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Hørning d. 18. september 2021
Vedr. ansøgning om driftstilskud til ny springhal i Hørning Idrætscenter (HIC)
Efter at budgetforhandlingerne for 2022 er afsluttet – står det nu klart, at kommunen ikke ønske at give
driftstilskud til det samlet projekt som Hørning Idrætscenter ønsker at gennemføre, for at tilgodese de
mange ønsker, der er omkring idrætsfaciliteter i Hørning.
Som det tydeligt fremgår af budget forliget – ønsker kommunen at give driftstilskud til en ny hal på 834.000
kr. i Hørning, hvilket vi selvfølgelig er meget taknemmelige for. Men desværre kan en ny hal ikke opfylde
det kæmpe behov vi har i Hørning. Hørning Idrætscenter ønsker at tilgodese den meget store efterspørgsel
fra alle foreningerne i Hørning og herunder specifikt springfaciliteter fra byens største forening med over
2.500 medlemmer ved etablere en springhal i forbindelse med den nye hal.
Skanderborg Kommune støtter op om den kommende hal med ca. kr. 10 mio. Hørning Idrætscenter har
selv skaffet den fornødne ekstra finansiering på 8 millioner kr. for opførelse af den ekstra springhal – blandt
andet ved et bidrag fra PULS på 5 millioner kr.
Efter kommunens budgetforlig står vi nu i en situation, hvor vi mangler 250.000 kr. i driftstilskud til den nye
springhal, for at få vores økonomi til at hænge sammen fremadrettet. Vi kan ”nøjes” med 250.000 kr. i
ekstra driftstilskud, da vi ved at bygge 2 sammenhængende haller – kan udnytte stordrift fordelen.
Vi har henvendt os til PULS, og spurgt om deres synspunkt på at skulle betale 250.000 kr. i leje for
springhallen hvert år. PULS er vendt tilbage med, at hvis det er tilfældet – så trækker de deres støtte på 5
millioner kr. øjeblikkeligt – og dermed er der en rigtig stor risiko for, at vi står med et projekt, som vi
desværre er nødt til at ligge i graven.
Derfor vil vi med denne henvendelse til Skanderborg Idrætsråd gerne gøre et sidste forsøg inden budget for
2022 er definitivt lukket – og beder derfor om hjælp til at anmode Byrådet om at tage vores situation op til
genovervejelse. Helt enkelt drejer det sig om at få tilsagn omkring, at vi fra 2023 kan få et ekstra
driftstilskud på 250.000 kr. om året til vores nye springhal. Et tilskud som vil have en kæmpe betydning for
hele Hørning nu og ikke mindst mange år ud i fremtiden.

Med venlig hilsen

Lars G. Jørgensen
Formand, Forretningsudvalget i HIC
Mail: lgj@ogjoergensen.dk
Telefon: 4045 3799

