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Hornbæk Idræts- og Kulturcenter er et nyt, fremtidsorienteret center for bevægelse, kultur og samvær midt i Hornbæk, skabt ved sammenlægning og udvidelse af to eksisterende idrætsanlæg.
Centeret skal tilbyde den voksende befolkning i lokalområdet – fra 4.000 til 5.000 i løbet af de
næste 10 år - plads til udfoldelse indendørs og udendørs, og skal medvirke til opfyldelse af målet
om at mindst 75 pct. af befolkningen er idrætsaktive senest i 2025.
Der er to faser i projektet: Fase et omfatter udvidelse af området med 4 ha, etablering af nye fodboldbaner og kunstgræsbaner, tilbygning af omklædningsrum, birum og klublokaler, forbedrede
omklædningsforhold og forbedrede forhold for nuværende brugere. Budgettet er 19 mio. kr., hvoraf
Randers Kommune har afsat 10,5 mio. kr. Projektet realiseres i 2019, hvis vi selv skaffer 8,5 mio. kr.
Når fase et er gennemført, vil centret tilbyde fodbold og andre 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-sportslokale, 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 idrætsaktiviteter. 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 Gymnastikforening og ikke mindst Randers Firmasport, hvis nuværende
faciliteter danner rygraden i anlægget.
Centret skal være for alle - og de mange forskellige aktiviteter og brugergrupper sikrer, at det også
bliver for alle.
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VISION:
3.500. Så mange mennesker i alle aldre vil kunne få glæde af et fælles samlingssted. Børn vil
selv få mulighed til at cykle og gå til sport, istedet for at forældre kører i bil flere, gange om
ugen, til idrætshaller i andre dele af kommunen,
ofte op til 10 kilometer væk.
4.034. Så mange mennesker bor der i Hornbæk-skoledistrikt i 2017. Frem til 2030 forventes dette tal at stige med 21 procent, hvilket
svarer til cirka yderligere 1.000 mennesker i
bydelen.
Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI samarbejder om visionen ”Bevæg dig for livet”med
det overordnede mål, at 75 procent af befolkningen skal være idrætsaktive i 2025.
Samme vision vil i Hornbæk betyde omtrent
3.500 idrætsaktive. I dag kan de eksisterende
faciliteter kun rumme cirka 2.000 af de i dag
cirka 2.250 idrætsaktive.

Hornbæk Idræt & KulturCenter (HIKC) er til gavn for alle i Hornbæk. Centret samler alle
borgere i Hornbæk og danner base for fremtidig udvikling af aktiviteter for områdets
borgere.

FORMÅL:
Et samlingssted med faciliteter til alle aldersgrupper - også til de foreningsløse - et samlingssted, hvor borgere kan skabe sammenhold og etablere fællesskaber og relationer
med fokus på idræt, sport, motion, fritidsinteresser og kultur.

ET STED AT VÆRE
Hornbæk i det vestlige Randers er et populært sted at bo og leve. I dag rummer området
4.034 mennesker med en forventet befolkningstilvækst på ca. 1.000 frem til år 2030
(kilde Randers Kommune). Mange, anslået op til 500 aktive og initiativrige mennesker,
har i dag ikke et sted at være, kan ikke dyrke deres sport lokalt eller starte nyt, fordi de
eksisterende faciliteter er for små, for gamle eller for utidssvarende. Hornbæk har end
ikke et forsamlingshus.

2.250 – så mange Hornbæk-borgere er aktive inden for sport og idræt i dag, og det på
trods af, at de ni lokale aktører ofte må sige nej til nye medlemmer og initiativer, samt
at mange af de eksisterende aktiviteter foregår uden for området, fx i Dronningborg (afstand på 9 km), Helsted (afstand på 7 km) eller Bjerregravhallen (afstand på 6 km).
De ni lokale aktører er: Hornbæk Gymnastik Forening (HGF), Randers Firma-Sport også
omtalt som firmasportanlæg) (RFS), Hornbæk Ungdomsskole og Hornbæk Skole (med
498 elever). Fortuna Randers, Randers Minigolf Klub, Randers Agility Klub, FDF HornbækRanders, Hornbæk SF (HSF) (fodbold, håndbold, e-sport, Torsdagsklub, badminton).
Dertil kommer Børnehuset Overvænget (integreret vuggestue og børnehave), Børnehuset Æblehaven samt forskellige frivillige grupperinger og vejforeninger eller ældrenetværk, der også bruger lokaler og hal til møder m.m.

3.500 – anslået så mange aktive borgere er der i dag potentiale for i Hornbæk ved at
samle de ovenstående ni aktørers aktiviteter under ét tag, inklusive de cirka 500 skoleelever på Hornbæk Skole, der hver eneste dag har en udfordring med at leve op til skolereformens 45 minutters idræt om dagen. (Skolens idrætsområder er begrænsede og
rummer ikke mulighed for udbygning.)
Dertil kommer individuelle motionsformer i fx motionscenter og kulturelle arrangementer, som i dag ikke findes i bydelen. Erfaring fra Romalt Aktivitets Center, Rosendal Hallen
ved Hobro og Stevnstrup Forsamlingshus viser desuden, at når der lokalt skabes fælles
rammer, genererer det endnu flere aktiviteter.
I Randers Kommunes idræt- og foreningspolitik fra 2015 lyder det, at idræt, fritidsaktiviteter og livslang læring er en naturlig del af enhver randersborgers hverdag. Dette bakker
op om visionen for Hornbæk Idræt og KulturCenter, som vil danne den optimale ramme
for sådan en politik og udgøre et samlingssted med faciliteter for mennesker i alle aldre
og med mange forskellige interesser.
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3.500 - så mange mennesker vil alt andet lige reelt få glæde af
Hornbæk Idræt og KulturCenter, der skal omfatte:
•

gymnastik

•

kulturarrangementer

•

håndbold

•

fester

•

fodbold

•

firmasport

•

løbebaner

•

e-sport

• Fysisk aktivitet kan bruges i behandlingen af en lang række sygdomme

•

idrætsaktiviteter

•

cafeteria

• Fysisk aktivitet giver dig større velvære
og livskvalitet

•

fitness-/motionscenter

•

fællesspisning o.l.

•

multibane

•

øvrige fritidsaktiviteter som fx krolf

FAKTA
• Fysisk aktivitet forbedrer din sundhed
• Fysisk aktivitet forebygger en lang række
sygdomme

Kilde: Sundhed.dk

Området på 60.000 kvm omkring det nuværende firmasportsanlæg skal danne rammen
for Hornbæk Idræt og KulturCenter. De eksisterende bygninger og baner integreres med
yderligere jordområde (40.000 kvm) i et nyt aktivitetsområde.

Med realisering af Hornbæk Idræt og KulturCenter vil fodbold, håndbold og gymnastikforeninger alle kunne samles under ét tag. Et nyt bevægelseshus vil være velegnet til både
at rumme håndbold og gymnastik. I hallen vil der endvidere blive mulighed for badminton
og basketball, ligesom der er indtænkt et komplet motionscenter.
Antallet af græsbaner udvides, og der etableres en kunstgræsbane med egen forening:
Hornbæk Kunstgræsbane Vest. Eksisterende omklædnings- og klublokaler udbygges.

5

MÅLGRUPPE
”Hornbæk Skole vil få stor gavn af et kommende Hornbæk Idræt og KulturCenter (HIKC).
Dette vil give skolen mulighed for at fortsætte
og udbygge vores gode samarbejde med de
lokale foreninger i tidssvarende faciliteter.
Samtidig håber vi, at vores elever med HIKC vil
få muligheden for et godt og aktivt frikvarterstilbud med tilgængelige og inspirerende udearealer. Alt i alt vil HIKC styrke Hornbæk Skoles
idrætslige profil og foreningssamarbejde.”

Målgruppen inkluderer alle borgere i Hornbæk og omegn og øvrige mulige brugere af
centerets faciliteter, i dag er der anslået 2.250 aktive medlemmer, med HIKC vil medlemstallet antageligt stige til 2.500 allerede det første år, fordi der i dag er ønsker og behov
blandt borgere, som de eksisterende faciliteter ikke kan imødekomme:
•

Stigende efterspørgsel efter individuelle muligheder og fleksible træningstider i
motionscenter eller på multibanen, kommer både fra nuværende idrætsaktive som
fra en ny målgruppe af såvel børn og unge som voksne, der ikke pt. er en del af det
lokale foreningsliv. For denne nye potentielle gruppe er fleksibiliteten altafgørende,
og det vil HIKC kunne honorere.

•

Kulturbrugere vil i HIKC få fantastiske muligheder for at opleve musik, udstillinger,
events og andre store arrangementer i lokalområdet.

•

Hornbæk Skole og Hornbæk Gymnastik Forening vil med HIKC få nye faciliteter og
bedre træningstider /-muligheder, fx med flere og anderledes hold.

•

HSF håndbold og fodbold kan få familievenlige-træningstider.

•

Alle nuværende 300 brugere af firmasportsanlægget (omfatter også en del,
der bor uden for Hornbæk Bydel) efterspørger muligheden for at få en forfriskning,
lidt forplejning før, under og efter deltagelse i diverse aktiviteter.
Og ikke mindst socialt samvær under hyggelige former.

Flemming Abildgaard, idrætslærer
Hornbæk Skole
”Som nærmeste nabo til firmasportsanlægget
synes jeg, det er et godt initiativ at samle så
mange aktiviteter som muligt på ét sted.
Vigtigt med et samlende sted i Hornbæk, hvor
alle uanset alder og interesser kan mødes.
Hornbæk Idræt og KulturCenter bliver nemt
tilgængeligt, hvilket medvirker til en nemmere
dagligdag for os alle.”
Købmand Troels Rysholt, REMA1000,
Hornbæk i Randers.

En brugergruppe, bestående af repræsentanter fra Hornbæk Gymnastikforening, Randers
Firma-Sport, Hornbæk Sportsforening samt privatpersoner og erhvervsfolk fra Hornbækområdet har udarbejdet en oversigt over brugerønsker, der giver mulighed for:
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-

at børn og voksne kan engagere sig i forskellige aktiviteter samtidig

-

at skabe mulighed for større kulturelle oplevelser og arrangementer

-

at skabe et aktivitetssted for lokale foreninger, daginstitutioner, skolen

-

at sikre tidssvarende idrætsfaciliteter for bredden

-

at understøtte alle idrætsinteressenter fra lokalområdet

-

at skabe rammer, der omfatter en moderne bevægelseskultur

-

at imødekomme det stigende ønske om at træne på tidspunkter,
der passer den enkelte

-

at skabe et givende lokalmiljø, som skal bidrage til vores børns fremtid, tiltrække
borgere, virksomheder og skabe vækst i lokalområdet

INTERESSENTER:
HGF:

Gymnastik og motion

RFS:

7-mands fodbold, petanque, dart, krolf

HSF:

Håndbold, fodbold, torsdagsklubben, e-sport

Randers Minigolf Klub:

Minigolf på fast anlagt bane

Randers Agility Klub:

Agility

FDF Hornbæk-Randers:

Klubhus og aktivitetsareal

Fortuna Randers:

Pigefodbold

Hornbæk Skole
Ungdomsskolen Hornbæk

”Bedre adgang og flere faciliteter såsom lokaletimer og rekreative områder i Hornbæk vil
for Hornbæk Gymnastik Forening betyde, at vi
kan tilbyde en bredere vifte af aktivitetstilbud,
så vi tilgodeser en større befolkningsgruppe. Vi
vil fx meget gerne have senioridrætten tilbage
til Hornbæk, hold for børn som fx motorikhold.
Vi vil også kunne nedbringe nogle af vores ventelister på holdene.
Jo mere alsidighed der tænkes ind i projektet, jo
mere kan lokalbefolkningen aktiveres og knyttes sammen i nærområdet også på tværs af
idrætsgrene.”
Edel Andersen, formand
Hornbæk Gymnastik Forening

Rema 1000
Randers Kommune
Borgere

Aktivitetsareal, krolf, løbebane etc.

Hornbæk SF - fodbold inkl. trænere og ledere (440 medlemmer)
- lejer sig ind på kunstgræsbaner hos Randers Freja, i Dronningborg og Helsted
- ubekvemme træningstider, særligt for børn
- megen kørsel, ikke-miljøvenlig med ekstra pres på infrastruktur
- utidssvarende, små og nedslidte klublokaler og omklædningsrum
Hornbæk SF – håndbold inkl. trænere og ledere (460 medlemmer)
- lejer sig ind i på Vestervangsskolen (5 km), Arena Randers (4 km),
Bjerregrav Hallen (6 km)
- ubekvemme træningstider, særligt for børn
- megen kørsel, ikke-miljøvenlig med ekstra pres på infrastruktur
- mange aflysninger af træningspas, da Hornbæk Hallen også disponeres ekstra
af skolen
- utidssvarende klublokaler
Hornbæk SF – e-sport inkl. trænere og ledere (35 medlemmer)
- gennemføres pt på C. la Cour Skole (4 km)
- ikke plads til aktiviteten, hverken i Hornbæk SF Klubhus eller Hornbæk Hallen
(under Hornbæk SF).
Hornbæk SF – Torsdagsklub (85 medlemmer)
- ikke plads til at optage flere medlemmer, da lokaler i Hornbæk SF Klubhus er for små
Hornbæk – badminton (0 medlemmer)
- afdelingens aktiviteter er ophørt, da det ikke har været muligt at få haltimer
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”Med etablering af et idrætscenter i vest, vil der
skabes synergi i udnyttelsen af anlægget på
Gl. Viborgvej, Hornbæk Skoles idrætsmuligheder forbedres, og med anlæggelsen af yderlige
baner vil behovet for baner i Hornbæk være
fremtidssikret.”
Claus Engstrup,
Randers Kommune / Teknik og Natur

Hornbæk Torsdagsklub, der blev stiftet
den 5. februar 2015, omfatter 86 medlemmer.
Klubben er et tilbud til + 60’ere og arbejder på
et upolitisk grundlag. Formålet er, at alle, der
har lyst, får mulighed for at deltage i et godt
fællesskab, forblive aktive og dermed styrke
livskvaliteten og det gode liv.
Derfor er vigtigheden af et tilholdssted med passende plads og faciliteter en nødvendighed for
tillige at fremme kammeratskabet i lokalområdet gennem forskellige aktiviteter herunder at
dyrke motion i fællesskab. Udenfor de faste torsdagsmøder er der, for at styrke samværet og
kulturlivet, dannet flere grupper, som samles til
læseklub, teaterklub, madklub m.m. Desuden
arrangeres der ture af længere varighed.

Hornbæk Gymnastik Forening ( 450 medlemmer)
- siger nej til optagelse af nye medlemmer og nye holdtilbud, grundet
manglende haltimer – flere er på venteliste
- har ikke mulighed for at udvikle foreningens aktiviteter med nye tiltag og
bredere vifte af tilbud, der tilgodeser en større befolkningsgruppe
- kan fx ikke give særligt tilbud til ældreidræt, motorikhold for børn etc.
- lejer sig ind i på Vestervangsskolen, Arena Randers, Oust Mølle skolen
og Randers HF & VUC
- faciliteter ikke tidssvarende

Nuværende placering af
brugere i og omkring arealerne på RFS
Hornbæk
Sports Forening

Fodbold (440 medlemmer)
- lejer sig ind på kunstgræsbaner hos Randers
Freja, i Dronningborg
og Helsted

Hornbæk
Sports Forening

Håndbold
(460 medlemmer)
- lejer sig ind i på Vestervangsskolen (5 km),
Arena Randers (4 km),
Bjerregrav Hallen (6 km)

Hornbæk
Gymn. Forening

Torsdagsklub

(450 medlemmer)
- siger nej til optagelse af
nye medlemmer og nye
holdtilbud, grundet
manglende haltimer

Hornbæk
Sports Forening

e-sport (35 medlemmer)
- gennemføres pt på
C. la Cour Skole (4 km

(85 medlemmer)
- ikke plads til
at optage
flere medlemmer

Randers
Firma Sport
FDF
HornbækRanders

Randers
Agility Klub

Randers
Minigolf Klub

Hornbæk
Sports Forening

Badminton
(0 medlemmer)
- afdelingens aktiviteter
er ophørt, da det ikke har
været muligt at
få haltimer

(integreret vuggestue
og børnehave).

Hornbæk
Skole

Fortuna
Randers

Børnehuset
Æblehaven

Frivillige
grupperinger
og vejforeninger
eller ældrenetværk

(integreret vuggestue
og børnehave).

Hornbæk
Ungdomsskole
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Børnehuset
Overvænget

Borgere
i Hornbæk

Randers Firma-Sport vurderer, at trods løbende udvidelse af aktiviteterne såvel inde som
udendørs, er der plads til en forøgelse. For at dække det samlede fremtidige behov skal
udendørsanlægget udvides, og der skal etableres flere omklædningsrum og klublokaler.
Hornbæk Ungdomsskole - ser muligheder for samarbejde – og henlægge nogle forløb
omkring undervisning på firmasportsanlægget qua nærheden til Hornbæk Skole. Undervisningen kan omfatte så-vel egne elever som tilbud uddannelse af idrætsledere.
Hornbæk Skole - ser muligheder for samarbejde, og ser mulighed for at firmasportsanlægget til undervisning.

Forventet placering af
brugere i og omkring arealerne på RFS

Hornbæk
Sports Forening
Fodbold

Randers
Firma Sport

FDF
HornbækRanders

Håndbold

Randers
Agility Klub

Randers
Minigolf Klub

Hornbæk
Sports Forening

Hornbæk
Sports Forening

Fortuna
Randers

Torsdagsklub

Frivillige
grupperinger
og vejforeninger
eller ældrenetværk

Børnehuset
Overvænget

Hornbæk
Skole

Formand Tonny Andersen,
Randers Firma-Sport

Hornbæk
Sports Forening

Hornbæk
Gymnastik
Forening

Badminton

Ved vedtagelse af etablering af Idrætscenter
Vest Hornbæk forventer Randers Firma-Sport et
aktivt idrætscenter til gavn for Firmaidrætten i
Randers.
Etablering af idrætscenteret vil give mange muligheder for udvidelse af foreningens aktiviteter
og medlemsfremgang for foreningen.
Etableringen af idrætscentret vil endvidere give
et fællesskab for foreninger og brugere af anlægget på Gl. Viborgvej til gavn for alle borgere
i Hornbæk og omegn.”

Borgere
i Hornbæk

e-sport

Hornbæk
Ungdomsskole

Børnehuset
Æblehaven

- samlet med samarbejde og interesser
på kryds og tværs af alle aldre
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ORGANISATION OG EJERFORHOLD

Første fase i realisering af HIKC er budgetteret
til 19 mio. kroner. Randers Kommune bidrager
med 10,5 mio. kroner. HSF med 500.000 kroner.
Restbeløbet på ca. 8 mio. kroner skal findes
via fonde, sponsorater og donationer fra lokalbefolkningen. Anden fase skønnes at beløbe sig
til cirka 15. mio. kroner (på baggrund af sammenligning med anlæggelsessum for tilsvarende anlæg.) Finansiering som en kombination af låneoptagelse samt etablerings- og driftstilskud fra
Randers Kommune.
500.000 kroner i donation!
ELRO Fonden har i december 2017 givet tilsagn
om at donere 500.000 kroner til medfinansiering af Hornbæk Kunstgræsbane Vest.

”En velfungerende skole, kort afstand til
motorvej, natur som skov og å og et sportsog foreningsliv er alle afgørende faktorer for at vi
som familie bor i Hornbæk. Der er mange tilflyttere med børn til området og der er pres på faciliteterne - så hele familien håber at planerne realiseres. Og med ejendomsmæglerbrillerne på så
vil gennemførelsen af projektet også påvirke
ejendomspriserne i området i positiv retning.”
Naya, Sofia, Nanna, Charlotte og
Michael Møller, borgere i Hornbæk.

Fase 1

Efter foreløbig rådgivning fra advokat og revisor vil der blive følgende juridisk og økonomisk struktur. (Endelig struktur skal godkendes af SKAT.).
• Der etableres en selvejende institution/fond – Hornbæk Idræt og KulturCenter (HIKC).
• Byggeteknisk styregruppe sammensættes af repræsentanter fra HSF, HGF, RFS
og Randers Kommune, idet kommunen er bygherre for det samlede projekt.
• Samtidig etableres en forening, der skal eje og drive Hornbæk Kunstgræsbane Vest,
hvor alle interesserede kan leje sig ind på lige vilkår.
• Hornbæk Sportsforening, Hornbæk Gymnastikforening og Randers Firma-Sport
og andre interesserede bliver indlejere hos den selvejende institution HIKC.

PLANLÆGNING
I sommeren 2016 vedtog Randers Kommune en ny lokalplan, der giver mulighed for at
samle eksisterende foreninger på Firmasports-anlægget i Hornbæk.

TIDSPLAN:
1. HALVÅR 2018
Stiftelse af selvejende institution/fond HIKC (bygninger) og foreningen
Hornbæk Kunstgræsbane Vest med tilhørende bestyrelser.
Etablering af byggeteknisk gruppe og øvrige arbejdsgrupper.
Planlægge og igangsætte ansøgninger til fonde i hele Danmark.
Planlægge og igangsætte indhentning af sponsorater fra erhvervslivet.
Planlægge indtægtsgivende arrangementer.
Igangsætte kampagne med fradragsberettigede donationer fra lokalbefolkningen.
2. HALVÅR 2018 OG HELE ÅR 2019
Fremskaffelse af økonomiske midler fra virksomheder, fonde og
lokalbefolkningen fortsættes.
Projektering, udbud og licitation
- om og tilbygning
- kunstgræsbane
- nye græsbaner og arealer udenom
Prioritere og igangsætte opgaverne.
1. HALVÅR 2020
Indvielse og ibrugtagning af de nye omklædningsrum og klublokaler Gl. Viborgvej.
2. HALVÅR 2020
Ibrugtagning af nye græsbaner. Klubhus og omklædningsrum på Overvænget redrives.

PRIORITERING
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Projektet er opdelt i to faser.
1: FØRSTE FASE - GENNEMFØRES I 2018-2020
Oprettelse af en selvejende institution, der skal erhverve den bestående firmasportsbygning og stå for om- og tilbygning samt stå for den daglige drift. Etablering af cafeteria med
plads til ca. 150 personer og flere mødelokaler, som vil kunne rumme en bred vifte af aktiviteter og sikre det sociale samvær i hyggelige rammer. Udvidelse af antallet af udendørsbaner, inkl. kunstgræsbane, etablering af P-pladser og løbesti, m.m. Det forventes, at fodboldafdelingen i HSF kan fraflytte Overvænget 1. halvår 2020, og Randers Kommune sælger jorden til udstykning. Grundet komplet nedslidte omklædningsrum, gammelt og utidssvarende klubhus, nedrives dette 2. halvår 2020.

2: ANDEN FASE – MÅLET ER EN GENNEMFØRELSE SENEST OM FEM ÅR
Opførelse af bevægelseshus med gymnastikfaciliteter, håndbold, omklædning, motionsrum, depotrum m.m.

ØKONOMI
Der foreligger detaljeret anlægsbudget – uddrag ses nedenfor.
Randers Kommune er bygherre og har tilkendegivet støtte af projektet således:
Nye omklædnings- og depotrum, renovering bestående m.v.

tkr. 4.700

Køb af jord, arkæologi og etablering af græsbaner m.v.

tkr. 4.400

P-plads-udvidelse og øvrige udendørsarealer forbedres m.v.
I alt		

tkr. 1.400
tkr. 10.500

• Ungdomsskolens Center for Undervisning og
læring kan se muligheder for et samarbejde i
lokalområdet.
• Ungdomsskolens Center for Undervisning og
læring kan se muligheder for etablering af
undervisningshold.
• Ungdomsskolens Center for Undervisning og
læring kan se muligheder for samarbejde
mellem undervisning og sportsklub.
• dele af undervisning i et aktivitetscenter.

Der foreligger detaljeret anlægsbudget for Hornbæk Idræt og KulturCenter.
Anskaffelse af jord, købe firmasportens nuværende bygning, der udvides med kontor,
mødelokaler samt køkkenrenovering og modernisering i øvrigt

tkr. 5.300

Kunstgræsbane

tkr. 2.600

Inventar, teknologi, flytteomkostninger, rådgivere mv.

tkr. 400

Opsparing til bevægelseshus

tkr. 1.000

Uforudsete udgifter
I alt		

tkr. 200
tkr. 9.500

Forventes finansieret således:
Firmasportsbygning belånes med

tkr. 2.200

Tilsagn fra investorer og fonde

tkr. 1.500

Indskud fra Hornbæk Sportsforening

tkr. 500

Værdi af eget arbejde

tkr. 200

Yderligere tilskud fra lokale og landsdækkende fonde

tkr. 1.700

Fradrags- og ikke fradragsberettigede donationer fra lokalbefolkningen

tkr. 1.700

Indhentning af yderligere tilsagn fra erhvervslivet
I alt		

tkr. 1.700
tkr. 9.500

Afdelingsleder Peter Larsen,
Hornbæk Ungdomsskole

”Vi medvirker til etablering af tidssvarende og
fremtidssikrede rammer for alle indbyggere i
Hornbæk og omegn. ”Alt samles på et sted”.
Hornbæk SF ønsker at være i samspil med alle
områdets interessenter. Det giver tryghed, der
opbygges nye relationer, ja, det smitter simpelthen af på lysten til at være en aktiv del af lokalområdet.”
Bestyrelsen for Hornbæk SF.

Der optages kun i beskendt omfang lån, idet alle parter ønsker at udvise ansvarlighed,
herunder en bæredygtig driftsøkonomi på såvel kort som lang sigt. Det er således målet
at fremskaffe de resterende (5.1 millioner) ved donationer af fradrags- og ikke fradragsberettigede gavebeløb fra lokalbefolkningen, igangsætte ansøgninger til lokale og landsdækkende fonde, igangsætte indhentning af sponsorater fra erhvervslivet og planlægge
indtægtsgivende arrangementer.

Der tages forbehold for ændringer i
investeringsplan og deraf afledt påvirkning såvel tidsmæssigt som økonomisk.
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STYREGRUPPENS MEDLEMMER

Peter Thorsen,
HSF (næstformand)
Projektleder

Edel Andersen,
HGF (formand HGF)

Flemming Abildgaard,
Hornbæk Skole
(idrætslærer
Hornbæk Skole)

Allan Kobstrup,
HSF
(administrativ
koordinator)

Tonny Andersen,
RFS (formand RFS)

Anders Høgstrup,
Konsulent

Flemming Lanng,
HSF
(sekretær i HSF bestyrelse)

Kurt Helge Andersen,
Konsulent/
kommunikation

PROJEKTEJERE
Hornbæk Sportsforening (HSF), Randers Firma Sport (RFS) og Hornbæk Gymnastikforening (HGF).
SAMARBEJDSPARTNERE/SPARRINGSPARTNERE
Claus Engstrup og Jesper Jakobsen, Randers Kommune, direktør, stats. aut. Revisor Thomas Hedegaard,
advokat Hans Sønderby, advokat Lars Fredslund, Niels Vinderslev,
foreningskonsulent Flemming Mølgaard fra DGI Østjylland m.fl
Flere vil komme til over tid, hvilket alt i alt medvirker til en stærk lokal forankring af hele projektet.

Styregruppen for Hornbæk Idræt & KulturCenter · Skytten 38 · 8920 Randers NV · www.hikc.nu
Følg os på facebook: fb.me/HIKC.dk

