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Tak til de mange, der valgte at bruge et par timer i sidste uge på at 
besøge Hornbæk Idræt & KulturCenter (HIKC) for at se de allerede 
etablerede faciliteter, og samtidig høre nærmere om vores ønsker til 
færdiggørelse af idrætscentret med opførelsen af et Bevægelses-
hus. Som forventet var der mange spørgsmål og kommentarer, og 
vi vil derfor gerne følge op med dette korte resume.

Tre i forening – og mange flere 
Det er de tre foreninger Hornbæk Sportsforening (HSF), Hornbæk 
Gymnastikforening (HGF) og Randers Firmasport (RFS), der er driv-
kraften i etableringen HIKC, men på anlægget er der også Tors-
dagsklubben, Randers Krolfklub, Randers Minigolfklub, Hornbæk 
Cykelklub og FDF Hornbæk. Foreningerne har tilsammen mere end 
2.500 medlemmer. Også Hornbæk skole, de lokale daginstitutioner, 
Ældresagen og Randers Fodbolddommerklub er jævnlige brugere, 
ligesom kunstgræsbanen udlejes til Langå Ik, IF Alliancen, Randers 
Realskole og Randers FC. Andre lokale foreninger holder general-
forsamlinger og møder i lokalerne, og HIKC’s aktivitetsudvalg tilby-
der kulturarrangementer.

Hjem til Hornbæk
HSF er den næststørste håndboldklub i Randers og HGF er den 
næststørste gymnastikforening i Randers, og begge foreninger er 
derfor nødt til at benytte timer i haller og gymnastiksale mange 
andre steder i Randers. De vil hjem til Hornbæk for at styrke sam-
menholdet, minimere kørslen til og fra aktiviteterne og udvikle fore-
ningerne i det positive krydsfelt mellem mange foreninger og inde-/
udeaktiviteter. RFS samler medlemmer fra hele kommunen, og 
har også brug for at samle indendørs og udendørs aktiviteter for 
at styrke organisationen, nu hvor firmasporten ikke længere domi-
neres af de store industriarbejdspladser, men også foruden firmaer 
optager enkeltmedlemmer.

Samfundsansvar
HIKC og foreningerne tager ansvar for de svageste i samfundet. Vi 
har afholdt møder med Handicaprådet, Danske Handicapforeninger 
og Ældresagen både om indretningen af Bevægelseshuset, og om 
placeringen af konkrete aktiviteter i faciliteterne. Randers Rygcen-
ter vil gerne udsluse færdigbehandlede patienter til et konkret for-
eningsbaseret tilbud i Bevægelseshuset, og vi forestiller os også et 
samarbejde med Randers Sundhedscenter. Vi skal have alle i gang 
med bevægelse og samvær – Bevæg dig for Livet, også i Hornbæk.

Bæredygtighed
Vi har ikke beskrevet Bevægelseshuset i detaljer – men i vores arbejds-
papirer lægger vi vægt på bæredygtighed, energioptimering - grøn en-
ergi, solide materiale med lang levetid og høj genbrugsværdi.

Størrelse og etapeopdeling
Bevægelseshuset er planlagt til 2.000 m2 i grundplan og 800 m2 på 
første sal – fordi det er det, der er behov for, og som foreningerne 
kan fylde fra dag et.  Er det nødvendigt med et idrætsgulv, der kan 
rumme en 20 x 40 håndboldbane? Kan I ikke bare træne og spille i 
Arena Randers, spørges der.
Vi har talt med og hørt alt for mange idrætsforeninger, som af spare-
hensyn har fået bygget en halv hal, for så kan man jo altid bygge til, 
når man får råd. Man ærgrer sig derefter i årevis over de mistede

muligheder, og når muligheden opstår, er udgiften mange gange 
større end det oprindeligt sparede beløb. Håndbold, badmintontur-
neringer, floorball, redskabs- og springgymnastik – masser af in-
dendørs idræt i Danmark er baseret på 20 x 40 idrætshaller. 
Derfor vil vi bygge et færdigt bevægelseshus – med fuldt idrætsgulv 
til de traditionelle idrætter, men med tanke for nye aktiviteter, 
bredere brugergrupper, stor forbindelse mellem inde og ude, og 
med et foreningsdrevet fitnesscenter som aktivt samlingspunkt og 
motor for udvikling.
Arena Randers kan mange ting, men ikke være hjemmebane for for-
eningerne i Hornbæk. Hold i Arena Randers oplever ofte aflysninger 
– og dem kommer der forhåbentlig – og heldigvis – endnu flere af i
takt med, at Arena Randers er blevet langt mere attraktiv til lands-
kampe, stævner, koncerter, udstillinger mv.
Hornbæks foreninger skal hjem til Hornbæk – for at styrke forenin-
gerne, mindske transporten, være et attraktivt tilbud i lokalsamfundet 
og styrke sundhed, sammenhængskraft og bosætning.
Apropos bosætning - Hornbæk området forventes efter Randers 
Kommunes planlægning af vokse fra ca. 4.000 til ca. 5.000 borgere i 
løbet af de næste 10 år.

Trafikale forhold
Med øget boligbyggeri i Hornbæk og dermed øget trafik også på 
Gl. Viborgvej er der behov for endnu en reduktion af hastigheden 
på Gl. Viborgvej, så børn og unge trygt kan transportere sig selv til 
skole og til fritid.

Økonomi
De 12,5 mio. kr., som Randers Kommune har anvendt til HIKC, er 
betalt af det forventede provenu af salg af byggegrunde på idræts-
anlægget på Overvænget– et salg, der kun er muligt, fordi HSF ac-
cepterede af flytte til på Gl. Viborgvej. – og ikke mindst at RFS ville 
tage imod. Hertil skaffede lokalsamfundet 7 mio. kr. 
Det lover vi at gøre igen, og vi har allerede tilsagn om de første 3 mio. 
kr.  Provenuet ved salg af grunde på Overvænget kan blive mere end 
det dobbelte af de 12,5 kr., og det er allerede besluttet, at provenuet 
skal bruges på idrætsområdet. Vi mener, at de skal hjem til Hornbæk.

Hvad er det vi søger Randers Kommune om?
Bevægelseshuset har et budget på 25 mio. kr. og foreningerne lover 
som nævnt selv at skaffe 7 mio. kr., og ansøger derfor Randers 
Kommune om et anlægstilskud på 18 mio. kr. Drift af indendørs fa-
ciliteter kan ikke ske uden lokaletilskud, og der ansøges derfor tillige 
om, at Bevægelseshuset optages i hallejetilskudsordningen. Med 
den forventede belægning vil dette med nuværende takster udløse 
et årligt driftstilskud på ca. 550.000 kr.

Besøg os
Hvis du gerne vil se det nuværende anlæg, eller høre mere om fær-
diggørelsen med etablering af et Bevægelseshus, er du altid velkom-
men til at besøge HIKC - ring på 42460700, så laver vi en aftale.
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