Penge til musikhus væk
1993-budgettet
overskredet
med 45 mill. kr.
Af Hans J. Ehrhardt
HORSENS - To firs opsparing for at få et musikhus i Horsens forsvandt i aftes, da
byrådet inddrog alle pengene for at finansiere et
akut underskud.

Gennem to budget-år havde
kulturudvalget formået at fa
afsat to gange 750.000 kr. til
et musikværested.
Kulturudvalget var nået så
langt, at man var dybt inde i
overvejelser om, hvordan pengene skulle bruges - enten pa
det nuværende Aktivitetshus
eller alternativt på en ambit* plan om at lobe den gamle toldbod og indrette bade aktivitets- og musikshus her.
Nu ligger det hele i ruiner.
Et samlet byråd stod i aftes
over for et ultimatum: Find
4,8 mill. kr. NU. Ellers balancerer 1993-budgettet ikke.
I årets lob har Horsens By-

rad udskrevet ekstra-regninger på driften for 45 mill. kr.
som følge af
budget-ovrskil,de48m.krfai
aftes er den sidste del af finansieringen af dette
kæmpe-undrs.

Stor stovsuger
Kommunens kassebeholdning er nu så lay, at yderligere
trk pa denne er uholdbart.
Derfor matte byrådet finde
andre veje - og røg blandt
andet de 1,5 mill. kr. til musikhuset. Et planlagt indkøb af
en ny affaldsknuser til to mill.
kr. er også udsat på ubestemt

tid. Desuden udskydes indretningen af det tidligere forbrndingsanlg til knuseren
og tager 500.000 kr. fra erhvervsfremme-midlerne.
- Vi har haft den store
væstøvr-eugifnmdo
pa omrader, vi ikke tidligere
har vret inde på. Og vi ma
nok erkende, at de aktuelle
indgreb ikke ligefrem fremmer lysten til at spare op kommunalt, sagde borgmester
Henning Jensen (S).
Nu ma kulturudvalget starte forfra: Alle de opsparede
penge er og der er ikke
afsat midler til formålet på
nste års budget, så et musik-

hus i Horsens har lange udsigter.
Underskuddet pa kommunens 1993-budget er opstået
som følge stigende udgifter til
social bistand, arbejdsløsheds-bekæmpelse og
økon-miseravbtgfnde
lovgivning.
Trods de store overskridelser i år fastholdt Henning
Jensen, at kommunens 1994budget ser fornuftigt ud:
Kommunen har forøget næste
års driftsbudget med 105 mill.
kr., blandt andte belrt af erfaringerne fra i år.

