
Ønsker A-huset
lukket og solgt
Kulturudvalget uenige om Aktivitetshusets fremtid

På kulturudvalgets
møde forleden lod dags-
ordenen på besparelser
i 1992. En del kunne
medlemmerne blive
enige om, men Aktivi-
tetshusets fremtid var
der delte meninger om.
Steen Mørcholdt (Z) og
Jørgen Bang (C) fore-
slog huset lukket og
solgt. Derved kan der
spares 625.000 kroner
pa en gang.

Lukning af Aktivitetshuset
var der dog ikke flertal for,
men Steen Mørcholdt  har
endnu ikke opgivet:

- Nu må vi vente og se tiden
an. Husets fremtid afhænger
også af andre muligheder for
spillesteder i byen. F.eks. er
der jo en del snak om et mu-
sikhus. Men vi har ikke råd til
begge dele, så vi skal snart til
at vælge.

Kulturudvalget har ligesom

andre udvalg i kommunen v-
ret i gang med at finde bespa-
relser for at få budgettet for
1992 til at hænge sammen.
Målet - knap to millioner kro-
ner - er nået, men om det bli-
ver nødvendigt at spare alle
pengene, vil kommunens bud-
getseminar i foråret vise.

Alle udvalg har nemlig fået
besked på at komme med spa-
re-forslag for det dobbelte af,
hvad der er nødvendigt. Så er
der noget at forhandle om.

Svømmehallen
Derfor ved ingen i øjeblik-

ket præcist, hvor meget der
skal spares i 1992, eller hvor
kniven rammer. Heller ikke i
kulturudvalget, der har fore-
slået følgende steder:

Horsens Bibliotek skal på
lønkontoen spare i alt 864.000
kr., hvilket svarer til fem stil-
linger. Men det skal ses i
sammenhæng  med indførelsen af
edb på biblioteket, som er i
fuld gang.

Svømmehallen: 500.000 kr.
Her regner man med, at den
forhøjede entréindtægt , som
er besluttet, vial  indbringe
250.000 kr. Et lignende beløb
kan hentes ved at indføre en
mere rationel drift, bl.a. med
nye garderobeskabe.

Rengøring i Dagnæshallen :
Her kan der spares 70.000 kr.
i lønudgifter til ekstra rengø-
ring i hallen.
Idrætshallerne  i hele byen:
En samlet driftsbesparelse på
330.000 kr. - eller det samme
som lønninger til to halassi-
stenter.

Horsens Teater: 160.000 kr.
- hvilket svarer til lønnen til
en teaterassistent.

Alt i alt foreslåede besparel-
ser fra kulturudvalget på
1.924.000 kr.

Dertil kommer så Steen
Mørcholdts og Jørgens Bangs
forslag om at lukke Aktivitets-
huset og derved spare 625.000
kr. (life)
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