
redegørelse for hvordan eller 
hvorfor.  

Denne runde skulle få alle til at 
reflektere, hvor tydeligheden i 
oplevelser, sættes ind i perspektiv 
til fremtiden, så fremtidsdrømme 
kan skabe motivation for en større 
forandring.  

Nogle drømme kan føres ud i livet 
hurtigt, mens andre kræver 
tålmodighed og samarbejde hvor 
små skridt over en længere periode 
kan have en afgørende betydning.  

 

Konklusion: 
Denne runde viser variation i 
ønskerne, med plads til store og 
små visioner. Deltagerne har mange 
fælles visioner som samler deres 
fremtidsdrømme. Meget få visioner 
deler deltagerne. Men særligt én 
fremtræder og kan dele vandene; 
et røgfrit Guldhøj. 

 

 



 

Tredje runde – Visionsaftaler  
 

Visionsaftalen for NU – hvad kan vi handle på allerede fra i 
morgen? 
 

 

 

 

 

 

  

Visionsaftale for NU 
 

Visioner og planer som kan føres 
udi livet med det samme.  

Flere deltagere fremlagde 
perspektivet med en interne 
økonomi som et vigtigt skridt til 
mindre forvirring. Her spiller 
kommunikationen en væsentlig 
rolle i håndteringen, så tydelighed 
kan mindske tvivl og forvirring, og 
derpå skabe endnu mere ejerskab i 
de forskellige grupper.  

 

Endnu et stort ønske fra flere 
deltagere var en konkret plan for 
processen med køkkenet. Vi nåede 
desværre ikke at konkretisere 
ideen, men visionen kan gøres til en 
opgave og der kan med fordel 
nedsættes et ”køkkenudvalg” til 
udformningen, hvis bestyrelsen ikke 
håndterer sagen.  

 

Konklusion: Det vil gøre den 
daglige aktivitet nemmere, når de 
to visioner bliver gennemført. Det 
vil kræve tydelighed og god 
kommunikation, som også vil gavne 
andre dele af Guldhøj, og gøre det 
nemmere for grupperne at tage 
ejerskab, når der er mindre 
forvirring i processen.  

 

•Spørgsmålet er, hvordan skabes der 
gennemsigtighed og tydelighed i 
håndteringen?

•Klare linjer ift. hvor mange penge grupperne 
hver især har til rådighed 

• Bestyrelsen har ansvaret for at visionen kan 
føres ud.

ØKONOMI 
Det interne budget.

Hvad har grupperne af gøre godt 
med? 

•Spørgsmålet er, hvad køkkenet skal kunne?
•Hvor stort, indhold, store og små 
arrangementer, servering af mad, café og den 
daglige aktivitet osv.  

•Fondsansøgninger?
•En realistisk tidshorisont 
•Den daglige café. 

PROCESPLAN FOR 
KØKKENET

Hvad er visionen og hvordan 
føres det ud i virkeligheden?



 

Visionsaftalen for et halvt år – hvad kan vi igangsætte om et halvt år? 
 

 

- Visionen vil gøre det muligt for gangbesværede at være en del af Guldhøj. 
 

 

- Visionen blev lagt under aftalen for et halvt år, men kan med fordel 
undersøges nu og der kan igangsættes en procesplan. 

 

 

- Visionen vil skabe mangfoldighed og sikre at flere vil kunne benytte Guldhøj.  
 

 

- Forslaget om røgfrit Guldhøj delte vandene og håndteringen af oprydningen 
blev derfor en vision, da flere mente det var en udfordring ved indgangen.  
 
- Diskutere og udarbejde ideer til sammenhæng mellem indgangsparti og 
køkken.  
 

 

 

Afklaring ift. kommunen. 
Bestyrelsen igangsætter.ELEVATOR

Mellem A1 og A2.
Bestyrelsen undersøger hvad det 
vil koste. 

SKYDEDØR

Især af hensyn til 
gangsbesværede eller 
handicappede. 

PARKERINGS-
FORHOLD

Imødekommende indgangsparti 
evt. med info-skræme. 

INDGANGSPARTI



 

Indkalde foreningernes bestyrelser medio januar 2021 til et fællesmøde om ideer 
til arrangementer i 2021. Orientering via arrangement-gruppen.  

 

Denne vision kan kobles til ”kendskab til Guldhøj” hvor flere oplever fællesskabet 
og ønsker at bidrage til foreningshuset. Frivilligcenteret kan med fordel hjælpe.  

 

 

 

Værkstedet kan planlægges om et halvt år. Alternativt kan der etableres et 
midlertidigt værksted.  

 

 

Herunder et kig på bookingsystemet.  

 

 

Fravalgt vision ! Flere fliser ved huset, flere havemøbler til gårdmiljøet. Visionen underskrives ikke af deltagerne og parkeres derfor. Ideer til andre 
visioner: Holde avis og Bogbytte-reol i cafeen.  

 
Konklusion på visionsaftalen om et halvt år: 
Visionerne for et halvt år viser, at der er en fælles forståelse for at Guldhøj og fremtidsdrømmene. Flere af drømmene indebærer planlægning for at 
kunne udføres, andre er beslutninger til drøftelse i bestyrelsen. Der kan med fordel planlægges en visionsdag i foråret for at følge op på visionsaftalen, 
og konkretisere de kommende opgaver.  

  

Udbrede kendskabet til Guldhøj 
via sociale medier og aviser. 
Arragement-gruppen har 
ansvaret.

KENDSKAB TIL 
GULDHØJ

Flere frivillige hænder - også unge 
til at engagere sig og skabe 
energi. 

FRIVILLIGE

Værksted til servicegruppen har 
været længe undervejs. Lokalet er 
udlejet til kommunen, og forventes 
at være det 6 mdr. 

PLANLÆGNING AF 
VÆRKSTED

Ændring af politikken omkring 
lokaleudlejning. Hvordan og det 
økomonisk aspekt?

UDLEJNINGSPOLITIK



Visionsaftale om et år – hvad kan vi igangsætte om et år? 
 

 

- Hvem har ansvaret her? Et fælles ansvar for at udbrede og opbygge huset.  
IDÈ: Hvert medlem inviterer én gæst med til et arrangement.  

 

- Arrangement-gruppen kan indgå samarbejder med forskellige 
foreninger og udarbejde en årskalender med aktiviteter for alle borgere.  

 

 

- Lokalet står klar, og planlægningen et halvt år tidligere kan 
føres ud og der kan etableres et lokale til servicegruppens reparationer 
og værktøj.  
 

 

- Idé: Nederste/mellemste indgang gøres pænere. Reception i 
garderoben.  

 
Konklusion på visionsaften om et år: 
Visionerne om et år hviler på drømmen om at kunne favne flere borgere, unge som ældre, foreninger og større arrangementer. Om et år formes 
Guldhøj ud fra den oprindelige idé om et aktivt medborgerhus, hvor alle borgere fra FMK benytter/kender til huset. Derudover kender Guldhøj 
forhåbentlig til den præcise husleje, hvilket er godt for budgettet og de øvrige visioner.   

•Visionen om at flere borgere 
i Faaborg-Midtfyn benytter 
foreningshuset.

FLERE BORGERE  

•Større arrangementer til huset
•Samarbejder med forskellige 
foreninger. 

MUSIK, FOREDRAG OG 
BANKO

•Fraplanlægning om et halvt år til 
indvielse af værksted om et år. 

•Servicegruppens base. 
INDVIELSE AF VÆRKSTED

•Gøre bygningen attraktiv 
både indedørs og 
udendørs 

UDSMYKNING AF 
BYGNING



 

Visionsaftale om 5-10 år – hvor er vi så? Hvad er de store visioner for Guldhøj? 
 

 

  

INDVIELSE AF 
VÆRKSTED 

 

 

 

 

 

  

INDVIELSE AF VÆRKSTED 
 

 

 

 

 

  

INDVIELSE AF 
VÆRKSTED 
 

Visionen om et færdigt køkken med bedre 
udstryr til både at kunne klare den daglige 
aktivitet café og større arrangementer. Et 
forslag var desuden fast cafepersonale.

ET GRYDEKLAR 
KØKKEN

Visionen om et imødekommende 
indgangsparti går videre til 
elektroniske tavler med info.  

INFO TAVLER 

CO2 aftrykket - Klimaneturale?
Energiplan på plads. ENERGIPLAN

Servicegruppen nyder frugten 
af deres arbejde. Stor 
tilslutning til denne vision.VÆRKSTED 5.0

Et samarbejde er 
allerede påtænkt og i 
gang i løbet af det 
første halve år. 

GULDHØJ OMFATTER 
2500 m2

•Guldhøj inkluderer 
også den "flade 
bygning". 

GULDHØJ - EN 
INTEGRERET DEL AF 

MULTI-PARKEN

Konklusion på visioner 
Et blik på side 2 og sidste side viser 
at de begyndende visioner, nu er 
manifesteret i aftaler. Alle er blevet 
lagt ind i planen, enten som en 
vision om et halvt år, et år eller den 
store plan om 5-10 år.  

 

Alle visioner er underskrevet af 
mindst én eller flere deltagere på 
visionsdagen d. 17 oktober 2020.  

Visionsaftalerne kan anvendes som 
et redskab ind i det frivillige arbejde 
i foreningshuset Guldhøj. Intet er 
bindende, men ofte kan visioner 
skabe virkelighed og gøre det 
nemmere at udleve 
fremtidsdrømme.  

 

God fornøjelse med jeres visioner 
og tak for samarbejdet!  

 


