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HORSENS - En måneds
ekstra løn til det faste
personale, mulighed
for at fortsætte

vågeblus og håbet om no-
get mere, er foreløbig
fremtiden for Aktivi-
tetshuset.

Kort efter brugere af
Aktivitetshuset forlod de
fyldte tilhørerpladser  i

byrådssalen , vedtog politi-
kerne på det lukkede møde
at give en tillægsbevilling
til huset, der skal sikre de
to og en halv ansatte løn til
og med den 31. marts næ-
ste år.

Det betyder, at persona-
let er sikret løn en måned

læ ngere, end der på nuvæ-
rende tidspunkt er penge
til på budgettet.

Pengene til den ekstra
måned tages fra den pulje,
der ellers er afsat til selve
bygningens drift.

Undersøger behov
- Samtidig har vi beslut-

tet at nedsætte en arbejds-
gruppe, der skal undersøge
det konkrete behov for

sådan et hus, og hvordan det
økonomisk  kan hænge
sammen.

- Vi har et bredt folkeligt
kulturliv i byen, som vi ik-
ke kan undvære , derfor
ønsker vi nøje belyst, hvor-
dan behovet er, siger borg-
mester Vagn Ry Nielsen
(S).

Han ønsker også at finde
en mulighed for at føre
Aktivitetshuset videre på
vågeblus i de eksisterende
lokaler, indtil arbejdsgrup-
pen er færdig med sit ar-

bejde, og der økonomisk er
mulighed for at gøre noget.

- Ingen af partierne i by-
rådet kan i dag finde pen-
gene, men det betyder ik-
ke, at tanken skal dø. Og
jeg mener godt, at vi kan
leve med vågeblusset, ind-
til andet er muligt, siger
borgmesteren.

Han tilføjer , at det også
er hans indtryk, at bruger-
ne i Aktivitetshuset kan le-
ve med huset, som det er,
når bare det er åbent.

Pa byrådsmødet  den 22.
november vil politikerne
tage debatten om Aktivi-
tetshuset, men inden den
18. november ønsker bru-
gerne et offentligt møde
med de kulturelle politike-
re.

- De kan selv sætte dato-
en, men vi forventer, at de
mødes med os inden
byrådsmødet , siger Harry
Hansen fra Aktivitetshu-
sets initiativgruppe. Med godt 50 Aktivitetshus-brugere bag sig, afleverede Harry Hansen fra initiativ-grup-

pen et åbent brev til kulturudvalgsformand, Hans Jakob Larsen (S), i håb  om, at
politikerne i sidste ende vil holde liv i huset.
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