
Søger penge til musikhus
Kulturudvalget vil bruge 1,5 mill. kr. på at ombygge Aktivitetshuset

To gange 750.000 kr.
skal over de næste to år
finansiere opbygnin-
gen af et musikhus som
en del af det

nuværendeAktivitetshus i Be-
rings-Parken, mener et
flertal i kulturudval-
get.

Flertallet har "lagt  billet"
ind på 750.000 kr. næste år
fra den pulje på fire mill. kr.,

der er afsat til nye
anlægs-opgaverpå kommunens budget
næste år. I 1993 ønsker  man
sig et tilsvarende beløb, sål

edes at den fulde projekt-pris
på 1,5 mill. kr. bliver dæ kket
ind.

Det er en løsning, som Akti-
vitetshuset fint kan leve med -
men det er ikke en løsning,
der huer alle politikere i kul-
turudvalget lige godt.

Byrådsmedlemmerne Ben-
te Skov (V) og Jørgen Bang

(K) stemte imod, og havde
Steen Mørcholdt (FRP) delta-
get i mødet, ville han utvivl-
somt også have vendt tommel-
fingeren nedad.

- Personligt mener jeg, at vi
b urde stoppe lidt og se tiden
an, nu da vi lige har åbnet det
nye teater. Det er også væ-
sentligt, at musik-livet ind-
byrdes ikke er enige om, at
Aktivitetshuset er det bedste
sted. Når vi har så få midler
må vi v re helt sikre på, at vi

anvender dem rigtigt, siger
Bente Skov.

Men flertallet er sikker i sin
sag: Aktivitetshuset skal byg-
ges om, så der bliver en veleg-
net scene og en

glas-overdækketatrium-gård, hvor byens
musikliv kan udfolde sig.

Det er især Nørregade  51,
der har markeret modstand
mod musikhus-planerne i Ak-
tivitetshuset. Måske som et

""plaster  på såret" foreslår
kulturudvalget derfor delvis

at imødekomme en ansøgning
fra Nørregade 51 om et tilskud
på 244.000 kr. til renovering
af bygningen og nye mobler .

Kulturudvalget vil give
Nørregade 51 100.000 kr., be-
sluttede man på det seneste
udvalgsmøde.

Million til
boldbaner

Blandt de øvrige ønsker fra
kulturudvalget om

opgaver næste år er en post på
en million kr. til nye fodbold-
baner ved stadion samt
440.000 kr. til udbygning af
golfklubbens klubhus.

Begge disse prioriteringer,
der er hhv. nummer to og tre
på kulturudvalgets ønskesed-
del, støttes af et enigt udvalg.
(hj)
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