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	Navn: Outdoor Institute
	Adresse: Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg
	Web: www.outdoorinstitute.dk
	Navn_2: Pelle Mortensen
	Navn_3: Heiko Buch-Illing
	Titel: Projektleder
	Titel_2: Direktør, CEO
	Telefon: 54581335
	Telefon_2: 88448044 
	Mail: pelle@outdoorinstitute.dk
	Mail_2: hbi@outdoorinstitute.dk
	Virksomhedsbeskrivelse: Outdoor Institute er en non-profit organisation, der er blevet etableret i forbindelse med udnævnelsen af Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad.

Vi ser os selv som et udviklings- og videndelingscenter, som støtter op om værdiskabelsen af outdoor på en lang række sundheds- og velfærdsrelaterede områder, og som skaber optimale rammer for videndeling og forankring, så outdoor kan have en vedvarende effekt på hele samfundet.

Vi er således involveret i forskellige typer af initiativer, hvor outdoor udgør rammen, og hvor målet berører sundhed, livskvalitet, velfærd eller vækst. 
	Udfordringer: Grejbank
En grejbank er et depot, hvor man opbevarer eks. kajakker, svømmeveste, telte, fiskestænger etc. Grundideen hermed er at børnehaver, ungdomsskoler, foreninger m.v. relativt billigt kan tilgå en masse forskelligt friluftsgrej. I praksis fungerer det ved, at den enkelte institution kan tilgå en webside, hvor det ønskede grej kan bestilles og efterfølgende afhentes. Ideen om en grejbank er således god, blandt andet ud fra betragtningen om, at børn/ unge i højere grad skal have kendskab til naturen, samt nutidens store fokus på dele-økonomi og ressourcespild. 
I Silkeborg har vi ikke en grejbank, men i forlængelse af vores store fokus på outdoor, da synes vi (måske) det vil være hensigtsmæssigt.

Vi har følgende spørgsmål:
1) Normalt er kommunen – eks. en skole – ansvarlig for drift af en grejbank. Men hvis kommunen ikke ønsker at varetage denne opgave (om ikke andet alene), hvordan kunne en løsningsmodel/forretningsmodel så se ud? 
2) Når man laver nye sundhedsfremmende/forebyggende tiltag, så kan det være vanskeligt at ramme de grupper, for hvem det er mest relevant. Eksempelvis er et muligt scenarie, at etableringen af en grejbank bevirker, at Valdemar – som allerede løber maraton – nu også kan sejle kajak, fordi han kan tilgå en grejbank. Det er fint, men det løfter ikke folkesundheden nævneværdigt. 

Opgave:
- Hvilke tiltag kan initieres (typen af grej, grejbankens organisering, formidling etc.) med henblik på, at grejbanken (også/især) henvender sig til brugere, som ikke er den klassiske outdoor-type?  

I rapporten ’Grejbanker i Danmark’ fremgår en del baggrundviden, samt mulige perspektiver for grejbanker. 
https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/danskernes-friluftsliv-2017.pdf




