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HØRINGSSVAR:
FKU – Driftstilskud til Fløng forsamlingshus reduceres
I Landsbylauget – Fløng Sogn (www.floenglaug.dk) bemærker vi med undren at forslaget
tager udgangspunkt i en præmis om at huset ikke bruges, idet der ikke er faste aktiviteter på
uge eller månedsbasis, når det samtidig anføres at der faktisk er omkring 80 aktiviteter i
huset om året.
Det er vores holdning at Fløng (samt Marbjerg, Ny Fløng og Soderup) naturligvis er berettiget
til at have et ”hus” hvor vores mange foreninger og klubber efter behov vederlagsfrit kan
samles og holde møder – herunder vælgermøder og kommunens egne borgermøder -,
generalforsamlinger og aktiviteter. At man så hos forpagteren kan tilkøbe kaffe eller endog
mad er naturligvis kun et ekstra gode.
At huset samtidig danner rammen om private borgeres konfirmationer og
fødselsdagsselskaber, der sædvanligvis købes hos forpagteren, og dermed holder liv i huset
og gang i private arbejdspladser, ser vi kun som et stor plus. Kigger man i husets regnskaber,
fremgår det således at der ingen ekstraordinære udgifter er herved for kommunen –
udgifterne udgøres alene af nødvendige driftsudgifter til især varme samt vedligeholdelse.
Vi mener samtidig som regelmæssige brugere af huset, at en reduktion som det forslåede vil
medføre at huset reelt lukkes ned, da vedligeholdelsen i den grad er nødvendig løbende, og
der udestår fortsat rigtigt meget, før huset er på niveau med fx Hedehuset.
Alternativt ser vi dog gerne at bygningen rives ned og erstattes med et tidssvarende
”kulturhus” med AV-faciliteter og internetadgang, opdaterede køkken- og toiletfaciliteter samt
en god stor sal til brug for kulturelle arrangementer og små mødelokaler.
Generelt så er der i den grad en mangel på offentlige kulturelle aktiviteter herude i Fløng, og
hvis vi selv skal tage initiativer – og der tages mange initiativer herude – er det nærmest en
forudsætning at der er et ”hus” der kan danne rammen om disse.
Det er vores indtryk at der er gang i en meget stor befolkningsudskiftning – og der kommer
rigtigt mange unge familier herud, så vi har en forventning om at der er en igangværende
opblomstring i gang – og det bør ikke modarbejdes af kommunen ved reelt at lukke vores
eneste ”kulturinstitution”, det bør snarere bakkes op med mere fokus fra kommunens side.
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