Mail til Miljø- og Planudvalget den 2. marts 2021 kl. 10.52

Kære alle.
Jeg tror, der er smuttet nogle oplysninger i forbindelse med overlevering af projektet vedr. forskønnelse af
torvet i Hørning mellem to kommunale instanser. Claus Leick kunne heldigvis huske projektets forhistorie,
hvorfor jeg sender denne mail som supplement til sagen I skal drøfte i eftermiddag på mødet i MPU.
Det samlede kommunale rådighedsbeløb er på 2,07 mio. kr. Der er allerede frigivet ca. 382.000 kr. på etape
1; det vil sige, at der er et restbeløb på 1,688 mio. kr.
Der er tidligere taget stilling til, at en del af anlægsmidlerne fra den private del af investeringen i
torvestrækningen kan udløse tilsvarende midler til projektet – også kaldet ”udviklerpuljen”. Beløbet er sat til
1 mio. kr., som dermed kan udløse 1 mio. kr. af de afsatte kommunale midler. Derved er der et restbeløb på
688.000 kr.
Som nævnt har borgergruppen forsøgt at skaffe økonomiske midler til at gennemføre projektet. I den
anledning har der været forskellige initiativer, bl.a. kontakt til lokale klubber og foreninger samt bogudsalg
på biblioteket. Det har imidlertid vist sig, at der ved disse initiativer højst kan tilvejebringes nogle få tusinde
kroner. Det er ligeledes vurderet, at ansøgning til større fonde som f.eks. Realdania ikke vil give resultat, da
det ønskede projekt ikke anses for tilstrækkelig ambitiøst.
Det foreslås derfor, at der frigives 1 mio. kr. som følge af investeringen i den private del af torveprojektet,
samt at det resterende kommunale rådighedsbeløb på 688.000 kr. frigives, uden at borgerne kan bidrage
med noget beløb. Hermed kan en stor del af borgergruppens ønsker gennemføres, dog med den nødvendige
nedskalering.
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