
ET STED AT VÆRE

STØT ETABLERINGEN AF ET NYT 
FREMTIDSORIENTERET CENTER FOR BEVÆGELSE, 

KULTUR OG SAMVÆR MIDT I HORNBÆK

 Du får b.la.:

• Et sted til forskellige kulturelle arrangementer; 
 musik, udstillinger, events og andre store arrangementer

• Et bevægelsescenter til mange idrætsgrene

• Højere huspriser. Iflg. flere ejendomsmæglere vil boligerne i 
 Hornbæk stige i pris, samtidig med at de også bliver nemmere
 at sælge, begrundet med at Hornbæk så ” har det hele lige 
 udenfor døren” 

• Samlingssted for byens borgere

Se iøvrigt den visualiserede videofilm om projektet på hikc.nu



Tænk hvis området i og omkring Hornbæk havde et sted hvor folk kunne mø-
des. Et nyt fremtidsorienteret center for bevægelse, kultur og samvær midt i 
Hornbæk, skabt ved sammenlægning og udvidelse af to eksisterende idræts-
anlæg med plads til udfoldelse indendørs og udendørs. Et sted med plads til 
familiemedlemmer i alle aldre til såvel sportslige som kulturelle formål.

DET KAN BLIVE MULIGT NU MED PROJEKT HORNBÆK IDRÆT & KULTURCENTER.

Der er to faser i projektet: FASE ÉT omfatter udvidelse af området med 4 ha, etablering af nye fodboldbaner 
og kunst-græsbaner, tilbygning af omklædningsrum, birum og klublokaler, forbedrede omklædningsforhold 
og forbedrede forhold for nuværende brugere. Når fase ét er gennemført, vil centret tilbyde fodbold og an-
dre boldspil og aktiviteter på græs og kunstgræs, en multibane til tennis og boldspil, et petanqueanlæg, en 
minigolfbane, en 1200 m oplyst løbesti, et hundetræningsanlæg, et spejderhus, et cykelværksted, lokale til dart 
og spil, E-sports-lokale, mødelokaler og sal til foredrag og arrangementer med op til 150 deltagere. 
Centret henvender sig til foreninger og beboere, og vil også blive anvendt af den nærtliggende Hornbæk Skole, 
der mangler tilstrækkelige idrætsfaciliteter.

FASE TO omfatter bygning af et bevægelseshus til håndbold, gymnastik og andre indendørs aktiviteter. Her er 
horisonten, at vi nu samler 1 mio. kr. med henblik på etablering senest om fem år. Centret skabes i et unikt 
samarbejde mellem Randers Kommune, Hornbæk Sportsforening (fodbold og håndbold), Hornbæk Gymna-
stikforening og ikke mindst Randers Firmasport, hvis nuværende faciliteter danner rygraden i anlægget. 

Opførsel af HIKC vil gavne hele Hornbæk og opland, vi vil endelig få et sted hvor aktiviteter kan samles på
tværs. Et sted, som vil tiltrække nye borgere og ikke mindst et sted man som borger kan være stolt af og 
glædes over at komme i. Herudover er rigtige mange af vores forskellige fritidstilbud og idrætshold spredt 
udover Randers, men med en opførsel af HIKC vil alle disse kunne samles og afvikles lokalt. 

MEN, for at projektet kan lykkes skal Hornbæk Idræt & Kulturcenter inden 
d. 1. november 2018 opnå tilsagn om donationer fra private, virksomheder 
og fonde på et betydeligt beløb for at sikre, at Randers Kommune i 2019 
frigiver den givne bevilling på 10,5 mio. kr. til centret. 

Derfor er det vigtigt at DU som privatperson støtter op om projektet med et kontant beløb, hvilket kan gøres 
ud fra forskellige modeller, se bagsiden.

Som privatperson kan du støtte projektet med et kontant beløb mod skattefradrag. 
Fradrag gives for beløb op til 15.900 kr.  

Vi har valgt at benytte DGI’s (Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers) platform, der i forvejen er godkendt af 
skattevæsenet til fradrag.

I første omgang beder vi blot om et TILSAGN og først når projektet forhåbentligt bliver en 
realitet opkræves pengene, ellers vil donationerne ikke blive opkrævet.

BENYT DIG AF DONATIONSSEDLEN PÅ BAGSIDEN OG STØT OP OM DETTE SPÆNDENDE
PROJEKT TIL GAVN FOR NUVÆRENDE OG KOMMENDE GENERATIONER.



Face 1. Klubhus og området omkring

Face 2. Bevægelseshus

Er du interesseret i at vide mere vedrørende 
økonomi, om tilsagnsblanketten mm., 
se status for indsamlingen eller om selve 
projektet, så benyt www.hikc.nu eller 
facebook fb.me/HIKC.dk

Projektet interesserer mig ikke og jeg kommer ikke selv til at bruge det.
Sådan kunne det lyde fra nogle. MEN, det er jo op til én selv. Men man kan jo aldrig vide, når det 
står flot og færdigt med grønne arealer, stisystem, masser af udendørs borde og bænke, et stort 
mødelokale med en cafe, masser af muligheder for
fysisk udfoldelse, og meget mere.

Måske er du eller
dine børn eller børnebørn tidligere
eller nuværende brugere. Det føles
vel altid godt at investere i kommende 
generationers fremtid?
   



BINDENDE TILSKUDSTILSAGN:

Mulighed A med skattefradrag (sats 25.60% for 2019):
Jeg giver hermed bindende tilsagn om at støtte Hornbæk Idræt & KulturCenter med 
følgende beløb (sæt X):

  Ønsker at støtte projektet med kroner: 10.000,- (netto efter skat kr. 7.440,-)

 Ønsker at støtte projektet med kroner: 5.000,-   (netto efter skat kr. 3.720,-)

 Ønsker at støtte projektet med kroner: _______________

Mulighed B uden mulighed for skattefradrag:
Jeg ønsker af støtte Hornbæk Idræt & KulturCenter med en donation via én af disse 
foreninger (sæt X)):

 Hornbæk Sportsforening med kroner: ____________ (MobilePay til 17362)

 Randers Firma Sport med kroner: _______________ (MobilePay til 89541)

 Hornbæk Gymnastik Forening med kroner: ___________ (MobilePay til 83257)

Jeg ønsker at støtte det samlede projekt med (sæt X)

 på kr. 100,- månedligt i 24 måneder første gang d. 01.01.2019

 et engangsbeløb på _______ kr.

Mulighed C:

 Jeg vil yde frivilligt arbejde i byggeperioden et antal aftener og weekenddage.

Navn:

Adresse: 

Tlf. og e-mail:

Underskrift:     Dato

  Ja, ønsker at blive synliggjort - kun mit navn - i indgangspartiet og på hjemme- 
 side i mindst 10 år, hvis jeg giver kr. 2000,- eller mere.
Denne blanket kan afleveres udfyldt og med underskrift til ambassadøren for dit område, et medlem af styregruppen, 
sendes pr. mail i scannet/underskrevet form til info@hikc.nu, afleveres i postkassen hos hhv. Randers Firma Sport, 
Gl. Viborgvej 50, Hornbæk Sportsforening, Overvænget 25 og Hornbæk Gymnastikforening, Strindbergsvej 11. 
Se evt. nærmere på projektets hjemmeside ww. hikc.nu.

Når du oplyser disse data i formularen, giver du Hornbæk Idræt & KulturCenter, der er nævnt i formularen samtykke til at anvende dataene til ovenstående formål 
og benyttes kun til dette ene formål, hvorefter de slettes. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der er 
opgivet i formularen eller til info@hikc.nu, hvorefter vi sletter dine data.


