
og "en polsk banegård"  - sådan omtales Aktivitetshuset.
Bygningen er stærkt nedslidt, og især  gulvene har det dårligt. I en nylig
bruger-undersøgelse  klages der især over snays - men gulvene vaskes
dagligt, detkan bare ikke ses. Vandet løber ind fra et utæt tag - som her
vist af Kjeld Bremer Sørensen. (Foto: Povl Klavsen)

Den nye, projekt-orienterede fritids-kultur, der er ved at opstå  uden om
forenings-livet, har Aktivitetshuset få et fat i, mener lederen, Svend
Aage Møller. Som for eksempel "Natcafeen"  for nylig, hvor fra venstre
Mette Jensen, Lene Skov Sorensen og Marianne Seeberg (billedet) var
på scenen. (Foto: Jan Høst-Aaris)

En uansvarlig ide
Aktivitetshuset
reagerer pa
beslutning om
brandsikring

Af Hans J. Ehrhardt

HORSENS - Bestyrel-
sen for Aktivitetshuset
har i en henvendelse til
kommunen kaldt det
uansvarligt at brand-
sikre huset, uden at der
ligger en plan for hu-
sets fremtid.

Det er nødvendigt med
mere grundige overvejel-
ser om husets istandsæt

telse og fremtidige brug,
inden man begynder
brandsikringen, mener be-
styrelsen.

Men kommunens
økonomiudvalg  har besluttet -
her og nu -  bruge de
220.000 kr., brandsikrin-
gen skønsmæssigt  vil kos-
te.

- Problemet er, at alle
lofterne skal ned for at
foretage  denne brandsik-
ring. Og hvor, skal vi så

være imens med alle de akti-
viteter, der er booket ind?

Hvis vi kommer igen-
nem med vores ønsker til
husets fremtid, så skal de
vægge, der nu skal brand-
sikres, slet ikke stå  der,
hvor de star i dag, siger le-

deren af Aktivitetshuset,
Svend Aage Møller.
Selv  om husets lette
konstruktion i vedligeholdelsesmæssig sammen-

hæng er et problem, så ser
han denne opbygning som
en fordel, når snakken går
på udnyttelsen af huset.

De indre vægge er ikke
bærende konstruktioner
og kan derfor let flyttes,
hvis man ønsker en anden
opdeling af huset.

Husets liv æ ndret

Og det kan meget vel
komme pa tale: Husets liv
har ændret sig markant,
siden .det startede i 1989,
mener Svend Aage Moller.

Fra i begyndelsen måske
mest at være et samlings-
sted for byens lidt udsatte
eksistenser er huset i dag
samlingssted for en ny,
projekt-orienteret fritids-
trend, der ikke baserer sig
på forenings-livet.

- Vi er ikke en social var-
mestue, men har derimod
som det eneste sted i Hor-
sens, måske lige med und-
tagelse af det gule pakhus,
fat i de nye tendenser, der
rører sig i fritids-trend .

- Det er man klar på
landsplan, men vi har et
kommunikations-problem
i Horsens, siger Svend Aa-
ge Møller.

Han og bestyrelsen vil
nu prove at gore kulturud-

valget opmærksom på, at
huset har udviklet sig til et
folkeligt kulturhus. Et Be-
vis på det er også, mener
han, at huset via aktivite-
terne har hentet en million
kr. hjem i støtte fra statsli-
ge og EU-fonde.

- Vi burde ikke hedde
Aktivitetshuset, men no-
get belt andet. Men ordet
"medborgerhus"  er heller
ikke godt.

- Vores styrke er netop,
at vi er samlet. Dermed op-
star der et kulturelt kraft-
center pa et folkeligt plan.
Et kraftcenter, som ikke
vil væretil stede, hvis akti-
viteterne flyttes ud for-
skskellige steder, siger Svend
Aage Moller.
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