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Indvielsestale den 1. feb. 2008-01-27
Velkommen til alle fra fjern og nær.
Det glæder os meget, at så mange er mødt op, for at hjælpe os med
at indvi Hørninghus - et idræts og kulturhus for byens og omegnens
borgere.
Det er mig en stor glæde at få lov til at byde velkommen til
indvielsen af Hørninghus, der som i ser, både visuelt og
funktionelt lever op til mange krav.
I vores nye hus er det mangfoldigheden af mulige gøremål, der er
spændende.
Vi har et hus, der kan bruges som traditionelt forsamlingshus til
mødeaktiviteter, fester, badminton, fitnesscenter, teater og drama.
Udenfor i forbindelse med huset, er der lavet skateboard bane,
street basket bane og en ny legeplads til de mindre børn.
Hus og ude faciliteter er bygget sammen med bestående klubhus
og boldbaner.
I en tid hvor butikker i landområderne lukker, hvilket også er sket
her i Hørning, må en landsby som Hørning nødvendigvis have et
fælles samlingspunkt.
At det bliver på denne matrikel her, er der ingen tvivl om.
Jeg håber vi kan få en god eftermiddag i hinandens selskab.
I er meget velkomne til at se ind i alle rum også klubhuset.

Her på det sidste har vi mødt mange udefra der begejstret siger,
det er helt unikt der her, og så i sådan en lille landsby.
Hvordan har det været muligt for jer at stable alt dette på benene?
Det begynder naturligvis med ideen, der skal vendes og drejes.
Det blev den så i en halv snes år.
Så skal man have nogle iværksættere. På det tidspunkt havde vi en
pensioneret ingeniør i byen som Aage allierede sig med.
Der blev arbejdet med at finde startkapital og den rigtige arkitekt.

De to arbejdede med projektet lavede lidt om og tiden gik.
Da der var ved at kunne skimtes en lysning forude,
måtte Kaj desværre trække sig grundet alvorlig sygdom og
svindende kræfter.
Kaj var lige ved at sige, det kan vist alligevel ikke lade sig gøre.
Hans tilstand vat yderligere forringet.
Men Aage, du havde set lysningen forude og holdt fast. Du
fangede nogle folk til en styregruppe og så gik vi i gang.
Det lykkedes for os, og kun fordi vi havde gode sponsorer
samarbejdspartnere og tilstrækkelig frivillig arbejdskraft.
Jeg vil derfor rette en stor tak til alle disse vore
samarbejdspartnere.
Der har været så mange, så jeg bliver nødt til at dele op i 3
grupper, sponsorer, eksterne håndværkere og interne
håndværkere og hjælpere.
Vi begynder med sponsorerne .
Jeg vil rette en stor tak til alle vore sponsorer, for hver en krone vi
har fået. Hovedsponsorerne er LOA, Aage og Johanne Louis
Hansens Fond, Sparekassen Kronjylland og SuperBrugsen .
Også tak til de firmaer, der har ansatte fra Hørning, der har
arbejdet på Hørninghus i deres fritid. Disse jeres medarbejdere har
nu og da lånt godt værktøj med hjem for at bruge det i
Weekenden. Godt værktøj letter arbejdet. Tusind tak for det.
På byens smedeværksted har vi huseret, næsten som det var vores
eget værksted, sågar også de nye materialer der lå på reolerne fik
vi ejerforhold til. Tusind tak for det.
Tak til LM der har haft levering af jern, stål og vvs
Da fik vi jer til at gå helt i bund med jeres pris, sagde vi til
hinanden, så er det nu, vi går i gang.
Tak til firmaet. adresseret til Klaus, Steen og Line
Ligeledes til Stark Xl byg i Brabrand. Tak for et godt tilbud på
alle de materialer I har kørt til Langgade i Hørning også nogle

gange på Langgade i Randers. Tak til Peter Hove der har været
vores ankermand

Herefter tak til arkitekt Dan Christensen og hans konstruktør
Vibeke Møller. Tak for tegningerne til et flot hus. Vi har lavet
meget selv. Men de ideer i har haft, havde vi aldrig selv fået.
Tak for et godt samarbejde. Vi har kunnet ringe til jer og få et
svar, når vi havde et eller andet, vi skulle have afklaret. Vi har kun
oplevet en konstruktiv og behagelig stemning, når vi har holdt
møder i Århus eller Hørning. Tusind tak skal i have.
Tak til ingeniørerne hos Moe og Brødsgaard. Inden styregruppen
kom i gang, havde I lavet tegninger til os. I lavede også
tilbudsmaterialer til os, der beskrev, hvad de enkelte entrepriser
indeholdt og beskrev det, der skulle gøres.
Det var fint i gjorde det, for vi var under kraftigt tidspres.
Tilbudsmaterialerne blev sendt ud og vi indhentede som før nævnt
gode tilbud. Tak for jeres arbejde og tak for godt samarbejde.
Tak til murermester Bent Thomasen og hans medarbejdere
For godt udført kloak og støbearbejde. I har været behagelige at
arbejde sammen med på byggepladsen.
Personlig har jeg en fortid i jern og maskinbranchen. Så jeg har
lært meget ved at være med i byggebranchen.
Som eksempel kan jeg nævne, når man taler med en
byggehåndværker og spørger om, hvornår det og det bliver lavet.
Så kommer svaret klart og kontant, det gør vi i morgen.
Jeg var virkelig duperet, så klart et svar uden at man behøvede p å
belastningstavle eller kalender, man har styr på det i hovedet.
Nu har jeg fundet ud af, at i byggesproget betyder i morgen en dag
ud i fremtiden.
Det var en side bemærkning, så tusind tak til murerne.
Oven på sokkelen skal vi have rejst nogle spær. Som i ser, er der
højt til loftet og en pæn spændvidde.
Søjlerne var tegnet og beskrevet af arkitekt Dan Christensen.
W. 0. gav tilbud på entreprisen. Det blev til spær fra et firma,
Merkle, i Tyskland, der bor i nærheden af München.

Spærene blev rejst af tyskerne og W&O's tømrere kunne herefter
lave deres del, der var indeholdt i entreprisen. Også til dem skal
der lyde en tak for godt arbejde. Men når vi siger W & 0, så siger
vi også Viggo Laustsen, der er ansat som mester i firmaet.
Viggo, vi har sat umådelig stor pris på samarbejdet med dig og din
hjælp.
Du har nok sendt 20 - 25 håndskrevne breve ud til os om, vær
opmærksom på det og det. Hvis det var mig, ville jeg nok osv.
men jeg synes I skal vise det til arkitekten, og høre hvad han siger.
Mange af dine forslag kan vi finde flere steder i bygningen.
Du har altid sendt sirligt håndskrevne breve med mange sjove små
tegninger. Ofte har der været flag på flagstang i brevene. Flaget
var selvfølgelig farvet fint rødt. Det har glædet mig, at du altid har
haft flaget på hel stang.
Du har troligt fulgt vore mandagsbyggemøder. Tak for indsatsen
Viggo
Vi havde også en el entreprise, der skulle klares. Vi ville også
gerne selv lave noget el arbejde, og hvad så.
Vi var så heldige at elinstallatør Søren Greve kom os til hjælp. Der
blev lavet aftaler med Søren Greve om, at vi kunne købe varer
gennem ham, Han ville følge byggeriet og tjekke, at alt var efter
myndighedernes krav, og skulle vi have yderligere hjælp til
projektet, så kunne han også sende sine medarbejdere ud til os,
selvfølgelig mod betaling. Det sidste blev nu ikke nødvendigt,
vore egne elektrikere har klaret opgaven meget fint. Alt er gået
uden problemer.
Søren Greve, tak fordi du ville være med på den måde og tusind
tak for et godt samarbejde.

I et sådant nyt og moderne hus skal der selvfølgelig også være
ventilation. Det kunne vi lave til sidst, mente vi. To rør gennem
salen med en blæser på det ene og en suger på det andet.
Men sådan er det ikke i dag, Nej vi har ventilation,
temperaturregulering, varmegenindvinding og mere til.
Vi fandt ud af at det var bedst at få eksperter til at lave alt det der
lovbefalede, og indhentede tilbud. Vi lavede aftale med Klimodan,
som vi vurderede som de mest kvalificerede.
Vi har nu alle tiders komplicerede anlæg, der vil dække de krav

der stilles, mange år frem i tiden. På byggepladsen har det lydt at
alt det isenkram fylder lige så meget som et MY lokomotiv.
Vi siger tak for godt samarbejde og godt arbejde. Anlægget kører,
og vi ville hurtigt finde ud af, hvis det ikke virkede.
Er i i øvrigt tilfredse med klimaet ned i salen, eller må vi have
Kim i gang.
Klimodan er et firma med projekterende ingeniører og
projektleder Kim. Arbejdet er stort set udført af mindre
selvstændige virksomheder forskellige specialer.
Vi fandt hurtigt ud af at I led voldsomt af " i morgen" syndromet.
Så begyndte vi at indregne det, når vi lavede aftaler og så gik det
egentlig fint.
Tak for det udførte arbejde til alle de, der i vore øjne har været
Klimodanfolk.

Den interne gruppe af frivillige hjælpere er meget den største
gruppe. Jeg har ikke tal på hvor mange, der har været involverede,
men det er mange.
Jeg vil derfor ikke i denne gruppe nævne navne, men holde mig til
devisen: ingen nævnt ingen glemt.
Men jeg ved lidt om alt det arbejde i har lavet, og det er utroligt
meget.
Der er:
Gravet jord
Kørt jord bort
Lavet kloakarbejder
Lavet tømrerarbejde i stor stil, det er jo et træhus
Isoleret under gulvet, vægge og loft
Der er sat gipsplader op
Der er sat spånplader og vandfaste plader op
Der er sat vinduer i
Sat døre i
Der er sat troldtex plader op
Lavet lys og kraft og alt andet el
Der er lagt rør ud til radiatorer
Sat radiatorer op

Opsat pillefyr
Lavet rum til pillefyr efter brandinspektøren krav
Lavet solvarme
Rørarbejde til solvarmeanlægget
Isoleret diverse rør
Flyttet Idrætsforeningens materialerum. Under flytningen blev et
træskur til to støbte rum med en flot terrasse ovenpå.
Lavet scene
Skåret scene porte ud
Lavet stor og mindre trapper stål og træ
Konstrueret og lavet udsugninger tilpasset køkkenet
Lavet rustfast stålgelænder
Lavet tagrender
Lavet inddækninger
Flyttet overliggere til døre ind i klubhuset
Flyttet åbninger til døre og vinduer
Støbt mur til gaskammer
Hentet sand og andre materialer i grusgraven
Planeret udendørsarealer
Fældet træer og buske
Vasket sf sten
Lagt sf sten
Støbt sokkel til flagstang
Lagt fliser om bygningen
Lagt gulvklinker fuget gulv
Fuget næsten en 1 /4 km vinduer og døre, skabe osv.
Fældet træer og planeret til skateboardbanen
Lagt stabilt sand på skateboardbanen
Lagt asfalt på skateboardbanen
Lavet legeplads
holdt orden, ude og inde på byggepladsen, den har til enhver tid
været ryddelig
Alt det oplistede har givet griseri overalt, men det er gjort flot alt
sammen af rengøringsholdet, der har skuret og skrubbet.
Der er kørt affald bort
Hentet materialer her og der
Moralsk støtte af besøgende
Lavet mad der er bragt op
Lavet kaffe ligeledes bragt op
Og alt det jeg ikke har med

Jeg må hellere holde med denne opremsning. Den er med for m at
understrege det store frivillige arbejde der er udført.
Tusind -tusind tak til jer alle.
I/vi kan alle være stolte over vores nye hus.
Det er mit håb at huset bliver brugt rigtig meget i fremtiden
Jeg håber også, at vi kan være fælles om at passe på vores nyes
hus.
Tak fordi i ville høre på mig.
Rent praktisk:
Jeg er udpeget som toastmaster, Vi forventer at der nok er nogen
der vil gi os et ord med på vejen, så bedes de lige fange mig.
Der er allerede 3 talere indskrevet
Når jeg er færdig med min snak, håber jeg vil tanke op med vådt
og tørt.
Det er damer fra byen der har lavet og sponseret det flotte tag selv
bord
På et senere tidspunkt i eftermiddag kommer der en musiker og
spiller lidt for os. Han hedder Ove Andersen og har haft sin
opvækst her i Hørning.

Skulle vi så ikke råbe et hurra for Hørninghus. 3 korte og et langt
Hørninghus længe bestå ----

