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Fremtidens Bevægelseshus er familieferie
og aktiviteter for alle;

handicap ingen hindring!

Et unikt sted for fitness og 
wellness

Fremtidens Bevægelseshus bliver et 
unikt sted med rige muligheder for 
træning, rehabilitering, behandling af 
fysioterapeuter samt fitness- og well-
nessfaciliteter for alle. Desuden vil en 
aktivitetshal sammen med de øvrige 
faciliteter og et velkvalificeret person-
ale sikre optimale forhold for motion 
og fysisk aktivitet.

Målgruppe for huset

Lokale borgere samt børnefamilier 
både fra Danmark og udlandet er 
bevægelseshusets målgruppe, og 
de kan også besøge Familiepark 
West og benytte fritidshusene.

Handicap ingen hindring

I Fremtidens Bevægelseshus har 
alle mulighed for at deltage, fordi der 
sikres god adgang ved at indrette 
huset efter en række principper om 
fysisk tilgængelighed i byggeriet. På 

den måde opnås lige muligheder, 
selvbestemmelse, ligebehandling og 
inklusion.

Bestyrelsen

”Foreningen for Fremtidens Bev-
ægelseshus” har en bestyrelse 
bestående af:

Paul Oxfeldt, Hee (formand)
Ejgil Jespersen, Syddansk Univer-
sitet (næstformand)
Lykke Nielsen Høj, Ringkøbing Fjord 
Turisme (kasserer)
Hans Pinderup, Tilgængelighedsud-
valget Ringkøbing-Skjern Kommune 
(sekretær)
Hans Laurids Pedersen, formand 
DGI Vestjylland
Claus Fisker, Hee
Thorkild Olesen, formand Danske 
Handicaporganisationer
Desuden er en række lokale borgere 
involveret i forskellige arbejdsgrupper 
i tilknytning til projektet.



15

Foreningen for Frem-
tidens Bevægelseshus

Foreningen sikrer en drift af stedet, 
så der er midler til kontinuerlig in-
vestering i nye faciliteter, og dermed 
er der optimale træningsforhold for 
alle. Fremtidens Bevægelseshus 
forventes opført og indviet i foråret 
2016, og huset er første skridt af flere. 
Udover selve huset er der planer om 
at sætte fokus på friluftsliv i nærom-
rådet, styrke kystturismen samt op-
føre en naturforhindringsbane, en 
udendørs legeplads og en sanse-
have i Familiepark West.

Borgermøde

D. 26. marts 2015 kl. 19 afholdes et 
borgermøde i multisalen i Hee for 
lokale borgere for at orientere om ud-
viklingen i projektet om ”Fremtidens 
Bevægelseshus”.

Arbejdspladser, turisme 
og bosætning

Opførelse og drift af Fremtidens Bev-
ægelseshus vil give lokale borgere 
mulighed for at benytte både well-
ness, fitnesscenteret og aktivitetshal-
len, øge antallet af arbejdspladser 
i Hee, gøre området mere attraktivt 
som bosætningssted, og sidst men 
ikke mindst styrke helårsturismen.

Samarbejde

I samarbejde med Center for Handi-
cap og Bevægelsesfremme på 
Syddansk Universitet vil en kon-
tinuerlig udvikling af Fremtidens 
Bevægelseshus være sikret via an-
vendelse af relevante videns- og 
forskningsresultater. VIA University 
College i Holstebro og Syddansk 
Universitet vil bidrage med ideer til 
indretning, inventar, aktiviteter m.v. i 
huset.

Regional madkultur

Flere lokale restauranter, spisest-
eder og gårdbutikker er med i net-
værket Regional Madkultur Vestjyl-
land, hvilket er en guide til regionale 
produkter og vestjysk madkultur, som 
kan medvirke til at tiltrække besøgen-
de til Familieparken såvel som Bev-
ægelseshuset. På sigt vil et medlem-
skab af Regional Madkultur være 
interessant at opnå både i parken og 
bevægelseshuset.

Foreningen for Fremtidens 
Bevægelseshus
Hovervej 56, Hee, 6950 Ringkøbing
Tlf.nr.: +45 2422 6205 (formand Paul 
Oxfeldt)
E-mail: 
paul.oxfeldt@asidatamyte.com 
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