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Hedensted Centret

• Hedensted Centret er en erhvervsdrivende 
fond med en bestyrelse på 5. personer. 

• Ledergruppe på 5 personer.
• 17. Fast ansatte og ca. 30 løst ansatte.



Strategi & Vision

• Forretnings & Strategiplan - 3. årige plan.
• Kulturvision – kulturbære!
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• social økonomisk virksomhed, flexjobber 
og skånejobs. 

• Praktikcenter for Hedensted kommune. Vi 
har altid 3-5 praktikanter i huset. 

• Personer i samfundstjeneste.



Afdelinger

HallerHaller

SundhedsafdelingSundhedsafdeling

CafeCafe

SvømmehalSvømmehal

Fitness CenterFitness Center

Teknisk AfdelingTeknisk Afdeling



Teknisk afd.

• Teknisk chef
• Grøn nøgle
• Energi rapport



FitnessFitnessFitnessFitness

• Nyt fitnesscenter for 5 år siden – 13. mill.
• Fitness åbent 365 dage om året
• Kl. 5.00 – 23.00 / 5.00 – 21.00
• 1600. medlemmer
• Mellem 70 & 90. hold om ugen året rundt
• Ny sal bygges pr. 1. jan. 2015 – Crossfit & funktionel 

træning
• Familiemedlemsskab  - ca. 250 familier
• Seniormedlemsskab – ca. 300 personer



Sundhedsafd.
• Aktiv sygemeldt

• Ungegruppen

• Talentklassen



Markedsføring

I Hedensted Centret arbejder vi meget med markedsføring for at 
nå ud til både nye kunder og eksisterende medlemmer.
Hjemmeside over 1000 besøg om ugen
Facebook ca. 1200 ”synes godt om”
Nyhedsbreve ca. 3000 mail adresser
Hedenstedby.dk ca. 2000 personer tilknyttet
Vivi Nielsen – Journalist/Ad hoc
Udover dette:
• Opslag til ophæng, infokanaler, interne
infoskærme, samt flyers, brochurer mm.

• Banner
• SMS



Markedsføring

• Sjov i Hedensted Centret
• Åbent Hus i Hedensted Centret
• Nyt medlemskab i Hedensted
• Halloween Disco i Svømmehallen
• Julefrokost i Hedensted Centret



Udpluk af opslag



Marketingsskema

• Marketingsskema



Innovationsproces

Hvordan søger vi efter 
innovationsmuligheder
?

•Internettet 
•Netværk 
•Inspirationsture
•Vores brugere 

Hvad er vores 
udvælgelseskriterier?

•Økonomi
•Service/synergi 
•Faciliteter/personale

Hvordan sikrer vi 
optimal 
implementering?

•Afsætte tilstrækkelig 
tid/økonomi

•Gå ’all in’ på alle nye 
tiltag

•Involvere tovholdere 
tidligt i processen og giv 
ejerskab

•Klar kommunikation til 

Hvordan følger vi 
op?

•Prioritere grundig 
evaluering (Involver 
tovholdere/brugere)

•Profiler successer 
efterfølgende.   



Hvem er du?



Øvrige tiltag

• Pay & Play
• Firmaidræt
• firmamotionsdag
• Familie-motion
• Senior-idræt
• Ca. 25.events pr. år.



Nøgleord!

• Service
• Tilgængelighed
• Veluddannet personale

• OBS!! Connect Sport –netværk for idrætscentre
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