
Feriekolonien
trænger til forbedringer

Ville gerne have kolonien i Kirkholm istandsat, saa den kunne benyttes
hele aaret og bl. a. udlejes til lejrskoleophold

Leif Krak.

Horsens kommunelæreres  ferie-
koloni „Horsnæsbo" i Kirkholm ved
Juelsminde trænger  efterhaanden
haardt til en istandsættelse og for-
skellige forbedringer, fremhæver
byraadsmedlem, kommunelærer  Leif
Krak, der er formand for kolonien,
som er en selvejende Institution.

Kolonien, der hver sommer dan-
ner ramme om flere hundrede hor-
sensianske børns sommerferie, er
bygget for 15 aar siden, og den er
normeret til 112 børn, fordelt paa
to sovesale, en for drenge og en for
piger, men der er alligevel for lidt
plads, og navnlig kunne man ønske,
at der fandtes soverum med plads
til f. eks. seks i hvert. Det er ikke
saa godt at have mindre og store

børn sammen, men det problem kom
man over, hvis  man fik de mindre

soveværelser .
Ogsaa  væggene 1 lærernes
vaerel-sertrænger til en istandsættelse.
De er lavet af et materiale, der har
lighed med pap, og i det lange lob

vil det blive nødvendigt  at faa fore-
taget forbedringer paa det punkt.

Driftsbudget paa godt
30.000

— Men i det hele taget er der
mange ting, som man gerne vil
have forbedret ved kolonien, si-
ger Leif Krak. Det hænger  sam-
men med, at den er bygget i en
tid, hvor der blev bygget ud fra
det princip, at der skulle spa-
res, og det lønner sig som be-
kendt ikke altid. — I dette til-
fæIde har det f. eks. resulteret

i, at der indtil nu er ofret 20.000
kroner alene paa reparationer af
taget.

En anden meget væsentlig ting,
vi gerne vil have forbedret, er toilet-
forholdene. Der er I øjeblikket  to
toiletter til drengene og to til pi-
gerne. Enhver maa da kunne se, at
det er for lidt til 112 born.

Nu er det selvsagt begrænset ,
hvor mange midler, kolonien raa-
der over. Fra kommunen faar vi en

del, og med kontingent fra lærere ,
der er medlem af foreningen, og til-
skud fra saavel private som  institu-
tioner, bliver det til et driftsbudget
paa godt 30.000 kroner.

Lejrskole
— Vi kunne selvfølgelig  lade det

offentlige overtage administratio-
nen, men det bliver det blot dyrere
af, idet der saa skal udbetales løn-
ninger til de lærere , som er her
med børnene. — For øjeblikket  er
det ulønnet arbejde.

Det ideelle ville afgjort være, om
der blev bevilget saa mange penge,
at alt kunne istandsættes, og der
kunne ansættes et fast pedelpar til
at passe kolonien. Saa ville vi sam-
tidig kunne udleje  som lejrskole, og
det ville give overskud.

Samtidig har bygningerne bedst
af at være i brug hele aaret , for
det tager haardt paa kolonien, at
den staar ubenyttet og dermed uop-
varmet hen 1 hele vinterhalvaaret.

Vi haaber med andre ord paa
med tiden at kunne udnytte stedet
her fuldt ud. Men selv om det of-
fentlige har været meget velvilligt
indstillet med hensyn til midler, saa
har vi brug for meget mere.
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