Sørvad Kultur & Idrætscenter, Vognstrupvej 11, 7550 Sørvad, Tlf. 29449563, CVR-nr. 81972818

Har du ønsker til udviklingen af Sørvad Kultur & Idrætscenter!
Så ses vi mandag den 15. november klokken 17:30 – ca. 21:00

Vi starter med fællesspisning, husk tilmelding.

Sørvad Kultur & Idrætscenter (SKI) har rigtigt gode faciliteter til mange forskellige
aktiviteter, men det er vigtigt, at vi fortsat sørger for at udvikle SKI til fremtiden.
Forretningsudvalget i SKI har besluttet at invitere alle byens borgere til at komme med
forslag, hvordan vi kan udvikle SKI til at blive endnu bedre. Det er målet at udvikle
faciliteter, såvel udenfor som indenfor. Derfor vil vi gerne involvere så mange som muligt i
denne proces. På den måde håber vi at få skabt nogle super gode rammer, som alle kan
få gavn og glæde af.
Udvikling af SKI bør ske som et samarbejde mellem borgere, brugere, byens foreninger og
SKI. Planen er at alle der har en interesse i SKI kan komme og være med. Vi vil også se
på, om nuværende faciliteter kan anvendes anderledes og bedre.
I forbindelse med arrangementet vil SKI arrangere fællesspisning til en billig pris.
Hvornår:
Den 15. november klokken 17:30 til ca. 21:00 (Spisning 17:30-18:30).
køb af ”tallerkner” og drikkevarer kan ske fra kl. 17:00)
Hvor:

Mødet er i Store sal, kl. 18:30

Spisning:

Voksne:

50 kroner.

Børn fra 2 år til og med 7. klasse:

35 kroner.

Børn under 2 år:

Gratis.

Legelandet vil være åbent hele aftenen
Tilmelding:

Til spisning senest onsdag den 10. november til Vita på:
mail ski@ski-center.dk, eller på SMS til 2944 9563.
Såfremt du ikke ønsker at spise, er tilmelding ikke nødvendig.

Forretningsudvalget i SKI vil derfor gerne invitere alle byens borgere til dette arrangement.

Aftenens forløb

Tidspunkt

Hvad sker:

17:00

Der er åbent for køb af ”tallerkner” og drikkevarer.

17:30

Velkomst og spisning, ved aktivitetsudvalget.

18:30

Oplæg ved DGI:
•
•
•

19:30

Idrætsvaner, trends og tendenser
Præsentation af resultater fra elevernes besvarelse.
Udvikling af nye faciliteter og metoder til dette.

Gruppedrøftelser:
•
•
•
•

Aktiviteter i SKI
Rum og rammer i SKI
Kommunikation
Økonomi, drift og organisering

Fremlæggelse af forslag i plenum.
21:00

Afslutning og det videre forløb af de fremkomne ideer.

Der kan sikkert udvikles på vores center!

