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Selv om vi som sådan ikke er høringsberettigede, vil vi alligevel som repræsentanter for
Høng Gymnastikforening bidrage til drøftelserne vedr. budget 2022 og hensigtserklæring
H32 med dette høringssvar.
Da vi i sin tid blev inviteret til at deltage i projektgruppen (Kultur og Bevægelsespark Høng)
havde vi 3 store ønsker til Kultur- og bevægelsespark Høng (KBH):
● Plads til vores mange gymnaster
● Plads til vores mange redskaber og rekvisitter
● Gode faciliteter til gymnastik og spring
Disse brændende ønsker har vi stadig.
At beholde lejemålet i Gørlev opfyldte to formål:
● at tilbyde vores springgymnaster gode springfaciliteter
● at skabe plads i Høng Kultur- og Bevægelsespark ved på den måde at tage et stort
antal aktive idrætsudøvere ud af ligningen.
Det undrer os, at man i beskrivelsen i H32 fremhæver et stort, dyrt, nyskabende og ambitiøst
projekt som RIB’en i Roskilde som et eksempel på et byggeri med springfaciliteter.
Det er uden tvivl noget af det ypperste, vi har i Danmark.
Vores undren går på, om det virkelig er det, man vil arbejde for i Høng, eller om man derved
bevidst eller ubevidst vil retfærdiggøre de valg, fravalg og prioriteringer, der blev foretaget
ved udformningen af Kultur- og Bevægelsespark Høng, som den står nu.
Vi vil blive ovenud begejstrede for sådan et byggeri. Det ville for alvor gøre KBH til det
kraftcenter for idrætten, som vi drømte om. Men de priseksempler, der står i H32, må ikke
blive argument for, at man ikke vil give sig i kast med endnu et stort byggeri i Høng. Mindre
kan gøre det. Mindre kan stadig opfylde vores behov og skabe den helhed, der kan rumme
os alle, hvilket er det, vi hele tiden har arbejdet for.
Vi håber meget, at kommunalbestyrelsen kan se nødvendigheden af, at vi kommer videre
med en tilbygning til Høng Kultur- og Bevægelsespark, og afsætter penge til det.
I arbejdet med Høng Kultur og Bevægelsespark og senere i HG’s arbejdsgruppe er der lavet
meget forarbejde, der kan bruges. Dermed kan penge spares, og processen speedes op.
Høng Gymnastikforening er med 1000 aktive medlemmer den store idrætsforening i Høng,
og gymnastik er ubetinget den største idrætsaktivitet med 500 aktive udøvere. Da
kommunalbestyrelsen i 2014 besluttede et idrætsbyggeri, der skulle kunne rumme al
idrætten i Høng, kunne vi næsten ikke få armene ned. Vi var allerede dengang voldsomt
pressede på plads og tider.
Eftersom kommunen ville ud af de mange lejemål, de dengang havde og dermed frigøre
penge til driften af Høng Kultur- og bevægelsespark, havde vi en klar forventning om, at der
også skulle være plads til vores mange springgymnaster, der trænede i Gørlev. Det ville
kræve endnu mere plads og en opgradering af springfaciliteterne i Høng.

Alt det har vi undervejs beskrevet og dokumenteret for både den administrative og den
politiske styregruppe.
Det var ikke kun springfaciliteter, der ikke blev prioriteret i KBH. Behovet for plads og viljen til
at samle idrætten i Høng blev heller ikke i tilstrækkelig grad prioriteret.
Vi vil meget gerne bidrage med yderligere oplysninger, påtage os opgaver og samarbejde
om at få skabt det rigtige byggeri, der opfylder vores behov, og som vil skabe den følelse af
glæde, anerkendelse, gejst og stolthed, der vil generere energi og kvalitet i vores frivillige
arbejde i foreningen langt ud i fremtiden.
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Vedhæftet:
● Gymnastikafdelingens beretning fra 2020, der beskriver tilstanden for
gymnastikafdelingen pt.
● Tilbud fra Danske Hal, som HG’s arbejdsgruppe har indhentet (2018). Det er et
eksempel på en tilbygning, der vil opfylde vores behov for plads og springfaciliteter.

