
Muligheder

• Stort potentiale til god økonomi

• Det vil sikre centrets overlevelse på lang sigt

Stærke sider

Et moderne center som vi kan være stolte af

Det vil appellere til den yngre generation 

Trusler

Hvis kunderne eller lederen svigter, så kan det 

blive økonomisk ruin

Vi kan alligevel ikke leve op til de krav som stilles 

til et moderne kursuscenter

Kræver professionel ledelse og en anden 

organisation

Andre lignende kursuscentre har ikke haft succes 

med det

Stort pengebehov

størrre slid på centret

Svage sider

Det kan svække den åndelige profil

Mindre ejerskabsfølelse, måske mest fra de ældre

Det vil presse vore egne arrangementer

Det vil fjerne motivationen for frivillig praktisk 

arbejde

Det vil fjerne motivationen for frivillige gaver

Kulturforskelle på egne aktiviteter og gæster som 

ikke kommer fra vore sammenhænge

Kræver mere administration, bl.a

momsregistrering

Større usikkerhed og bekymring hos baglandet

Egne arrangementer bliver dyrere

Virksund som kommerciel kursuscenter



Muligheder

Mere ejerskab fra baglandet

Større motivation for frivillige gaver

Stærke sider

Ingen gæld

Mere ejerskab fra baglandet

Kan gøre brug af frivillige

Trusler

Indtægter kan ikke følge med og betale for 

vedligehold

nogle har ikke hjertet med fordi de opfatter 

stedet som ligestillet med missionshus, et indviet 

sted som ikke må blive forretningspræget

Vi er kommet for sent i forhold til 

forretningskunder

Baglandet kan miste gejsten fordi vi halter 

bagefter

Vi har en gæld som skal betales

Mangler lederpar 

Svage sider

Svært med nye investeringer og nye tiltag

Kan ikke følge med og ikke leve op til de krav som 

stilles til et kursuscenter

Der er stadig brug for frivillige hjælpere/gaver

Det er økonomien som sætter 

dagsorden/begrænsningen fordi der ikke må 

være gæld 

Virksund som lejr og kursuscenter uden gældsætning



Muligheder

Økonomien er sikret så længe der er en forpagter

Lm frigøres for ledelses ansvar

Bestyrelsen kan deles så nogen har det åndelige 

ansvar og andre har ansvar for økonomien

Stærke sider

Økonomien er sikret så længe der er en forpagter

Medejerskab for dem der engagerer sig

Trusler

Forpagter kan gå konkurs eller misligholde 

kontrakten

Vennerne er ikke med på den

Der er for mange som vil blande sig i driften

Svækker kontakten til baglandet

Svage sider

Vi sætter os mellem 2 stole, der er ikke noget 

klart defineret mål

Svært at være leder og bestyrelse

Svært at opretholde den åndelige linje

Mister ejerskab

Potentielle konflikter fordi forpagter vil tjene 

penge

Virksund udelejes til forpagter



Muligheder

• Lettere at fastholde den åndelige profil

• Større motivation for frivillig arbejdskraft

• Opbakning fra venner

• At finde et lederpar som kan tage et åndeligt 

ansvar

• Kan evt udvide muligheder for egne 

arrangementer 

Stærke sider

Den åndelige profil kan styrkes

Reducerede omkostninger

Mere vores eget sted, end et sted for folk uden 

for vore sammenhænge

Større ejerskab

Kan lettere fastholde grænser f eks ikke 

diskussion om alkoholbevilling 

Skal ikke give overskud

Trusler

Svært at finde lederpar der rummer alle de 

forskellige kompetencer som er nødvendige 

Behov for gaveindtægt 

Svage sider

Ikke råd til personale

Brug for frivillig arbejdskraft

Virksund som primær lejrsted, kun kurser i mindre omfang



Muligheder

Vi får mange penge i kassen

Plads til nye lm aktiviteter

Frigiver ressourcer

Stærke sider

Behøver ikke at bekymre sig om økonomien mere

Trusler

LM i østjylland mangler et lejrsted

LM i øvrigt mangler et sted til lejre, kurser mv

LM mangler et sted til bibelcamping

Vi får formentlig aldrig muligheder for igen at få 

et så stort lejrsted

Svage sider

Ikke den bedste tid at sælge i

Vi mister noget som står os meget nær

Sælge Virksund



Muligheder

Der vil ikke være et lederpar som brænder ud i 

opgaven

Lederbolig kan sælges

Den åndelige profil kan styrkes

Stærke sider

• Lettere at styre

• Vi har lejren for os selv

Trusler

Stedet kan ikke hvile i sig selv

Slut med kurser

Behov for gaveindtægt

Manglende opbakning fra venner

Svage sider

Stedet vil sygne hen

Stort arbejde med at finde frivillig arbejdskraft

Reduceret bygningsmæssig kvalitet

Frivillige skal lave det hele

Kan blive dyrt for lm at holde kørende 

Virksund kun som lejrsted 


