
Ledelsen for Aktivitetshuset i Horsens kræver nu et
offentligt møde om husets fremtid. (Arkivfoto)

Kræver

offentligt
møde om
A-huset
Aktivitetshusets
brugere skriver
til politikerne

Af Birte Kongshaug

HORSENS - Kort for
byrådsmødet i dag kl.
16.00 bliver politikerne
mødt med et massivt
krav fra Aktivitetshu-
sets brugere om at stil-
le op til offentligt mode
om husets fremtid.

- Jeg regner med, at over
100 brugere kommer på
Horsens Rådhus  i dag for
at ailevere et åbent brev,
som brugernes initiativ-
gruppe har skrevet til poli-
tikerne i Horsens, siger le-
deren af Aktivitetshuset,
Svend Aage Møller.

På et informationsmøde
i sidste uge med ca. 100 af
husets brugerne, beslutte-
de de at møde talstærkt  op
til selve byrådsmødet , hvor
politikerne i dag skal be-
handle en eventuelt til-
lægsbevilling til huset.

Men da sagen er sat på
det lukkede byrådsmøde ,
og den egentlige politiske
debat om husets fremtid
først kommer senere, har
brugerne i stedet skrevet
et åbent brev.

- Det møder vi alle op og
afleverer til politikerne i

dag kl. 15.30, siger Svend
Aage Møller.

Klar besked
I brevet kræver Aktivi-

tetshusets brugere et of-
fentligt møde med politi-
kerne, hvor de ønsker  svar
på en række spørgsmål .

- Skal huset lukke?
- Hvor skal aktiviteterne

flyttes hen?
- Hvorfor kan andre by-

er, men ikke Horsens have
råd til et velfungerende
medborgerhus?

Brugerne regner med, at
de allerede i morgen kan
få sat dato og tidspunkt på
mødet med de ansvarlige
politikere.

Penge og uvished
Det var økonomiske

vanskeligheder og uvished
om fremtiden, der for kort
tid siden fik bestyrelsen
bag Aktivitetshuset til at
varsle fyringer af det faste
personale i huset.

Tilbage på budgettet for
næste år er der penge til to
måneders drift, fordi man
år efter år har dækket un-
derskuddene ved at tage af
næste års budget.

Kravet fra Aktivitetshu-
sets bestyrelse, medarbej-
dere og brugere er enty-
digt, at politikerne nu be-
stemmer sig til, om huset
skal leve videre og i så fald
sørge for, at der også er
økonomi til det.
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