Den store indmarch-rampe, der blev lavet specielt 61 L90, far indtil videre lov til at blive stående i Horsens Idrætspark.
Kulturkonsulent Henning Nørbæk håber, den kan sælges til den by, der skal vær e vært for landsstævnet i 1994. Kulturudvalgets
formand, Hans Jakob Larsen overvejer at flytte ram pen til et andet sted i byen, hvor den kan blive stående som et skulpturelt minde
om L90. (Arkivfoto: Lene Sorensen)

L90 gay overskud
pa 1,3 mill. kr.
Kulturudvalg vil bruge L90-penge til kulturelle aktiviteter
landstæve-rgkb

Horsens kommunes

er nu gjort op. M de 7,9
mill. kr. der var afsat på
L90-budgettet, er der
stadig 1,3 mill. kr. tilbage i kassen. De penge
ønsker kulturudvalget
at bruge til et nyt musik-sted og andre kulturelle aktivititeter.

Et nyt tilholdssted for den
rytmiske musik og en modernisering af
omklædnigsruevømhaln.Detr
nogle af de ting, der star pa
kulturudvalgets ønskeseddel,
hvis byrådet giver udvalget
lov til at bruge overskuddet
fra L90-hudgettet.
Derudover vial kulturudvalget gerne have lov til at bruge
200.000 kr. til at fejre Horsens' byjubilæum i 1992 og
100.000 kr. til forskellige kulturelle opgaver - specielt til renovering af varmeanl æ gget i
Atléticas klubhus pa Dyrskue-

pladsen. Derudover vil udvalget gerne have mulighed for at
give Sejlklubben et tilskud og
for at stte 68.000 kr. ind
udvalgets tilskudskonti, der
alle er helt brugt op.
Pa kulturudvalgets mode
torsdag tog Jørgen Bang(C)
dog forbehold for denne beslutning, og Steen Mørcholdt
(FRP) fandt, at pengene bør
blive i kommunekassen. Det
er nu op til byrådet at afore,
om kulturudvalget ma have
lov at bruge overskuddet som
ønsket af et flertal.

Færre deltagere
end forventet
- Der er blevet brugt færre
pen end ventet, og det har vi
kungrund til at were tilfredse
med, siger kulturudvalgets
formand, Hans Jakob Larsen.
At der er blevet overskud pa
kommunens L90-budget skyldes især, at der kom ca. 5000
frre stævnedeltagere end
ventet, men også at der blandt

de tilmeldte var frre campister end beregnet. Hertil kommer, at L90-styregruppen har
været meget sparsommelig i
forbindelse med alle indkøb til
landsstævnet, mener Hans
Jakob Larsen.
Med frre deltagere og
re campister end ventet, blev
udgifterne til etablering og
den efterfølgende renovering
af campingpladser mindre end
budgetteret. At det hverken
regnede torsdag eller søndag,
da de mange tusinde busser og
biler med L90-deltagere kørte
til og fra Horsens, var også en
af de faktorer, der talte pa
regnskabets plusside.

Har Met meget
for L90-pengene
-

Selv om kommunens L90regnskab nu er gjort op, hetyder det ikke, at pengekassen
er smækket i. Der er fortsat
penge til rådighed til at
færdiggøre den påbegyndte renovering af de kommunale

Det gæ lder hl.a.
bane fern og seks i Horsens
Idrætspark.
Med til L90-regnskabet
hø-reogså,atdblverug
250.000 kr. til et nyt lysanlæg
i Idrætsparken og 170.000 kr.
til videofilmen ” -bag om et
stævnemøde..... - ekstraudgifter som ikke var indregnet i
budgettet.
- Vi synes selv, vi har fået
meget for landsstævne-pengene. Vi star nu med et dejligt
renoveret atletikstation i Dagnæs. - som dog ikke var med pa L90-budgettet er kommet op at stå, vi har
fået tre nye fodboldbaner med
tilhørende omklædningsrum i
Bankager-kvartteret og nyt
omklædningsrum i
Idrætspakenifohdlm
HfS's omhygning af klubhuset. Hertil kommer en omfattende renovering af hele
Idrtsparken, siger Hans Jakob Larsen. (-ann)

