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VitaPark i dag



Hvad er VitaPark for dig?

- Snak sammen i gruppen, skriv på post-its, sæt på plakat. 



Skabe liv i et gammelt hospital

• Kommunen købte sygehuset i 2012 med ønsket om at skabe liv

• Tre ben: Sundhed, kultur og erhverv

• I dag har ca. 350 mennesker deres daglige gang i VitaPark

• I dag er aktiviteter som demenskonference, julemarked, 
sangskriverscene, Odder Little Culture Club, erhvervsnetværk, 
Hjerteforeningen, foreningsmøder, kunstudstillinger, 
teaterforestillinger, arrangementer fra Udvikling Odder m.m.



Hvem bor i VitaPark - Sundhed

• Jordemødrene

• Sundhed & wellness klinikker

• Blodtagning/EKG

• Børne – og familiecentret

• Lægeklinikken i Odder

• Regionale tandpleje

• Kommunale tandpleje

• Sundhed og Omsorg

• Hjælpemiddeldepotet

• Hørevejledning

• Lokalpsykiatrien

• Stof og alkoholbehandlingen



Hvem bor i VitaPark Erhverv

• 14 sundhed/wellness klinikker plan 3 og 4

• 26 liberale erhverv i Vokseværket

• Mentorteamet

• Dele af jobcentret

• Udvikling Odder



Hvem bor i VitaPark Kultur

• Madam Bach – børneteater

• Odder Garden

• 7 kunstnerværksteder: bl.a. Kirsten Jæger, Inka Sigel og Faranak

• Kunstværket – udstillinger bestyret af Odder Kunst og Samling



VitaPark skal stå på egne ben

• Kommunalt ejet, men skal stå på egne ben

• Det betyder at vi skal tjene vores egne penge til at drive, drifte og til 
dels udvikle VitaPark og de 14.000 m2 bygninger og alle udearealer. 

• Det er vi næsten i mål med.

• Hele tiden tænke på det vi gør, som en forretning: får vi dækket vores 
omkostninger? Kan vi spare op til yderligere udvikling osv. 



Vores VitaPark



FYRTÅRN



Hvad er VitaPark

Vi skaber værdi via

Fællesskab: 
At være en del af noget større, tværfaglighed, 
tværprofessionalisme, synergier, viden, læring, 
innovation, at spille hinanden bedre.

Fundament: 
Bygningsmassen, parken, parkering, logistikken, 
personalet, service, skiltning, fællesfaciliteter med mere.



Vision: 
Det fællesskab hvor drømme fødes 
og ideer bliver til virkelighed



VitaPark’s DNA

• Er sundhed, kultur og erhverv.

• Støtter vækstlaget, men giver plads til det  etablerede

• Er kvalitet

• Skaber rum og rammer til udfoldelse og oplevelser

• Har respekt for historien i huset

• Har inspirerende faciliteter

• Er et fællesskab - vi er alle en del af noget større

• Er et åbent hus

• Er nytænkende, afprøvende og eksperimenterende

• Samarbejder

• Yder god service



Strategiske mål
• Vi skal bidrage markant til at odder opnår sine udviklingsmål: 

det gode liv, vækst og økonomi.

• Vi skal være et stærkt fællesskab inden for sundhed, kultur og 
erhverv

• Vi skal understøtte innovation og bæredygtighed inden for de 
tre ben

• Og vi skal være lokalt funderet, nationalt anerkendt og 
internationalt orienteret. 



Indsatsområder

• Fællesskab

• Vores sted

• Organisation

• Økonomi



Hvad er et fællesskab?



Vores VitaPark – hvorfor er 
det vigtigt?

- Snak i gruppen, skriv på post-it og sæt på plakaten



Skabe værdi

• VitaPark skal have værdi for dem, der bor i huset

• VitaPark skal have værdi for alle borgere i Odder Kommune

• VitaPark skal have værdi for Odder kommune

• VitaPark skal være mer-værdi



Dit VitaPark – Du er vigtig 
fordi….. 
Hvad har du lyst til at byde ind med? Hvor er dine interesser? 
Hvordan kan du være med til at medskabe

Snak i gruppen, skriv på post-it, sæt på plakaten



Udvikling af VitaPark



Hvad byder fremtiden

• Stadigvæk masser af udviklingsmuligheder
• Operationsgangen
• Loftsrum
• Parken
• Den grå park
• Aktiviteter
• Forretningsmodeller
• Synergieffekter mellem sundhed, kultur og erhverv

• Igangsættelse af stort samskabelsesprojekt omkring udviklingen af VitaPark 
i slut marts. 



Måske skrækscenarie 1 



Måske skrækscenarie 2



Måske skrækscenarie 3



Bruger Medskaberrådets arbejde



Erfaring fra Vitaudvalget



BrugerMedskaberrådets arbejde

• Formål: 

Medskaberrådet repræsenterer brugere og interesserede borgere i 
VitaPark og samarbejder med lokaludvalget omkring udvikling af 
VitaPark.

Medskaberrådet udpeger repræsentanter i Lokaludvalg for 
VitaPark.

• Opgave:

Medskaberrådet i VitaPark giver input og sparring til lokaludvalget 
og bidraget til udviklingen af VitaPark. Medskaberrådet indgår i tæt 
samarbejde med Lokaludvalget, hvori de er repræsenteret.



BrugerMedskaberrådets arbejde

• 2 – 4 møder om året

• Hvoraf et er et dialogmøde med VitaPark lokaludvalg

• Medskaberrådet kan vælge bestemte tematikker at arbejde med f.eks. 
Parken/udearealer, indendørs fællesarealer, aktiviteter. 

• Medskaberrådet kan bære forslag ind i bestyrelsen eller til ledelsen

• Bestyrelsen kan løfte forslag ind til Medskaberrådet. 



Organisering af brugerMedskaberrådet

Byrådet

Økonomi og erhvervsudvalget

1 repræsentant

BUK udvalg

1 repræsentant

VitaPark Lokaludvalg

VitaPark medskaberråd

1 repræsentant
for Sundhed

1 repræsentant
for Kultur

1 repræsentant
for Erhverv



Den videre proces



Stiftende Generalforsamling 13. Marts 
kl. 19-21
• Godkendelse af vedtægter

• Valg af formand og næstformand

• Valg af repræsentanter til Lokaludvalget

Alle kan stille op 

Du melder dit kandidatur til Stine.jylov@odder.dk samt hvilket ”ben” 
du repræsenterer. 

mailto:Stine.jylov@odder.dk


Hvad gør vi nu…



Den videre proces

PRIK
til en du tænker, vil være en god medskaber



Tak for i aften


