
Lige nu er det kommende indgangsparti bare et stort hul i ydermuren. Men pa
tegningen har Anne Kathrine Koed-Jørgensen tjek pa, hvordan det ny indgangsparti
kommer til at tage sig ud.

Hotel udvider
for millioner
Stor ombygning
skal give nye
selskabslokaler
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HORSENS -
Jørgen-sensHotel er netop
gået igang med en stør-
re ombygning til et mil-
lionbeløb, der skal give
hotellet ideelle sel-
skabs- og konference-
faciliteter.

Det er hele det gamle
"Kit-Kat«, der nu foes til-
bage til Jørgensens Hotel,
efter at den del af bygnin-
gen i nogle år har vret
biograf.

Klar til juni
- Vi har længe manglet

store selskabslokaler og
lokaler til kurser og konfe-
rencer. Det er de facilite-
ter, ombygningen skal give
os, siger Anne Kathrine
Koed-Jørgensen, Jørgen-
sens Hotel.

- Hidtil har vi haft
”spejlsalen" som eneste
store selskabslokale. Der-
udover har vi måttet bruge
den bagerste del af restau-
ranten og nogle gange end-
da hele restauranten til
selskaber.

- Men det slipper vi for

nu, hvor vi mere end for-
dobler vores kapacitet på
selskabs- og konference-si-

-den. Udvidelsen bliver pa
ialt knapt 500 kvadratme-
ter.

- Håndværkerne gik
igang for en uge siden, og
det hele skal stå flot og
færdigt senest 1. juni.

- I hvert fald er lokalerne
booked til det første arran-
gement 3. juni, men jeg
regner da med, at lokaler-
ne bliver færdige tidligere,
siger Anne Kathrine Ko-
ed-Jørgensen.

Biffen ud
Det er de gamle

"Teaterbiograferne", der har mat-
tet vige pladsen til fordel
for hotellet.

Alt det gamle inventar
er brudt ned og fjernet.
Tilbage er kun de gamle
mure og skillerum, som
passer udmærket til det
fremtidige formal.

En stor sal på et par
hundrede kvadratmeter
bliver fremover det belt
store selskabslokale med
plads til et par hundrede
spisende gæster.

Et mindre rum bliver
selskabslokale til omkring
70 mennesker. Derudover
indrettes et rum med so-
fa-arrangementer, en bar
osv. Det skal bruges til vel-
komstdrink og kaffe for
gæster i selskabslokalerne.

Ombygningen løber op i

et milllionbeløb. Præcist
hvor meget ved Anne
Kathrine Koed-Jørgensen
knapt endnu.

- Det bliver dyrt.

Intet kompromis
- Vi kunne have valgt en

discount-løsning. Men jeg
vil ikke gå på kompromis.
Jeg vil have en løsning, vi
kan være stolte af bade nu
og om 10 Ar.

- Ordentlige materialer
med kvalitet og stil.

Som eksempel giver An-
ne Kathrine Koed-Jørgen-
sen marmortrappe, mar-
morgulv og marmorbade-
værelse, mahognigulv i det
store selskabslokale osv.

For at skabe lys og luft i
de nye selskabs- og
konferencelokaler brydes hul i
muren, og tre store
franske altaner passes ind
i facaden.

Desuden skabes et belt
nyt indgangsparti i glas og
tegl, som passer til husets
stil. Fremover far hotellet
således egentlige indgange
fra bade Søndergade og fra
garden.

Det er bygmester Micha-
el Mortensen, MM Bygge-
service, der udfører arbej-
det i hovedentreprise.
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