Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter
Baggrunden for temaet
Baggrund:
Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter
skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet i Oksenvad-Ørsted landdistrikt.
OSA har pt. en driftsaftale med kommunen, som gør det muligt for
landdistriktets foreninger at bruge centret vederlagsfrit, der løber til
31.maj 2015.
Gennem årene har der været flere institutioner, som har brugt stedet
i hverdagen bla. Familieværkstedet og børnehaven Brumbassen.
Centret bruges i dag af mange foreninger som har stor glæde af alle
de gode lokaler, evt. henvisning til liste over foreninger og aktiviteter.
Landdistriktets beboere kan leje centret til fester mod betaling til OSA,
som bruger pengene til fornyelse af inventaret.
Så baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitetscenter er, at det fortsat
skal være muligt at bruge centret som hidtil og udvikle det, så det kan
være til gavn for fritids- og kulturlivet i Oksenvad og Ørsted i mange
år frem.

Visioner:
Vi ønsker et aktivitetscenter for alle i Oksenvad-Ørsted landdistrikt.
Der skal være plads til alle foreningerne og de mange brugergrupper.
Det skal være et sted hvor man kan mødes såvel unge som ældre.

Ansvarlig for projekterne fremover
Landsbyforeningen/ Udvalg

Tidsplan for projekterne
2011 13
Fordeling af lokaler

X

2014 –
20

Nyt Nøglesystem

X

Aktiviteter for børn og unge

X

Handicap faciliteter

X

Scenen / redskabsrum

X

Udendørs toiletter skal nedlægges

X

Nyt Køkken

X

Udendørs faciliteter

X

Beskrivelse af projekter

Projekt 1  Fordeling af lokaler
Baggrund:
Der er pt. Ledige lokaler efter at børnehaven er lukket og centret skal
bruges bedst mulig.

Beskrivelse:
Alle foreninger og lokale borgere skal have mulighed for at bruge
centret. Lokalerne skal fordeles bedst mulig. Der er mange gode
aktiviteter i lokalsamfundet og der skal være plads til alle.

Ansvarlig:

Osa/ udvalg under Landsbyforening

Samarbejdspartnere:

Foreninger og bruger af skolen

Ydre restriktioner:

Skole i Oksenvad

Finansieringsmuligheder:

Ingen

Projekt 2
Nyt nøglesystem.
Baggrund:
Det skal være nemt for brugerne/nøgleansvarlig af aktivitetscentret,
at benytte lokalerne. Der er mange gamle nøgler i brug.

Beskrivelse:
Det skal være et system, som er nem at bruge for alle. Skal kunne
ændres uden, at koste en formue.
Ansvarlig:

Osa/udvalg under Landsbyforening

Samarbejdspartnere:

Ekstern/ nøgleansvarlig

Ydre restriktioner:
Finansieringsmuligheder:

Landsbyforeningen/fonde/kommunen

Projekt 3
Aktivitet for børn og unge
Baggrund:
Vi mangler et samlingssted for børn og unge. Der skal være mulighed
for at de unge kan mødes på tværs af aldersgrupper. Give mulighed
for, at de unge kan etablere et netværk.

Beskrivelse:
Lokaler til de unge med mulig for spil mm. Der skal være en voksen
person tilknyttet.
Ansvarlig:

Landsbyforening / udvalg

Samarbejdspartnere:

Kunne være Haderslev Kommune,
Idrætsforening, spejder mm

Ydre restriktioner:
Finansieringsmuligheder:

Gratis ordning

Projekt 4
Handicap faciliteter
Aktivitetscentret skal gøres mere handicapvenlig, så stedet kan
bruges af alle.

Beskrivelse:
Der skal være mulighed for alle at bruge lokaliteterne. Der skal laves
handicapvenlig adgangsveje til centret.
Der skal også være mulighed for handicappede at kunne komme ned i
mødelokalet ved køkkenet

Ansvarlig:

Landsbyforening

Samarbejdspartnere:

Kommunen, handicapforbund.

Ydre restriktioner:

N/A

Finansieringsmuligheder:

Kommunen og div. Fonde

Projekt 5
Scenen og redskabsrum
Baggrund:
Stole skal væk fra scenen, så de er mere tilgængelige ved brug.
Der skal være mulighed for at bruge salen/scenen til revy/dilettant i
fremtiden.
Meget træk oppe fra scenen.

Beskrivelse:
Redskabsrum og scene skal ryddes op, overskydende materiale skal
bortskaffes,
Resten af materialer skal placeres, så de står bedst mulig for
fremtidlig brug.

Ansvarlig:

Landsbyforening / Uvalg

Samarbejdspartnere:
Ydre restriktioner:

N/A

Finansieringsmuligheder:

Ingen omkostninger

Projekt 6

Udendørs herre toiletter skal nedlægges
Baggrund:
Bruges ikke pt. Og der ikke grund til at vedligeholde flere udendørs
toiletter. Der er to øvrige toiletter som bevares.

Beskrivelse:
Rummet kunne bruges til opbevaringsrum i fremtiden.

Ansvarlig:

Landsbyforening / Udvalg

Samarbejdspartnere:

Lokal samarbejdspartner

Ydre restriktioner:

N/A

Finansieringsmuligheder:

??

Projekt 7
Nyt køkken
Baggrund:
Der er for langt fra det nuværende køkken til salen

Beskrivelse:
Køkkenet skal laves i det gamle bibliotek ved siden af salen, så der er
bedre mulighed for udlejning af lokalerne.

Landsbyforening udvalg

Ansvarlig:
Samarbejdspartnere:
Ydre restriktioner:
Finansieringsmuligheder:

Projekt 8

Haderslev Kommune,
landsbyforeningen / fonde

Udendørs faciliteter

Baggrund:
Børnehaven er væk, så der er ledig plads udenfor.

Beskrivelse:
Der skal laves en brugerundersøgelse

Ansvarlig:
Samarbejdspartnere:
Ydre restriktioner:

Landsbyforening udvalg

Finansieringsmuligheder:

Haderslev Kommune,
landsbyforeningen / fonde

