Ansøger: Nørager Boldklub
Projekttitel: Etablering af nyt klublokale og værested med sundhedscafé - for fremtidens landsbyfællesskab
i Nørager
Totalbudget: 558.200 kr.
Ansøgt beløb: 103.200 kr.
Kategori: Attraktive Levevilkår
Uddrag af projektbeskrivelsen:
Nørager Boldklub vil etablere et 50 m2 multianvendeligt klublokale m. sundhedscafé og trådløst internet.
Klublokalet skal binde eksisterende klubhus og multihal sammen, så kvadratmeterudvidelsen giver størst
mulig udnyttelsesgrad og fleksibel anvendelse af de samlede idrætsfaciliteter. Den nye sammenbygning vil
fungere som klublokale, værested, mødelokale, lektiecafé og som sundhedscafé, der hurtigt og nemt kan
ryddes til efterspurgte helseaktiviteter, såsom pilates, senioryoga, motion for kørestolsbrugere og
babytræning m.v.. Klublokalet og sundhedscaféen kan også indgå i den samlede lokaledatabase i
kommunens bookingsystem.
Klublokalet placeres mellem eksisterende idrætshal og Nørager Boldklubs klubhus, tæt på bus og dagpleje.
Det nye klublokale vil udgøre et attraktivt og naturligt samlingssted for lokalsamfundet og vil være let
tilgængelig for områdets børn, unge, seniorer, og for mødregrupper, dagplejen og børnehaver i
lokalområdet, som især mangler et fælles udflugtsmål med opholdsmuligheder og plads til socialt samvær og
småbørnsleg. Desuden vil de helt små børn få mulighed for en langt tidligere introduktion til
idrætsfællesskaber og foreningsliv.
Med sammenbygningen vil der være plads til ﬂere brugere i faciliteterne. Både i primetime-perioderne, i
morgen- og tidlige eftermiddagstimer, og sene aftentimer, samt i weekenderne. Klublokalet vil skabe mere
aktivitet, ligesom de planlagte faciliteter vil give Nøragerhallen og Nørager Boldklub en oplagt mulighed for at
generere øget egenindtjening, året rundt. Samtidigt vil sammenbygningen medføre færre udgifter til
opvarmning og mindre slidtage på gulve i klubhus og hal, idet adgang fra udendørsarealer og passage
mellem klubhus og hal vil foregå under tag.
Nørager Boldklub vil i samarbejde med Norddjurs Kommune, Borgerforeningen, Vivild Børneby, dagplejen i
Nørager og hallen tilbyde en række kendte og eksperimenterende aktiviteter, der går på tværs af
folkeoplysning, sundhed og motion, året rundt. Klublokalets og sundhedscaféens fleksible anvendelighed
forventes at tilføre forenings- og børneby-samarbejdet i Nørager og Vivild stor synergieffekt og en højere
udnyttelsesgrad af haltider generelt.
Det er målet, at den lokale Børneby, dagpleje og mødregrupper i dagtimerne skal benytte klublokalet i
forbindelse med samarbejde med DGI om uddannelse dagplejere til idrætsdagplejere med tilbud om leg og
bevægelse til børn og at lokalområdets SFO’er, i samarbejde med idrætsforeningen om eftermiddagen skal
kunne tilbyde børnene en masse spændende aktiviteter med fokus på indendørs leg, læring og bevægelse.

