
Ca 50 brugere af Aktivitetshuset lyttede på, mens byrådet  besluttede at nedIægge huset. Her ses en del af dem sammen med børn fra det netop
nedsatte børnebyråd .

Aktivitetshuset lukker
Byrådet lovergenåbning

senest i 1997
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HORSENS - Aktivitets-
huset i Vitus Bering-
sparken lukker den 31.
marts, personalet fyres
og brugerne genhuses
andre steder de næste
to til tre

Mens ca. 50 nedtrykte

brugere lyttede på, drejede
politikerne i går nøglen  om
til Aktivitetshuset i Hor-
sens.

Kun DGI pg Miniskolen
får en nøgle  stukket ud, så
de selv kan lukke sig ind,
alle andre brugere er lovet
genhusning et eller andet
sted.

- Horsens skal have sit
Aktivitetshus, og det vil
det også ende med, lovede
borgmester Vagn Ry Niel-
sen (S) de mange tilhørere
i byrådssalen.

Men foreløbig er fakta,
at huset lukker og ingen
ved, om det bliver det sam-

me, der genåbner. inden
udgangen af 1997.

Inden for den tid vil poli-
tikerne have undersøgt  be-
hovet og den økonomi , der
skal til for at drive et med-
borgerhus i Horsens.

Politik
- Det her er synd for

Horsens. Når vi kan finde
3,2 mill. ekstra kroner og
putte i kassen eller give 1,2
mill. kr. ekstra til Horsens
Ny Teater, så kan man og-
så  de 270.000 kr.,
som Aktivtetshuset mang-
ler til næste år. Men der er

gået politik i sagen, siger
Lone Ørsted fra Sociali-
stisk Folkeparti, og med-
lem af bestyrelsen for Ak-
tivitetshuset.

- Både i 1996 og 1997 er
der afsat 700.000 kr. på
budgettet til Aktivitetshu-
set, og der er tosset nu at
gå ud og undersøgte  beho-
vet, det kender vi jo allere-
de. Vi kan se det på huset,
og meget af det, der nu er
bygget op - vil dø, når ste-
det lukker, tilføjer Lone
Ørsted.

Også brugerne af Aktivi-
tetshuset havde svært ved
at forstå, at der nu er sat

ihvertfald et foreløbigt og
langt punktum for stedet.

Ikke mere at gøre
Men trods deres aktive

indsats for at bevare stedet
og indsamling af 475 un-
derskrifter mod en luk-
ning, lykkedes det ikke
borgerne at overbevise de
folkevalgte om, at Aktivi-
tetshuset skal bestå.

- Vi er kede af det, men
der er ikke mere, vi kan
gøre, sagde brugernes tals-
mand, Harry Hansen.

Seks års kamp for livet
Mod brugernes
ønske skal huset
nu lukker

HORSENS - Fødslen
var lang og svær, livet
blev kort og sparsomt,
og døden en kamp til
det sidste, for de bor-
gerne som skabte og
brugte Aktivitetshuset
i Vitus Berings Parken.

»Vi har brug for et sam-
lingssted for de borgere,
der måske føler, at det tra-
ditionelle foreningsliv har
for stramme rammer..

»Aktivitetshuset skal
være et sted for alle, og
især for de mennesker, der

i hverdagen føler  sig en-
somme og glemte, og som
netop her kan finde et
rested og få kontakt og
samvær med andre".
Så flotte var ordene, da
den tidligere borgmester
Henning Jensen (S) den 8.
april 1989 officielt åbnede
dørene til det første med-
borgerhus i Horsens.

Og borgerne tog imod
det. De malede, skaffede
stole, kaffemaskiner, sy-
maskiner, flittige hænder
og gode ideer.
På de kommunale bud-
getter blev huset en min-
dre post - borgerne var jo
tilfredse med blot at få et
hus, de kunne være i.

Og tiden gik.
Børnehavebørn, gymna-

stikkvinder, pensionister,
hobbyfolk, danseglade,
skuespillere og mange

flerebrugte huset på tværs af
alle kulturelle grænser.

Men mens 350 borgere i
alle andre dagligt gik ud og
ind af dørene, sled forfal-
det hårdt på bygningen.

Tog forskud
Det Brune linolium på

gulvet blev til »snubletrå-
de", fra taget dryppede
regnen ned og mismodets
slitage satte sine tydelige
spor.

Arbejdskraften, som for
en stor del bestod af frivil-
lige, var så varierende, at
det blev nødvendigt  med
fast personale - men pen-

gene fulgte ikke med.
For hvert år der gik blev

der taget forskud på næste
års penge - og så gik det
galt.

Da politikerne i år skru-
ede budgettet for 1995
sammen, valgte de at dæk-
ke dette års underskud i
Aktiviteteshuset med me-
re end halvdelen af næste
års budget.

- Det kan vi ikke holde
til, sagde bestyrelsen, som
af hensyn til personalet
meddelte, at folk ville blive
fyret, hvis ikke politikerne
lagde penge på bordet.

Brugerne blev bekymre-
de.

De kæmpede. Inviterede
politikerne till debat.

Mød-teop til byrådsmøderne.

Samlede underskrifter.
Sammen forsøgte de at
redde det hus, der trods sin
sørgelige forfatning har
været rammen om det

som var meningen
med det hele.

Men efter i seks år at ha-
ve lukket øjnene for byg-
ningens forfald - uden at
gøre noget ved det, kunne
politikerne i byrådet plud-
selig ikke længere leve
med det.
Så selvom der netop er
ofret penge på en brand-
sikring af stedet, og selvom
borgernes ønske er at blive
i huset i dets nuværende
stand - så valgte byrådet i
går at lukke det den 31.
marts. (birte)
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