
0. og E. Hede Nielsens fond har sknket 500.000 kroner til virkelig-
gorelse af planerne

Fabrikant 0. Hede Nielsen.

Virkeliggørelsen af planerne
om en svømmehal i Horsens er
i dag kommet et stort skridt
videre. Pa et bestyrelsesmøde
i 0. og E: Hede Nielsens fond
er der truffet beslutning om at
bevilge et beløb pa 500.000 kr.
til formålet. Der er givet til-
sagn om, at pengene vil blive
udbetalt efterhånden, mens
byggeriet star pa.

Det er fondens opgave at state
forskellige formal ikke mindst af be-

tydning for byen. Gennem den store
gave udtrykkes der ønske om, at
pengene vil give projektet yderligere
muligheder for en snarlig

gennem-førelse. Man har måske også lov til
at tage donationen som et udtryk for,
at der i virksomheden stadig racier
optimisme efter starbranden pa
Arena-fabrikken.

Økonomisk fundament
skabt

Meddelelsen om gaven pa de
500.000 kr. er sendt til grosserer Erik
Jægersborg, der indtil i gar var
præsident for Horsens Vestre Rotary
Club, og han siger, at man er oven-
ud lykkelige for den smukke gave. Vi
nedsatte jo i sin tid en gruppe, der
skulle arbejde for fremme af etable-
ringen af en svømmehal i Horsens.

Dette arbejde er kronedes med held,
og gaven nu ma give stødet til, at der
nu slet ikke kan herske nogensom-
helst tvivl om, at svømmehalsprojek-
tet bliver fort ud i livet. Der er skabt
et vigtigt økonomisk fundament, og
man har lov til at forvente, at kom-
munen nu skyder resten til. Svøm-
mehallen vil vre med til at fremme
sundheden i Horsens. Den grund, der
er stillet til rådighed for formålet,
ligger vidunderlig skønt, og der er
her ydermere muligheder for for-
skellige udendørs faciliteter, slutter
Jægersborg.

Der er al mulig grupd til at være
taknemlig for fondens gave. Som be-
kendt har forskellige forefinger og
organisationer foretaget indsamlin-
ger til fordel for svømmehallen, og
byen har hædret dem med Horsens
initiativpris. Det beløb, som Rotary
fik, er hensat til et formal i forbin-
delse med svømmehallen. Horsens
kommune har som bekendt hensat en
million kroner til svømmehallen.

Hvornår begynder
arbejdet?

Borgmester Ove Jensen siger i dag
om gaven, at det er al sere vrd, at
den store Horsens-virksomhed hat

Fabrikant E. Hede Nielsen.

tænkt pa svømmehallen. - Det er jo
ikke første gang, man har skænket
Store beløb til almene formal i Hor-
sens, og vi hilser dette ny initiativ
med	 siger borgmesteren.

- Kan man sige noget om, hvornår
byggeriet kan påbegyndes?

- Vi er jo i fuld gang med plane-
ringen af arealet, men først nat . vi
har Met udarbejdet den økonomiske
oversigt for storkommunen og har
diskuteret budgettet for 1971-72, kan
der siges noget om, hvornår selve op-
førelsen af svømmehallen kan komme
i gang.	 P. N.
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