
Mislyde bag byrådets ja til
musiksted i Aktivitetshuset
Byrådet spillede ikke i takt om det nye, 1,5 mill. kr. dyre musikhus

- Lappeløsning .
- Hovsa-løsning.
- Tude tosset.
- Lige til Ebberød

Bank.
Ja, Horsens Byråd kunne

ikke spille i takt - og tone-lejet
var hos nogle mere mol end
dur - da politikerne i gar stod
'Ned stregen" i sagen om et
spille- og øve-sted for den ryt-
miske musik i byen:

På bordet var et forslag om
at frigive 1,5 mill. kr. fra bud-
gettet til at lave et

musikværestedi Aktivitetshuset i Be-
ringsparken i Horsens. For-
slaget blev vedtaget med 14
mod 9 stemmer.

Bag sig havde politikerne
10, ja nogle siger 15 års mara-
thon-debat om hvor, hvordan,
hvorledes og hvornår et mu-
sikhus kunne realiseres. Og
to-tre års intensivt arbejde
hos kommunen for at finde en

løsning på det presserende
problem.

- Byen endevendt
- Vi har endevendt hver ene-

ste tækelig mulighed i byen,
det kan jeg forsikre om, sagde
kulturudvalgsformand Hans
Jakob Larsen (S), da han be-
grundede udvalgets og det po-
litiske flertals ønske  om at få
sat gang i indretningen af mu-
sikhuset.

- Hvorfor kan de, der er
imod forslaget, ikke komme
med et bedre forslag til en  pla-
cering, sagde Hans Jakob Lar-
sen.

Men det afholdt ikke mod-
standerne fra at tage ordet:

- Frygter støj
- Vi er imod, fordi vi frygter,

at støj-forholdene  vil blive uli-
delige, bade for de øvrige  bru-
gere af huset samt for naboer-
ne.

- Man kunne med god grund
spurge naboerne i denne sag.
Musikhuset udløser et årligt
driftstilskud på 300.000 kr.,
og så kommer kommunen til
at skubbe en stor og

nødvendigvedligeholdelse af Aktivi-
tetshuset foran sig, fordi man
begynder forkert ved at lave
det indvendige i stedet for at

udbedre de alvorlige, udvendi-
ge mangler, for eksempel tag-
pap-taget, sagde Jørgen  Bang
(K).

Gorm Flagstad:
- Musikvrestedet kommer

ikke til at ligge godt i Aktivi-
tetshuset. Erfaringerne fra
andre byer viser, at de øvrige
brugere af aktivitetshusene er
flygtet bort, når musikken har
holdt sit indtog. Måske kunne
man i stedet overveje at hen-
la gge musikken til toldbyg-
ningen på havnen, der nu ser
ud til at blive ledig.

Bente Skov (V):

- Dette her bliver en
hovsaløsning .

Borgmester Henning Jen-
sen (S):

- Hvis dette er en
hovsa-løsning, så er det den længste
hovsa-løsning, jeg har oplevet.

Hvad nabohøring  angår, så er
der i denne sag ikke tale om
vsentligt at ændre i grundla-
get for at drive aktivitetshus
på stedet. Da vi oprettede ak-
tivitetshuset, var der ikke pro-
tester, og mig bekendt har der
siden kun været et par enkelte
klager over støjen .

- Ikke værre med støj

Hans Jakob Larsen:
- Støj-forholdene bliver ikke

værre, end de er i dag. Vi har
gransket støj-problemerne
meget nøje , og der bliver gjort
så meget, som det er muligt
for at begrænse dem.
Øve-lokalerne bliver sådan, at man
ikke kan hoe musikken uden
for døren.

Lone Bach (SF):
- Vi forventer, at det med

støjen kan opfattes som en ga-
ranti. Vi ønsker ikke en ny
ørkenvandring i jagten på et

musikværestedet og støtter
derfor forslaget.

Jakob Ravn (Miljø ):
- Hele Aktivitetshuset vil

blive højnet  med dette forslag.
Aktivitetshuset skal overleve
på at man placerer den ryt-
miske musik der.

- udsættes
Jørgen Bang:
- Det eneste logiske i denne

sag er at udstte den, så tek-
nikerne kan prioritere, i hvil-
ken rækkefølge  bygningen bør
renoveres. Som man gør  det

nu sætter vi noget i gang uden
at kende prioriteringen, og det
er tude tosset, ja lige til

EbberødBank.
Hans Jakob Larsen:
- Jeg synes, at de borgerlige

- godt pakket ind - markerer,
at man ikke ønsker at state
det rytmiske musikliv i kom-
munen.

Jakob Ravn:
- Jørgen Bang synes at være

imod både hus og indhold,
men han bruger en række an-
dre argumenter for at påvirke
sagen. Det må han overveje
med sig selv.

Jørgen Bang:
- Det er overraskende, så

mange, der åbenbart kan tol-
ke, hvad jeg skulle mene. Min
modstand gar på, at man kun
bruger 750.000 kr. ud af et re-
noverings-behov pa 2,4 mill.
kr.. Man frigiver 1,5 mill. kr.,
heraf halvdelene til renove-
ring og halvdelen til indret-
ning, men teknisk udvalg har
fastslået, at der er behov for at
bruge 3,9 mill. kr. på at reno-
vere Aktivitetshuset.

14 mod 9
14 byrådsmedlemmer - S,

SF og Miljølisten  - stemte for
frigivelsen af de 1,5 mill. kr.,
mens ni - V, K, CD og Frp. -
var imod.

Udenfor var lederen af Ak-
tivitetshuset, Svend Aage
Moller, godt tilfreds med ud-
gangen på sagen:

- Vi har allerede i dag et
stort musikliv i huset, så vi ser
frem til at få de bedre forhold
for musikudøverne , både i
form af øvelokaler  og scene.
Erfaringerne fra andre byer
viser, at musikken fint kan le-
ve sammen med de øvrige til-
bud i aktivitetshusene, sagde
han.

Bade borgmesteren og kul-
turudvalgsformanden lagde
på byrådsmødet i aftes op til,
at beboerne i området bør  in-
viteres til en orientering om
bygge-planerne i Aktivitets-
huset.

- Vi bør have en god dialog i
gang, og jeg tror ikke, at bebo-
erne i området generelt
imod, at der er nogle aktivite
ter i gang i Aktivitetshuset;
sagde Henning Jensen. (hj).
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