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HORSENS - Det skulle
have været et møde om
genhusningen af de
mange brugere, når  Ak-
tivitetshuset i Horsens
lukker med udgangen
af marts.

Men det blev nu mere en
gentagelse af den pessimis-
me og bitterhed, husets
venner føler  over for de lo-
kale politikerne.
Forløbet  udspillede sig i
går, hvor Horsens byråds
kulturudvalg og kulturfor-
valtningen havde indkaldt
til møde for at informere
brugerne om, hvad konse-
kvenserne af lukningen
bliver.

Alle genhuses
Tove Hansen (S) gentog

som kulturudvalgets tals-
mand, hvad byrådet  ved-
tog på sit sidste møde: At
alle aktiviteter i Aktivi-

tetshuset skal genhuses
andre steder i byen.

Helt konkret betyder
det, at der i den kommende
tid vil blive holdt møder
mellem medarbejdere fra
kulturforvaltningen og
bruger-grupperne om,
hvordan genhusningen
konkret skal ske.
Mødet  i går afslørede  ik-
ke meget om de mulighe-
der, forvaltningen arbej-
der med. Og heller ikke
økonomien i projektet blev
der løftet meget af sløret
for.

Kulturchef Hanne Dam-
gaard pointerede, at der ik-
ke er sat penge af specielt
til denne opgave, men
hvordan man så vil klare
sig inden for de eksisteren-
de rammer, kom der ikke
konkrete udmeldinger om.

Nyt hus pa veje
Debatten var mere do-

mineret af brugernes fru-
stration over den
forestående lukning.

Mange af
bemærkningernevar båretaf en dyb
mistillid til politikerne og
en manglende tro på, at
borgmester Vagn Ry Niel-
sens løfte om, at et nyt hus

vil stå klar inden udgan-
gen af 1997, bliver holdt.

Flere undrede sig over,
at DGI og miniskolen kan
fortsætte  i bygningen i Vi-
tus Berings Park.

- Hvorfor kan vi andre så
ikke få lov til at bruge de
tomme lokaler? spurgte Bo
Rasmussen.

Kulturudvalgets for-
mand Hans Jakob Larsen
(S) svarede, at DGI og mi-
niskolen kan fortsætte,
fordi det ikke forudsætter
de store renoveringer.
Men skal resten af huset
anvendes, vil det kræve
minimum 1,2 mill. kr. til
bl.a. taget, og de penge har
Horsens kommune ikke.

Samtidig advarede Akti-
vitetshusets leder Svend
Aage Møller mod en ord-
ning med, at brugerne selv
skal drive huset videre.

- Erfaringerne viser, at
det ikke fungerer, sagde
han. Det er nødvendigt
med personale til at tage
brugerne i nakken, hvis
det er påkrævet, og til at
klappe dem på skulderen,
når det er vejen frem.
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