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Hatting forsamlingshus
 som fritidscenter ?

På stort borgermøde i aftes gik repræsentanter for Horsens byråd ind for projekt 
til udvidelse og istandsættelse af det utidssvarende forsamlingshus, der ikke må 
benyttes for tiden

Hatting forsamlingshus, som af det tidligere sogne-
råd blev overtaget som en gave, og som ved kom-
munesammenlægningen blev Horsens kommunes ejen-
dom, har i realiteten ikke kunnet benyttes, efter at 
sundhedsmyndighederne kasserede både køkken og 
toiletter. Nu har borgerforeningen imidlertid taget 
initiativet til en ændring af dette beklagelige forhold, 
og enten skal det gamle forsamlingshus nu restaureres 
og udvides, bl. a. med en række fritidsaktiviteter for 
øje, eller der skal bygges et nyt. Da det kan have 
lange udsigter med det sidste, bliver resultatet af de 
forhandlinger, borgerforeningen skal have med kom-
munen, sikkert, at man vælger at gå udvidelsens og 
moderniseringens vej som en midlertidig løsning, for 
der er brug for et fritidscenter for både børn, unge 
og ældre i Hatting med de 400 husstande.

Forsamlingshuset tænkes udbygget med en fløj på arealet til venstre i forbindelse med en lukket gård

At der er interesse for sagen 
viste den store tilslutning til 
Borgerforeningens generalfor-
samling i aftes med efterfølgende 
fremlæggelse af forsamlings-
husplanerne.

Selve generalforsamlingen var 
hurtigt overstået med Aage 
Thyssen som en kvik dirigent. 
Formanden Poul Aage Bie note-
rede, at der siden sidste gene-
ralforsamling i november kun 
var sket lidt. Den eneste virk-
somhed af oplysende karakter 
havde været tre juletræsfester! 
Han meddelte, at medlemskon-
tingentet for 1972 er sat til 10 
kr. pr. husstand. Kassereren 
Svend Erik Pedersen oplæste 
regnskabet. De I forvejen ud-
sendte trykte love blev endeligt 
vedtaget, og der foretages gen-
valg til bestyrelsen. Poul Aage 
Bie, Sv. Erik Pedersen og Inger 
Lise Madsen.

Skal udvides med en 
fløj

Efter generalforsamlingen var 
der paneldiskussion, hvortil 
man havde indbudt tre medlem-
mer af Horsens byråd. Forman-
den for ejendomsudvalget Er-
ling Jensen, viceborgmester 
Chr. Bie og Henry Jacobsen. 
Endvidere deltog landbrugslæ-
rer Arne Frederiksen, Stende-
rup, og Verner Lund Jensen fra 
foreningens bestyrelse. Der var i 
forvejen udsendt et spørgeske-
ma til samtlige husstande om, 
hvad man kunne ønske et udvi-
det forsamlingshus benyttet til, 
og hvilke behov der er. Af fo-
reslåede aktiviteter kan nævnes

private fester, beat-aftener for 
de 14-18-årige danseskole, 
børnegymnastik, legestue, 
udstillinger, fritidsaktiviteter 
om eftermiddagen, whistklub, 
møder, andespil...
Der foreligger en skitsetegning.

-, hvorefter forsamlingshuset 
udvides med en fløj, der skal 
rumme hall, køkken med opva-
skerum, garderobe samt herre-
og dametoiletter. Der indrettes 
en mindre legestue, og den 
eksisterende lille sal tænkes 
møbleret med hyggemøbler, 
mens den store sal tænkes delt 
på tværs af en forskydelig 
skillevæg. Forsamlingshuset 
tænkes restaureret med 
kommunens hjælp.

Et fingerpeg fra 
Dagnæs

Verner Lund Jensen redegjor-
de nærmere for det påtænkte 
miljø-center eller sognegård, 
der skal stilles gratis til rådig-
hed for foreninger, børn og 
unge, således at kommunen er 
med til at betale driften, bl. a. 
med lys, varme og rengøring. 
En række arrangementer kan 
startes, så snart huset er sat i 
stand, men yderligere kan man 
tænke sig andre aktiviteter i 
henhold til fritidsloven. Således 
kan fritidsklubber, ungdoms-
klubber, fritidshjem og legestue 
opnå fuldt tilskud, når der bag 
hver ting står en aktiv kreds og 
en leder, der skal godkendes af 
ministeriet. Det er en forudsæt-
ning, at Borgerforeningen går 
foran, og så er Testen op til be-
boerne.

Erling Jensen sagde i sit før-
ste indlæg bl. a., at en 
restaurering måtte indgå i den 
almindelige prioritering af 
kommunens opgaver. På et 
møde i fjor enedes man om et 
forslag til istandsættelse 
inden for ca. 50.000 kr. En 
besigtigelse af lokaliteterne 
resulterede i et skitseprojekt, 
som ikke er drøftet i 
ejendomsudvalget eller med 
bygningsinspektøren. Udvalget 
må jo have at vide, hvad en re-
staurering vil koste, men besty-
relsens initiativ er prisværdigt. 
Spørgsmålet er også, om stedet 
her er det rigtige, f. eks. m.h.t. 
parkeringsforhold? Sundheds-
myndighederne kræver en radi-
kal forbedring af køkken- og
tolietforholdene. Ejendomsud-
valget har set på samtlige for-
samlingshuse i kommunen og 
har fundet det rimeligt at 
istandsætte dem alle med und-
tagelse af husene i Lundumskov 
og Hatting. De nødvendige for-
bedringer kan ikke gennemføres 
uden en tilbygning og store ud-
gifter.
Chr. Bie: Det står fast, at Hor

sens kommune vil leve op til 
sine forpligtelser, men det 
skal være et led i den alminde-
lige prioritering af opgaverne. 
Det er byrådets ønske, at vi al-
lesammen skal føle os som hø-
rende sammen i een kommune.
Et fingerpeg om, hvad en re-

staurering vil koste, er det må-
ske, at sundhedsmyndighederne 
har krævet køkkenforholdene i 
Dagnæs sognegård forbedret for 
60.000 kr.
Henry Jacobsen: Efter det 

store fremmøde i aften ser det 
ud til, at der er behov for et 
forsamlingshus, men det er for-
kert at tro, at forsamlingshuset 
er blevet lukket, fordi kommu-
nen har overtaget det. Det 
lyder vældig godt med de 
mange aktiviteter, og planen 
ser tiltalende ud, men jeg 
vil gerne vide lidt om, hvad 
det koster. Måske var det bedre 
at spekulere på et nyt 
forsamlingshus, evt. i 
forbindelse med et sports-
anlæg.
Arne Frederiksen fortalte om, 

hvordan man har arrangeret sig 
i Stenderup. Forsamlingshuset 
bruges væsentligt til andespil, 
men vi havde en gammel skole, 
som blev stillet til rådighed, så 
vi kunne starte en ungdomsklub 
på privat basis. Nu har 
kommunen udvidet arbejdet til 
også at omfatte pensionisterne, 
og en fritidsklub for 7-12 årige, 
blev oprettet på frivillig basis. 
Den

søger nu kommunalt tilskud. 
Endelig er der startet noget for 
de unge på 40, med billard og 
kortspil, men det er dog kun 
mændene, der kommer. Et fri-
tidshus skal have ordentlige lo-
kaliteter.
Chr. Bie. En dame har ringet 

til mig og foreslået et forsam-
lingshus i forbindelse med sko-
len, men jeg tror ikke, skolen 
er begejstret for denne sam-
menblanding, og så vil det også 
komme til at vare alt for 
længe, for foreløbig skal 
kommunen ofre en masse 
penge. på pyt skolebyggeri.
Fra forsamlingen blev der 

s lut te l ig  s t i l l e t  en  række 
spørgsmål.
- Det drejer sig om at komme 

i realitetsforhandlinger om det 
nuværende forsamlingshus, 
sagde en deltager.
Spørgsmål: Hvad vil Borger-

foreningens projekt koste? 
Verner Lund-Jensen: Hvis 
man regner med 1.000 kr. pr. 
kvadratmeter, og der er 110 
kvadratmeter, hvortil kommer

inventar og møbler, skulle det
kunne gøres for 150.000, måske 
200.000 kr. Der er iøvrigt kom-
met flere tilsagn om frivillig 
arbejdskraft til noget af arbej-
det.
Erling Jensen: Jeg er enig i, 

at vi må se at komme i gang, 
men send projektet ind, og lad 
os forhandle.
Henry Jacobsen: Der kan bli-
ve vanskeligheder med frivillig

arbejdskraft, når kommunen er 
impliceret. Prisen er nogenlun-
de som jeg også har skønnet. - 
Hvem har startet det andre 
steder?
Arne Frederiksen: Beboerne! I 

Stenderup bl. a. forældrefore-
ningen ved skolen, hushold-
ningsforeningen og flere.
Erling Jensen: Vi vil være 

med til at drive det herude, 
hvis I får det istandsat og gjort 
klart.
Dirigenten: Det tror jeg også, 

bestyrelsen er indforstået med. 
Billedhuggeren Erik Graeser: 
Kan vi gå i gang med noget af 
arbejdet med det samme, hvis 
vi har pengene?
Erling Jensen. Det vil ikke 

være let, da det er forbudt at 
bruge huset og toiletterne!
Graeser: Vil det sige, at de 

toiletter, der bruges på bygge-
pladserne, er godkendt?
Erling Jensen: Ja, i hvert fald 

på større byggepladser. Kom-
munen har selv en sådan stor 
toiletvogn.
En stemme: Hvad så med toi- 

letterne på Rutebilstationen? 
Chr. Bie: Vi går til sommer i 
gang med en ny rutebilstation, 
men man må huske på, at det 
er rutebilejerne, der forpagter 
og driver den nuværende.
- I kunne godt have spurgt 

ungdommen før mødet her. 
Formanden: Vi har henvendt os 
til bl.. idrætsforeningen, som har 
svaret os.
En deltager gjorde - via Hor-

sens Folkeblad - opmærksom på 
de mange aktiviteter i forsam-
lingshusene i Gedved kommune.
Chr. Bie: Hvis vi i økono-

miudvalget får en indstilling 
om 150.000 kr., vil jeg med glæ-
de gå Ind for det.
,Henry Jacobsen: Også jeg vil 

gå ind for det i byrådet. 
Formanden: Jeg tager stem-
ningen I aften som et udtryk 
for, sit bestyrelsen må arbejde 
videre med den plan, vi har fo-
relagt, og se at få det bedste ud 
af den ,som en midlertidig løs-
ning.

hr.


	Page 1

