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25.04.2018

GENERAL
FORSAMLING
Rundvisning:
Aftenen begyndte 18.30 i foyeren i Horsens Rådhus med velkomst ved foreningens
formand Martin Weihe Esbensen. Vi var godt 30 fremmødte.
Horsens rådhus er en vigtig brik i den såkaldte ”rådhusrokade” der omfatter flytning af
størstedelen af afdelingerne til Via Universitys lokaler, uddannelser flyttes til et campus
på den tidligere slagterigrund og arealerne på rådhusgrunden udnyttes til bydelscenter.
I forbindelse med foreningens årlige generalforsamling ønsker bestyrelsen at sætte
fokus på salget af Horsens Rådhus og dets eventuelle nedrivning eller måske delvise
nedrivning.
Sagen har skabt stor debat, dels på grund af bygningens prægnans i bybilledet samt
relativt korte levetid og dels pga. rådhusets kunstneriske udsmykning i de livlige, glade
farver af kunstneren Poul Gernes. I følge Akademirådet er Gernes en af det tyvende
århundredes betydeligste danske kunstnere, og udsmykningen af Horsens Rådhus er et
af hovedværkerne i kunstnerens samlede produktion.
Vagtmester Søren Kjær gav sin personlige fortælling om rådhuset og hvordan det
opleves som en robust og farverig ramme for et arbejdssted under evig forandring.
Kunsthistoriker Bente Hammershøy førte an i en rundvisning gennem bygningen og
satte ord på det store kunstværk som bygningen er i sig selv med Poul og Aase Gernes
farvesætning og udsmykning og Bjørn Nørgaards vægdekoration, samt de kunstmalerier
og portrætter der udsmykker væggene.
Forhenværende borgmester Henning Jensen kunne som deltager i aftenens program
supplere med flere anekdoter.
Aftenens program fortsatte i Horsens Sund By, Åboulevarden 52 hvor forsamlingen satte
sig forsynet med kaffe og kage.

Årets præmiering
Punktet blev hurtigt afsluttet ved Jonas Rump Nielsen, da foreningen i år ikke har fundet
egnede emner til præmiering indenfor de to kategorier byrum eller restaurering af
eksisterende bygninger. Restaureringen af Boller Slot er fint og stilfærdigt udført, men vi
savner en helhedsplan der aktiverer og udnytter hele kulturmiljøet med de
omkringliggende bygninger og det omkringliggende landskab. Andreas Steenbergs Plads
er byens ansigt mod tog- og busrejsende og kommende mødested for mange, Det er
ærgerligt at parkeringen ikke er helt under terræn så pladsen og byrummet blev
overskueligt, ligesom mange materialesammenstød og en uheldig afgrænsning mod
byrummet i Konsul Jensens Gade/det kommende campus, trækker kvaliteten ned.
Foreningen vil meget gerne uddele priser hvert år og vi håber at der kommer mange
emner de kommende år.
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Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
Forslag fra bestyrelsen Torben Clausen, blev valgt til dirigent. Jonas Rump Nielsen
blev valgt som referent.
2.

Aflæggelse af beretning ved formand Martin Weihe Esbensen
Kommunikation
Foreningen når bredest ud på det sociale medie Facebook, hvor 220 brugere følger
foreningens opslag. Opslagene spreder sig i netværk uden for Horsens og når 6-700
brugere.
Vi vil fortsat bruge mediet til at vise vores arrangementer og følge op på sager.
Vi har et godt samarbejde med Horsens Folkeblad.
Nyhedsbrevet er ikke aktivt. Vi erkender at bestyrelsen må prioritere sin
arbejdsindsats. Prioriteringen af arbejdet med arrangementer og byggesager ligger
højest. By og land udsendes modsat tidligere nu direkte med posten, hvorfor den
naturlige lejlighed til at medsende nyhedsbrev ophører.
Arrangementer
Med fondsstøtte fra Karin og Børge Nilsens Fond har vi afholdt en række foredrag i
samarbejde med Folkeuniversitetet. Størst tilslutning fik foredrag med Peter Olesen
der overfor 230 fremmødte stillede skarpt på bygningskulturen og arkitekturen i
Horsens. Debatten levede videre i avisen og på sociale medier.
Arkitektens aften
Det er et årligt tilbagevendende arrangement foreningen er glade for. Det er
spændende at få indblik i hvad der sker i maskinrummet hos arkitekterne og høre
om hvorfor bygningerne bliver som de gør.
Kommende arrangementer
Foreningen fortsætter samarbejdet med Folkeuniversitetet om foredrag. Vi kan dog
ikke tage fondsmidler med i det hidtidige omfang grundet Folkeuniversitetes
retningslinjer for honorarstørrelser.
Kommende udflugter vil vi prioritere sker i Horsens, da vi ikke har haft nok
tilmeldinger til ture længere væk.
Vi vil opfordre medlemmerne til at komme med forslag til spændende aktuelle
steder at besøge.
Sager
Mange sager er store sager.
Foreningen efterlyste en højhuspolitik. Først var der politisk modstand, men
halvandet år senere har byrådet besluttet at byen skulle have en højhuspolitik.
Definitionen på et højhus i Horsens er seks etager. Højhuspolitikken indeholder en
række punkter som skal belyses ved planlægning af højhusbyggeri.
Foreningen ønskede en stadsarkitekt. Det blev en del af den politiske debat under
kommunalvalget 2017. En stadarkitekt bliver det ikke til foreløbigt, men den nye
planchef skal arbejde med en ny arkitekturpolitik. Et arbejde kommunen har bedt
foreningen om at deltage i.
Foreningen ønskede en bæredygtig byvækst. Vi pegede på det ensidige fokus på
vækst, hvor man så stort på bl.a. Masterplanen. Martin Ravn (viceborgmester, V)
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har bedt foreningen om at komme med forslag til konkrete steder der bør have en
bevarende lokalplan.
Foreningen har og er inviteret med i projektet for omdannelsen af Søndergade til
Væregade.
I forbindelse med lokalplan for den tidlige Kvicklygrund og omlæggelsen af Niels
Gyldings Gade har foreningen peget på den manglende udnyttelse af stedets
kvaliteter som åløbet og de omkringliggende kvarterer.
Debat i salen opstår omkring planlægningen. Der er en udbredt utilfredshed med og
fortvivlelse over planerne.
Nordhavnen er et andet eksempel på et stort udviklingsområde, hvor foreninegn
ikke er blevet inddraget som vi ønskede, ligesom borgerinddragelse i projekterne
har været meget begrænset. Det er vi meget ærgerlige over.
Debat i salen opstår omkring funktioner på havnen. Der fortælles om voldsomme
støjgener og opfyld med forurenet jord. Der udtrykkes stor utilfredshed med at
Horsens gøres til losseplads og strandende ikke er noget man tør bruge.
Foreningen opfrdrede alle til at give tips om relevante sager, både til foreninegn og
til pressen.
Forfaldne huse ligger flere steder hen i byen. En undtagelse er baghuset i
Smedegade, hvor tidligere bestyrelsesmedlem sørger for at der bliver taget hånd
om det særlige hus.
Bygningssynet udsendt af Kulturstyrelsen har besigtiget og vurderet fredede
bygninger i byen. Flere huse er blevet affredet.
Kommentar fra salen om at affredning kan have positiv indflydelse på bevarelsen og
udnyttelsen af bygninger samt at kommunale fondsmidler kan blive tilgængelige.
Fokusområder
Foreningen vil fortsætte sit nuværende aktivitetsniveau.
Vi vil styrke dialogen med byrådet og forvaltningen tidligere i planlægninegn.
Vi vil rekruttere flere medlemmer.
Vi vil sætte fokus på byrummet og helhedstænkning. Værdifulde bygninger og
kulturmiljøer skal sikres når byen vokser.
Spørgsmål fra salen om hvad borgmesterens argument var for ikke at ansætte en
stadsarkitekt. Svaret var at han kunne ansætte fire socialarbejdere i stedet og man
ønskede ikke endnu et lag i beslutningsprocessen.
Spørgsmål fra salen om væksten svarer til det der bliver bygget. Det er der ikke
noget svar på, men foreningen går ind for fortætning – men på en fornuftig måde,
hvor man genbruger den eksisterende bygningsmasse.
Forslag fra salen om at foreningen bør udvide dialogen med politikere og
embedsværk til også at dække developere.
Det gode forslag vil foreningen tage til sig.
Jonas opfordrer til at foreningens medlemmer også skriver debatindlæg personligt.
Martin afslutter formandens beretning med tak for input. Vi er glade for at det
optager medlemmerne.

3.

Aflæggelse af regnskab for 2017 ved kasserer Jakob Revsbeck
Jakob præsenterede budgettet og regnskabet for 2017. Fondsmidlerne nåede at
komme med i regnskabet. Kontingentindtægter øget ved foredrag med Peter
Olesen.
For regnskabet, se vedhæftede eller find det på foreningens hjemmeside.
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4.

Budget/kontingent for 2018 ved kasserer Jakob Revsbeck
Jakob gennemgår budgettet for 2018.
Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsætter uændret. Det blev vedtaget.
For budget, se vedhæftede eller find det på foreningens hjemmeside.

5.

Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

6.

Valg af bestyrelse og revisor
På valg i år var Jakob Revsbeck, Per Krogh Andersen, Søren Merrald, Flemming
Nielsen og Poul Rahbek.
Søren, Flemming og Poul genopstillede. Alle blev genvalgt.
Jakob og Per ønskede at stoppe i bestyrelsen. Det var med stor beklagelse at vi må
sige farvel til Jakob og Pers engagement og faglige viden. Foreningen takkede Jakob
og Per for deres store indsats i bestyrelsesarbejdet.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Jonas Rump Nielsen og Martin Weihe Esbensen.
Torben Busk ønskede at stille op til bestyrelsen. Valgt ind.
Henning Jensen opfordrede til flere kvinder i bestyrelsen, hvortil Martin kun kunne
tilkendegive bestyrelsens tilsagn.
På opfordring Niels Kolind fortalte Martin om bestyrelsesarbejdets praktiske
omfang.
Niels Kolind meldte sig som suppleant. Der klappes.
Som foreningens revisor er Inger Hansen villig til genvalg.

7.

Eventuelt
Intet.

Martin takkede for generalforsamlingen.
Aftenen sluttede med uformel snak blandt de fremmødte.
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Foreningen Bedre Bymiljø i Horsens

2017

alle beløb er i danske kroner

Resultat
2017

2017

Resultat
2016

Kontingent husstande
Kontingent virksomheder

6.675,00
4.200,00
10.875,00

9.000,00
6.600,00
15.600,00

7.950,00
5.700,00
13.650,00

Fondsbidrag
Plakatsalg
Bogsalg (Arkitekten Viggo Norn)
Tilskud Horsens Kommune
Renter
Indtægter i alt

25.000,00
200,00
1.525,00
4.990,00
0,00
42.590,00

25.000,00
0,00
0,00
4.900,00
0,00
45.500,00

0,00
0,00
800,00
4.949,00
0,00
19.399,00

Annoncer
Kontingenter
Gebyr til banker
Egne arrangementer
Kørsel
Møder
Gaver
Deltagelse i andres arrangementer
Porto
Kopiering og kontorartikler
Ekstraordinære tiltag
Foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetet
Andet
Udgifter i alt

0,00
9.430,00
122,50
1.920,00
0,00
395,00
378,71
0,00
0,00
2.050,00
0,00
28.369,17
504,75
43.170,13

0,00
11.500,00
200,00
6.050,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
300,00
300,00
3.000,00
25.000,00
650,00
50.500,00

0,00
12.045,00
119,00
3.620,00
0,00
55,00
220,32
0,00
70,00
30,00
0,00
0,00
612,75
16.772,07

‐580,13

‐5.000,00

2.626,93

Balance pr. 31. december 2017
Kassererens kasse
Arbejdernes Landsbank 53430243519
Aktiver i alt

0,00
88.681,19
88.681,19

0,00
84.261,32
84.261,32

0,00
89.261,32
89.261,32

Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

89.261,32
‐580,13
88.681,19

89.261,32
‐5.000,00
84.261,32

87.034,39
2.626,93
89.661,32

Periodeafgrænsningsposter
Gæld
Passiver i alt

0,00
0,00
88.681,19

0,00
0,00
84.261,32

400,00
0,00
89.261,32

Resultat

Budget

Horsens, april 2018

Inger Hansen
Revisor

Jakob Revsbeck
Kasserer

Foreningen Bedre Bymiljø i Horsens
2018
Budget for 2018
Kontingent husstande (150,‐)
Kontingent virksomheder (300,‐)

kr. 7.950,00
kr. 6.000,00
kr. 13.950,00

Bidrag fra fond
Deltagergebyrer
Bogsalg (Arkitekten Viggo Norn)
Tilskud Horsens Kommune
Renter
Indtægter i alt

kr. 0,00
kr. 0,00
kr. 0,00
kr. 5.100,00
kr. 0,00
kr. 19.050,00

Annoncer
Kontingenter
Gebyr til banker
Egne arrangementer
Kørsel
Møder
Gaver
Deltagelse i andres arrangementer
Porto
Kopiering og kontorartikler
Andet
Ekstraordinære tiltag
Foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetet
Udgifter i alt

kr. 0,00
kr. 12.150,00
kr. 200,00
kr. 5.000,00
kr. 1.000,00
kr. 1.000,00
kr. 500,00
kr. 2.500,00
kr. 300,00
kr. 300,00
kr. 650,00
kr. 2.000,00
kr. 0,00
kr. 25.600,00

Resultat

‐kr. 6.550,00

Balance pr. 31. december 2018
Kassererens kasse
Arbejdernes Landsbank 5343 0243519
Aktiver i alt

kr. 0,00
kr. 82.131,19
kr. 82.131,19

Egenkapital primo
Årets resultat
Egentapital ultimo

kr. 88.681,19
‐kr. 6.550,00
kr. 82.131,19

Periodeafgrænsningsposter
Gæld
Passiver i alt

kr. 0,00
kr. 0,00
kr. 82.131,19

