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Mission 

En platform for idræt og kultur 

SamBiosen er et levende og attraktivt idræts- og kulturcenter, som drives professionelt i tæt samarbejde 

med øens foreningsliv for, at skabe de bedste rammer for idrætslig og kulturel udfoldelse – for alle 

samsinger, fritidssamsinger og feriegæster. 

Vi bestræber os på at yde den bedste service for vores medlemsforeninger, der har aktiviteter i 

faciliteterne og vi præsenterer husets aktiviteter samlet og overskueligt for husets gæster. 

 

Vores formål er, at drive og udvikle SamBiosen samt at skabe idræts-, kultur- og fritidsaktiviteter for 

organiserede og selvorganiserede brugere. 

 

 

En Ø-ansvarlig medspiller 

Som idræts- og kulturcenter tager vi ansvar for, at Samsø har et rigt fritidstilbud til både børn, voksne og 

ældre. Vi arbejder tæt sammen med Samsø Kommune om, at understøtte folkeoplysningsområdet og 

særlige indsatsområder. Derudover er vi et åbent hus, hvor borgere og foreninger kan komme ind fra 

gaden og få opbakning til deres initiativer. 

 

Udvikling af faciliteter og bæredygtige fællesskaber på en lille Ø. 

SamBiosen er en moderne idræts- og kulturfacilitet og bæredygtighed er et nøgleord for os. I et lille Ø-

samfund, som det vi har på Samsø, tror vi på at samarbejde og ressourceudnyttelse er vejen frem. 

 

Vi arbejder innovativt for at skabe bæredygtige fællesskaber i huset på tværs af foreninger, institutioner, 

erhvervsdrivende og brugere.  

 

Vi er nytænkende i udvikling af faciliteter og tænker bæredygtighed ind, hvor det er muligt. 
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Vision 

Et stærkt, bæredygtigt og ansvarligt idræts- og kulturcenter. 

I Sambiosen medvirker vi til, at det er attraktivt at bo på Samsø og besøge Samsø. 

 

Vi vil opbygge en bæredygtig økonomi, der giver plads til at udvikle SamBiosens faciliteter, så de er 

attraktive og tidssvarende både inde og ude. 

Vi vil være en ansvarlig organisation, der samlet præsenterer hele øens fritidsaktiviteter, så de er 

nemme at tilgå – både for samsinger, fritidssamsinger og turister. 

Vi vil tage et samfundsmæssigt ansvar for, at der er tilbud til så mange målgrupper som muligt og 

samarbejde med Samsø kommune om sociale og sundhedsmæssige tilbud.  

Vi vil være en stærk medspiller for hele øens foreningsliv, der hjælper foreningerne i dagligdagen og 

træder til, når nye aktiviteter skal sættes i gang. 

Vi vil styrke foreningslivet ved, at forankre aktiviteter i foreningerne. SamBiosen skal ikke konkurrere 

med foreningslivet, men samarbejde og motivere foreningslivets frivillige kræfter så vi skaber et 

bæredygtigt foreningsliv. 

Vi vil være et stærkt og Ø-ansvarligt eventhus, som både samarbejder med eksterne arrangementer 

og laver sine egne events. 

 

Socialt samlingssted 

SamBiosen skal være et fælles klubhus for alle brugere af huset med en hyggelig atmosfære. 

Vi vil skabe et klubhus der rummer både børn, unge og voksne – både i forbindelse med fritidsaktiviteter 

og i dagligdagen.  

 

Værdier 

• Vi tager ansvar for hinanden og vores fælles center. 

• Vi passer i fællesskab på vores center. 

• Vores udgangspunkt for vores aktiviteter er fællesskab, trivsel og glæde. 

• Vi tænker bæredygtighed ind, hvor det er muligt. 

• Vores center er åbent og tilgængeligt for alle. 

• Vi tænker rummelighed og fleksibilitet ind i alle sammenhænge. 

• Med vores handlekraft og engagement udvikler vi os. 
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