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Borgermøde – Borren, Højby Idræts- og Kulturcenter 

Højby Skole den 10. oktober 2016   

Arrangement af Højby Lokalråd og Samarbejdsudvalget for Borren, Højby Idræts- og Kulturcenter 

 

Højby Lokalråds formand Ole Nielsen bød velkommen og gav en kort intro til aftenens program – Kurt 

Jensen var aftenens ordstyrer. 

Simon Larsen gav intro til aftenens ”Hestevæddeløb” med så mange deltager som muligt til kr. 50,00 pr. 

bud. 

 

Herefter spillede Lukas og Finni 4 folkemusik stykker på violin – bl.a. en lokal polka. 

 

Hans Henrik satte sig til klaveret og vi sang velkomstsangen ”Jeg vil male dagen….” 

Formand for SU Thomas Nicolaisen orienterede herefter om byggeprojektet og henviste til omdelte folder.  

Han startede med at tænde en tændstik for at symbolisere branden der startede det hele den 10-12-2013 i 

Højby Hallen og som havde givet mange mennesker rigtigt mange minder: skoleidræt – bankospil – 

fodboldstævner – Tage som oprettede bordtennis – koncerter – ungdomsskole – halinspektøren Niller – 

Teater i Odsherred og mange andre ting – det var Idræt – Kultur – Historie – Arkitektur. 
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Det er ikke svært at bygge en idrætshal – men allerede den 11-12-13 blev SU dannet – mange mennesker 

har arbejdet sammen – kommunikeret og lyttet – og holdt gejsten oppe i 3 år – vi er meget forskellige i SU – 

har stået sammen og blevet enige og derved opnået mærkbare resultater. 

Thomas gennemgik organisationen fra folderen og alle de udvalg der skulle til for at få det til at fungere. 

 

Hjørnestenene i projektet blev gennemgået 

- SU har indtil videre afholdt 33 møder + positivt arbejde med Kommunen  

- 0-9 klasser på Højby Skole med input til bygningen  

- Forsikringssum forhandlet til 37 mill.kr  

- Visions møde maj 2014  

- Rum og funktions program udvikles med DGI, SU og kommunen  

- Ny placering   

- Valg af navn  

- Valg af arkitekter 

- Udsmykningsudvalg oprettet 

- Arne Haugen Sørensen – Martin Nybo – Kasper Købke 

- Donationer til Idræt = + kr. 400.000 (300.000 i ansøgninger) 

- Lokal og Anlægs Fonden (100%) 
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- AP Møllerske støtte fond (100%) 

- Prækvalifikation af 5 bygge virksomheder 

- Resultat af licitation – den 26. oktober 2016 

Thomas lavede en håndtegning på overhead over den nye hals bygninger og gennemgik de forskellige 
indretninger/bygninger. Med henvisning til inspiration af borgruinen ”Borren”  

Roste kommunen for samarbejdet med SU og indflydelse i byggeudvalget, som desværre er det sidste, som 
får lov at deltage. Fremover vil dette ikke ske og Thomas anbefalede kommunen at lytte til de frivillige og 
inddrage dem. 

Så var det tid til 1. spørgerunde: 

Kim Jespersen:  Skal fodboldspillere gå gennem hovedindgangen for at komme til omklædning? 

Svar: Der kommer døre i hjørnet ved omklædningsrummet til boldbanerne.  

Joan Almgren: Kommunen lukker Højbygård – hvad med de daglige brugere af denne bygning? 

Svar: En niche i den nye hal kan bruges – evt. med afskærmning. 

Brian Svensson: Der er en vis surhed omkring udearealerne i den nye Vig hal – er der tænkt på det i Højby? 

Svar: Der kommer flisebelægning hele vejen rundt om den nye hal og der etableres en ny sti mellem hallen 
og boldbanerne med beplantning.  

 

Grønberg: Stor ros og et fint resultat – vedr. værkstedsbygningen – er i dag med i en gruppe der bruger 
sløjdsalen – hvor bliver de ældre henvist til fremover? Træ + metalsløjd eksistere ikke længere i skolen – 
skolebørn og ældre kunne supplere hinanden – eksempel passe sin cykel – måske knallert – her kommer vi 
gamle ind – pensionister kan hjælpe de unge – Hvad har i tænkt jer? 

Thomas = fine tanker – henviser til Ung i Odsherred og Peter Holm kan svare 

Peter: Vi tænker det meget ind – cykler til rep. og vask – på de ældre, min egen generation og de unge. 
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Signe(musiker): Hvad med Kultur – scene – teater -musikudstyr. 

Svar: Det er der ikke tænkt på, da kommunen lige har investeret i Odsherred Teater i Nykøbing. 

Hanne Lykke – Højbygård brugerråd: Vi har ca. 25 forskellige grupper på Højbygård – hvor kan vi være med 
eks. 25 symaskiner? 

Svar: Vi havde tegnet hallen inden lukningen af Højbygård blev offentliggjort.  

Søren With: Kulturudvalget i kommunen arbejder på det. 

Annelise Jensen: Hvordan skal ”kik” fra hovedindgangen til boldbanen foregå? 

Svar: arenaen bliver nedsænket i hallen, så man kan se over denne.  

Danny Højby Fodbold: Rigtig god hal, men hvor bliver der plads til foreningerne, hvor kan vi opbevare vores 
materialer – pokaler m.v. 

Svar: Der er ikke plads til græsslåmaskiner og kridtning – der er ikke tænkt klublokaler ind i hallen – der skal 
tænkes på en anden måde.   

 -  SU ophører med hallens opbygning, men kan videreføres i en anden form. 

Poul Echberg: er der ikke tænkt på en kælder? 

Svar: Der er tænkt i 1 plan for at være handicapvenligt. 

Louise Jensen: Meget glas giver rigtig meget varme – er der tænkt på det? 

Svar: Vi sætter lid til arkitekterne.  

 

-  Pause  

 

Kunst v/Martin Nybo – med i udsmykningsudvalg. 

Hovedværket af Arne Haugen Sørensen og projektet med fodaftryk. 

 

Var begejstret for at være med så tidligt i processen – den lokale forankring – det er unikt! 
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SU havde mange ønsker – helst en verdensberømthed og meget gerne lokal og det har vi ramt med AHS, så 
det var om at smede mens jernet er varmt – AHS er i dag 85 år – og projektet er færdigt - 3 m langt og 2½ m 
højt – motiv fra Højby Kirkes kalkmaleri af Sct. Jørgen og Dragen lavet i keramik. 

Borgerne inddrages, da de skal sætte deres fodaftryk til Borren – vi forventer 800 til 1.000 fodaftryk  – 
dette skal foregå i en workshop i pinsen 2017 – inspireret af billederne der hænger her i skolen af tidligere 
elever. 

Der laves en dokumentarfilm af AHS projektet – der er allerede 20-30 timers råfilm. 

Thomas: Fodaftryk pinsedag - men en skal være den første allerede i dag – og det er en af 
foregangsmændene og den eneste tilbagelevende fra 1977, da Højby hallen blev udvidet med scene til 
teater – et kæmpe arbejde med mange mennesker – nemlig Ib Holm 

 

 

 

Martin hjalp Ib med fodaftrykket. 
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Som surdej fra den gamle hal er der samlet mursten fra denne, som skal nummereres og sælges – herefter  

indsættes de i den nye hal.  

2. spørge runde: 

Palle Petersen – Poppelrækken: jeg har soveværelse 100 m fra rundkørslen, hvad med ny parkering og 
tilkørsel?  Større trafik på Poppelrækken? 

Svar: samme som i dag – kan udvides med det grønne areal nede ved vejen – fodbold er allerede aktiv ved 
skolen. 
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Signe: Kommer der overvågning på den nye hal? 

Svar: Der er budt ind på det og forsikringen stiller krav til det – skal kobles til skolens anlæg. 

Hanne Pikonska havde ros til den engagerede gruppe for bl.a. at have skaffet så mange penge. 

Walther Jensen glæder sig til at møde andre mennesker i lokalerne i forhold til at side i egne lukkede 
klublokaler.  

Kim Jespersen: Hvad er tidshorisonten for byggeriet? 

Svar: ½ år mere end i Vig – fonde kræver tid og kommunalt byggeri tager tid. Hellere bruge lidt mere tid 
end forhaste os – hellere 1 år mere og så få det rette. 

Den 26.10.2016 er frist for tilbuddene, hvor vinder udvælges den 1.11 2016 efter et point system. 

Tidsplanen er med start i marts 2017 og færdig ca. 13 måneder efter. 

Så sendte Thomas ”hatten rundt” for indsamling. 

Merethe Husmand: Er der nogen af ideerne fra elevprojektet med? 

Svar: Dele af bygningen er med eks nicher i hjørnerne – kan indrettes herefter - det været op og vende med 
at bruge taget – men da der meget græs omkring området er dette droppet. 

Hans Henrik spillede til den afsluttende sang, og Ole takkede for de gode spørgsmål og svar. 

Simon sluttede mødet med det spændende hestevædeløb med Peter Holm som hestefører. 

 

 

Højby, den 11. oktober 2016 

Knud Erik Nielsen 


