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KORNINGHUS – Center for kultur og idræt 

 
Et projekt, der først og fremmest er sat i verden for at styrke 
udfoldelsesmulighederne i byen for alle borgere i alle aldre. 

 

 
Projektbeskrivelse 

 
Kontaktinformation: 
Navn: Den Selvejende Institution Korninghus 

Adresse: Formand Kenth Skipper-Mortensen, Korningvej 37, 8700 Horsens 

Kommune: Hedensted 

CVR-nummer: 38207792 

Bank: Middelfart Sparekasse, Hedensted Afdeling 

Revisor: Rathmann & Mortensen, Vejlevej 23A, 8722 Hedensted 

Kontaktperson: Hans Hansen, Oluf Lerches Vej 13, Korning, 8700 Horsens 
Tlf. 28606167 

E-mail: lishans@profibermail.dk 

 
 

Projektplacering: 
I forbindelse med eksisterende klublokaler på Ussingvej 15, Korning, 8700 Horsens, på grunden 
mellem Ussingvej 13 og Ussingvej 15. 

 

Projektets baggrund 

Korning er en initiativrig landsby beliggende 9 km. vest for Horsens i Hedensted Kommune. 

Lokalområdet ligger meget centralt mht. infrastruktur. - Der er 3 km til motorvej E45 og 1 km. til 

Vestvejen, hvor man via Den Midtjyske Motorvej når Billund på ca. ½ time. Byen er inde i en rigtig 

god udvikling, hvilket bl.a. ses ved, at der er godt gang i salg af byggegrunde, og at 10 nyopførte 

udlejningsboliger er taget i brug medio 2020. I Korning Sogn er der godt 700 indbyggere. 

 

Der er et meget aktivt lokalråd, som i 2009 fik udarbejdet en udviklingsplan for byen, hvoraf mange 

dele er gennemført. I alle tilfælde med stor lokal opbakning. Her kan nævnes fortællerfestival 2009, 

renovering 2011 af gadekæret, som er blevet en hyggelig udendørs samlingsplads for beboere i alle 

aldre. I 2013 er en natursti med 2 shelters blevet etableret, og dette sted er meget besøgt både af 

byens borgere og af gæster udefra. 

 

Men et væsentligt element i udviklingsplanen er endnu ikke udført, nemlig et aktivitetshus 

for kultur og idræt. 

 I Korning er vi af den opfattelse, at det er afgørende for byens videre udvikling, at vi fortsat arbejder 

på et sammenhængende lokalsamfund med lige udfoldelsesmuligheder for alle alders- og 

interessegrupper. 
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Positivt for Korning er 

• Byen har en skole til og med 4. kl. med integreret SFO og børnehave. 
• Gode udendørsfaciliteter med 2 boldbaner og en tennisbane i sommerperioden 

• Gode løbemuligheder på naturstien. 
• Et godt lille hyggeligt samlingssted ved gadekæret i sommerhalvåret. 
• Et rigt og blomstrende foreningsliv. 
• God branding af Korning: Byen nævnes jævnligt i medierne, f.eks. i TV syd som et godt eksempel 

på landsbytrivsel og udvikling. 
• At der nu igen sælges byggegrunde i Korning. 
• At Hedensted kommune skriftligt har tilkendegivet sin fulde opbakning til Korninghus. 

 
 

Negativt for Korning er 

• At vinteraktiviteterne er henlagt til skolens meget lille gymnastiksal, som kun har et baderum. 
• At de fleste af Korning Idrætsforenings knap 200 medlemmer er henvist til haller 6-8 km. fra 

Korning. 
• At byen mangler et indendørs mødested for byens borgere og foreninger, idet skolens øvrige 

lokaler er ganske små med plads til max. 2o personer og indrettet til små børn under 10 år, dvs. 
voksne møbler findes ikke. 

• At eneste mulighed for at mødes derfor er idrætsforeningens lille klublokale på ca. 30 m2. 
• At Korning lokalarkiv mangler et lokale, og er henvist til et par skabe i en midlertidig lånt 

lejlighed uden internetforbindelse. Dvs. registrering af materialer må ske privat, hvilket ikke er 
optimale arbejdsbetingelser for de frivillige medarbejdere på arkivet. 
 

 

 

Formål: 
Det absolutte formål er at få opført Korninghus. Et hus, der indeholder gode indendørs 

idrætsfaciliteter samt et samlingssted for byens og oplandets borgere. Dvs. ønsket om ”at kunne 

flytte mødestedet ved byens gadekær” indendørs i form af et moderne forsamlingshus med fleksible 

anvendelsesmuligheder for alle borgere og interessegrupper, så der ses en god synergi mellem 

disse. 

 

 

 

Succéskriterier: 
Succesen vil være total, såfremt vi kan få opført en bygning på de ønskede ca. 800 m2. med 

fleksible muligheder for at mødes til samvær omkring idræt og kulturelle aktiviteter. Et hus for alle. 
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Til forhåndsvurdering af byggeprojektet Korninghus. 

 
Tegningsmateriale mv:       
• Oversigtskort, der viser bygning og grund samt de nære omgivelser/bebyggelser og med 

angivelse af målestoksforhold og nordpil. 

 

• Matrikelkort er endnu ikke udarbejdet. 

 

• Fotos af grunden, bebyggelsen og de nære omgivelser. 

 

Overvejelser vedrørende placering: 
Placeringen på grunden er nøje overvejet, idet bestyrelsen i samarbejde med DGI har undersøgt et 

alternativt byggeri i forbindelse med skolen, og har derefter afholdt et borgermøde, hvor der blev 

foretaget en vejledende afstemning om husets placering. Afstemningen gav ikke et klart billede af 

placeringen, og efter mange drøftelser og moden overvejelse besluttede bestyrelsen, at den bedste 

placering set med fremtiden for øje ville være en placering på Ussingvej i forbindelse med det 

eksisterende klubhus. Et plus for skoleplacering var synergien med skolen, men ulempen var så, at 

huset skulle bygges på nogle af de helt nye attraktive byggegrunde ved siden af skolen. De næste 

grunde ville blive svære at sælge med en hal i baghaven, og lodsejerne for de 3 allerede opførte 

huse var ikke begejstrede, da de havde købt byggegrunde og bygget på stedet under falske 

forudsætninger. En ulempe ville også være meget dårlige trafikale adgangsforhold til 

skoleplaceringen. En udvidelse af huset ville heller ikke være mulig på længere sigt med en 

placering der. 

På Ussingvej er der længere til naboerne og ved at bygge huset tæt på klubhuset, vil såvel naboen i 

nord som genboerne i vest kun få en p-plads som eneste gene. Ved at placere huset parallelt med 

klubhuset vil en udvidelse til større hal være mulig mod øst, såfremt man freder østmuren mht. 

tekniske installationer mv. 

Vejen mellem skolen og Korninghus er indtænkt som rød rute (rød asfalt), så man kan sikre vejen til 

og fra Korninghus for de bløde trafikanter. 

 

Perspektivtegninger, facadetegninger/skitser med angivelse af målestoksforhold er udarbejdet af et 

byggefirma uden aftale om entreprise. 

 

Beskrivelse af projektet 

Beskrivelse af projektet og forventet anvendelse. 

Korninghus er et hus for alle borgere, skolen og andre interessegrupper, idet vi gerne vil give 

klubber, foreninger, privatpersoner, dagplejere, institutioner, mv. muligheder for at mødes formelt og 

uformelt i rummelige og lyse lokaler med adgang til aktivitetsrum, it-faciliteter, køkken, kiosk, café, 

toiletter og udefaciliteter. 

 

 I 2015 gennemførte Korninghus i samarbejde med DGI en borgerundersøgelse, der viste, at 77% 

af de forespurgte ville benytte huset til idræt, kultur og andet, hvis Korning havde et sådant. 

 

Korning Idrætsforening har knap 200 medlemmer, og undersøgelsen viser, at ca. 70% af disse vil 

benytte idrætsfaciliteterne. 
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Korning er kendetegnet ved et rigt foreningsliv, og 

huset vil ifølge de indhentede hensigtserklæringer blive brugt af medlemmer fra samtlige foreninger 

og interessegrupper, samt skolen og dagplejen.  Forventet ca. 500 personer lokalt. 

Forsamlingshusdelen og idrætsdelen forventes benyttet stort set ens, dog nok med en lille overvægt 

i forsamlingshusdelen, da idrætsdelen ikke vil blive benyttet helt så meget i sommerhalvåret. Der er 

god synergi mellem Korninghus og Korning skole, som vil bruge Korninghus til mange aktiviteter 

året rundt. 

 

 

Anvendelsen af Korninghus/ sportsdelen: 

Formålet er: 

at kunne udvide det - indenfor sport og idræt - ret begrænsede tilbud, der findes i Korning by nu, 

samt give muligheder for nye aktiviteter – ikke mindst i vinterperioden, og give byen faciliteter til, at 

et større antal mennesker kan mødes til indendørs arrangementer som f.eks. gymnastikopvisninger, 

idrætskurser, stævner mv. Herunder er det nødvendigt at etablere tidssvarende omklædnings- og 

badeforhold til sport, idræt mv. 

 

Idræt og sport:   

Korning Idrætsforening: I en hensigtserklæring har Korning Idrætsforening ønsker om at benytte 

hallen ca. 350 timer pr. år til badminton, gymnastik, volleyball, yoga samt evt. andre sportsgrene. 

 

Korning skole og Landsbyhaven (= den integrerede børnehave og SFO): 

I en hensigtserklæring har Korning skole og Landsbyhaven ønsker om at bruge hallen til idræt og 

sport ca. 40 uger om året i skoletiden i alt ca. 400 timer årligt. 

 

Dagplejemødrene: 

Har ønsket at bruge alle dele af huset med børnene efter nærmere fastsatte aftaler. Bruger i dag 

klubhuset i forbindelse med udendørs aktiviteter på motorikbanen på stadion, og vil gerne udvide 

aktiviteterne indendørs. 

 

Korning Borgerforening: 

Formålet er: 

At skabe plads til de store arrangementer, som Borgerforeningen afholder for byens borgere i alle 

aldersgrupper. 

Hensigten: foreningen har i en hensigtserklæring ønsket at bruge hallen hvert år til byfest hele 

ugen uge 23, og til 2 gange børnedisko årligt, juletræsfest, dilettant, fastelavnsfest, fællesspisning, 

koncerter mm. 

 

 

Anvendelsen af Korninghus/ kulturdelen: 

Formålet er: 

At kunne skabe samlingssted til de mange forskellige eksisterende aktiviteter og nye tiltag, som 

borgerne i en spørgeskemaundersøgelse og et visionsseminar over 3 aftener har udtrykt ønske om. 

at tilbyde tidssvarende rum for idræt, musik, drama og teater, SFO, skolefester og –koncerter. 
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Korning Skole og Landsbyhaven: 

Hensigten: Skolen har i en hensigtserklæring ønsket at bruge huset til undervisning 10 timer 

ugentligt, projektarbejde med elever 2 gange månedligt, SFO aktiviteter 2 timer ugentligt, emneuge 

1 uge årligt, desuden temadage for personale 2 dage årligt samt forældrearrangementer 2 aftener 

årligt. I alt ca. 600 timer årligt.   

 

Foreningerne: 

Hensigten: I alt 8 foreninger har i hensigtserklæringer ønsket at bruge huset til bestyrelsesmøder 

og generalforsamlinger. 

 
Seniorkultur: 

Formålet er: 

At give ældregrupperne et ideelt samlingssted med gode adgangs- og parkeringsforhold, gode 

toiletforhold, caféadgang, alt sammen ældre-og handicapvenligt udført. 

Ønsker: Ældregrupperne i Korning har på visionsseminaret ønsket at flytte deres aktiviteter ind i 

Korninghus, idet de kun har en lille handicapbolig til låns i en kortere periode, og den lille bolig 

tillader ikke pladskrævende aktiviteter. Der er pt. aktiviteter flere gange ugentligt, hvilket kunne 

udvides med bedre plads. 

 

Lokalarkivet: 

Formålet er: 

At skabe rum til lokalarkivets samling og til arbejdet med arkivalierne, idet lokalarkivet ikke har eget 

lokale nu. 

Hensigten: at arkivet vil bruge et samlingsrum til åbent arkiv den første onsdag aften i hver måned 

2-3 timer, desuden fortælleaftener 2 gange årligt á 4 timer, og et større arrangement den 4. maj ca. 

5 timer. Årets store udstilling i forbindelse med byfestugen uge 23 vil kunne udvides fra de 

nuværende 2 udstillingsdage til hele ugen. Desuden til medarbejdernes registrering af arkivalierne 

ca. 4 timer pr uge i 40 uger. 

 

Menighedsrådet:   

Hensigten: vil benytte huset til kirkehøjskole én gang årligt samt 3-4 gange årligt til kirkekaffe. 

 

Ungegruppen: 

Formålet er: 

At give de unge mulighed for at komme i huset uden nødvendigvis at udøve sport. 

Ønsker: Ungegruppen har på visionsseminaret udtrykt ønske om at komme i et lokale, som de selv 

er med til at udstyre og have indflydelse på. 

 

Tværgående aktiviteter: 

Borgerne har udtrykt ønsker om arrangementer i form af musik, teater, foredrag, udstillinger, kursus-

og voksenundervisning, fitness mv. Desuden skal der være mulighed for at spille billard og brætspil 

samt danne læsegrupper og lign. 

 

Redegørelse vedr. proces, herunder finansiering og tid. 

Nyskabelse og innovation: 

I mere end 20 år har der i Korning været talt om, at vi mangler et samlingssted, så Korninghus vil 

absolut være en nyskabelse. Omkringliggende landsbyer har ikke noget samlingssted, så vi er ikke i 

tvivl om, at vi også vil kunne tiltrække borgere fra disse byer. 
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I bestyrelsen mener vi ikke, at byggeriet kan deles op i etaper. Derfor skal vi gerne have hele 

finansieringen på plads, inden byggeriet starter. Vi forventer at kunne starte op i efteråret 2021, og 

at vi er færdige i efteråret 2022.   

Egenfinansiering: Korninghus har pt. skaffet en egenkapital på kr. 800.000, svarende til ca. 12-13% 

af anlægsudgifterne, hvortil skal lægges et beløb på kr. 75.000, som er betalt til DGI i forbindelse 

med opstart af projektet. Desuden har projektet nu en byggegrund på ca. 3000 m2. 

    

Tidsplanen fremgår under punktet ”Den overordnede tidsplan for byggeriet”. 

 

 

Redegørelse vedr. brugerinddragelse. 

Gennem 3 visionsseminarer har vi haft alle foreninger og interessegrupper i byen involveret i, hvad 

huset skal indeholde, og disse ønsker indgår naturligvis i vore drøftelser med byggefirmaet. 

 

Desuden har alle foreninger og skolen samt dagplejen udarbejdet hensigtserklæringer til 

Korninghus, herunder også frivilligt arbejde i projektet. Disse vil derfor også indgå i drøftelserne med 

byggefirmaet. Ungegruppen har udtrykt ønske om et lokale, som de selv er med til at indrette og 

have indflydelse på. 

 

En potentiel synergi mellem brugergrupperne ser vi udvikle sig f.eks. når dagplejerne, skolen, og 

SFO’en besøger Korninghus, idet børnene kan blive fortrolige med hinanden og de voksne. En 

anden form for synergi er lokalarkivets placering i huset, idet man der kan få børnene med ind i 

historien, dels ved fortællinger og film, dels ved udstillinger. Skolen kan også bruge lokalarkivet til 

den del af opgaven, der hedder at involvere sig i omverdenen. Der vil være mange muligheder for 

en god synergi. 

Af nye kvaliteter, som Korninghus kan tilføre lokalområdet, er, at der skabes rum og plads for et 

varieret udbud indenfor kulturelle aktiviteter, idet der hidtil ikke har været fysisk plads til større 

arrangementer. Spørgeundersøgelsen hos DGI viser, at folk udover sport og idræt efterspørger 

samvær omkring kulturelle aktiviteter i form af musik, dans og foredrag. 

 

Det påtænkes fremadrettet at indlede et samarbejde med Ældresagen og EKKO fonden. 

Sidstnævnte har ultimo 2018 oprettet bostedet ”Korninghøj” i Korning. Det er et socialpædagogisk 

bosted for sårbare voksne i alderen 17-85 år, som af forskellige årsager ikke kan rummes i et 

almindeligt institutionsregi. Det har på et borgermøde vist sig, at det ligger ”Korninghøj” meget på 

sinde at blive rigtig godt integreret i Korning. 

 

Desuden vil de udendørs arealer kunne ses som en naturlig del af Korninghus, idet vi på det 

eksisterende stadion har en tennisbane, der blev anlagt ved frivillig arbejdskraft for 25 år siden og 

stadig har det fint, fordi frivillige lægger deres kræfter der. På stadion er der endvidere et område 

med legeredskaber for børn til motorisk træning. Dette område er netop i år vha. borgerbudgettering 

blevet videreudviklet, både med træningsredskaber og med et lille overdækket bænkesæt, så folk i  

alle aldre kan sidde der og nyde aktiviteterne på pladsen i al slags vejr. Korninghus ligger centralt 

placeret på stisystemet i Korning. 

 

Ejer/lejerforhold for grund/bygning 

Det skal her nævnes, at vi er sikret den jord, der er behov for til bygning og p-plads m.m. 
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Det eksisterende klubhus ejes af Hedensted kommune, som mundtligt har tilkendegivet, at en 

placering på det sted tænkes ukompliceret, og at der godt kan findes en løsning på 

sammenbygningen. 

Lodsejeren til byggegrunden har på alle møder i såvel bestyrelsen som på borgermøderne 

tilkendegivet, at grunden er sikret Korninghus. 

 

Kulturelle kvaliteter. 

Området, hvor huset opføres, er fladt, og der er tale om agerbrugsopdyrket jord. Uden 

kultur/miljømæssige aspekter at tage hensyn til. 

 

Tids- og handlingsplan: 

Gennemførelse af finansieringsplanen:    okt. 2017 - dec. 2020 

Udarbejdelse af tegninger – projektbeskrivelse: dec. 2017 - juni 2021 

Byggefasen:    sep. 2021 - sep. 2022 

Inventar og færdiggørelse af udendørs arealer: sep. 2022 - okt. 2022 

 

Vi er i bestyrelsen helt på det rene med, at der fra fonde og andre givere kan komme krav og 

ønsker, der skal tages hensyn til. 

 

Beskrivelse af byggeriet. 

Landskab og miljø er indarbejdet i projektet. 

 

Grunden er placeret i landzone, men vil af kommunen blive sat i høring til byzone, når vi har sikret 

tilstrækkelig finansiering til at gå i gang. 

Huset er tegnet ind i den nye kommuneplan 2017-29. 

Korninghus indgår naturligt i landskabet sammen med det eksisterende klubhus. Mht. miljø 

påtænkes byggeriet opført i materialer, der tager behørigt hensyn til dette. Vandafledning vil/skal 

foregå efter kommunens spildevandsregulativ, idet der kræves et tostrenget system, således at 

overfladevand bliver ledt ud i et eksisterende regnvandsbassin beliggende på Pebringsvej, øst for 

Korninghus. Dette område er etableret for få år siden og er nu ved at udvikle sig til et rekreativt 

område, hvor man kan opholde sig. Der er passende afstand til naboen mod nord, som har hæk ind 

mod den påtænkte P- Plads, hvorfra der vil være gode, handicapvenlige adgangsforhold for såvel 

gæster til det udendørs stadion, som til Korninghus. 

 

Energiklasse i eksisterende bygning. 

Det eksisterende klubhus er en kommunal ejendom, opført 1982 af Hedensted kommune. Huset er 

opført efter de gældende standarder på byggetidspunktet. Energirapport ikke kendt. 

 

Målsætning for bygningsklasse, frivillige energistandarder og sikring af energiforbrug vil indgå i 

vores drøftelser med byggefirmaet. 

Endvidere er det hensigten, at vandforbruget skal reduceres ved de mulige anordninger, som fås til 

dette.       

 

Det er bestyrelsens mål at opføre et bæredygtigt energioptimeret hus, som gør brug af moderne 

vedvarende energikilder. 

Vinduer og døre udføres som træ/aluminium, og varme i bygningen er regnet som vandbåret 

strålevarme forsynet fra varmepumper. Desuden påregnes at opsætte solceller. Al belysning 

udføres som LED belysning. 
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Indledende overvejelser om materiale og dagslysmæssige løsninger: 

Mht. miljø påtænkes byggeriet opført i materialer, der tager behørigt hensyn til dette. Der påtænkes 

materialevalg, som giver gode gulvforhold for sportsudøverne, og der bygges i materialer, så støj 

minimeres mest muligt både for brugerne inde og ud mod naboerne. Der skal anvendes 

allergivenlige materialer, hvor det er muligt. 

Dagslyset sikres gennem store vinduespartier, måske som udstillingsmontrer, så driften kan hjælpes 

vha. sponsorerede udstillinger. 

 

 
Overvejelser for bygningsmæssig fleksibilitet og robusthed overfor fremtidige 
anvendelsesændringer: 
I projekt Korninghus har vi afholdt flere borgermøder – alle meget velbesøgte. Opbakningen til disse 

møder samt flere andre tiltag, der er gjort omkring projektet viser, at byen og oplandet vil dette 

projekt. 

 

Placering af Korninghus ved skolen eller ved Stadion, er indgående drøftet og vurderet af 

brugergrupperne, og da der kun er en afstand på ca. 360 m fra skolen til stadion, er det en endelig 

beslutning, at byggeriet får de bedste udviklingsmuligheder på Stadion i forbindelse med det 

eksisterende klubhus, idet vi påtænker at benytte de faciliteter, som allerede er der, og derved 

reduceres udgifterne til nogle af omklædningsrummene. Ligeledes vil parkeringsforhold, og 

adgangsforholdene trafikalt være de bedste ved Stadion. Der påtænkes en rød asfalt som 

sikkerhedszone mellem skole og Korninghus. 

 

I planerne for Korninghus indgår, at vi tænker hallen bygget med mulighed for en senere udbygning 

til en større hal, såfremt behovet viser sig der. Derfor skal endevæggen mod åbent land være fri for 

tekniske installationer, så en udvidelse kan foregå den vej.   

 

Vi vil gerne lave fleksible fællesrum, så disse med foldevægge kan gøres større eller mindre efter 

behov ved mødeaktiviteterne, og således at der kan foregå flere arrangementer i huset på samme 

tid. Der skal tages hensyn til, at forskellige interessegrupper, kan lave kursus- og 

undervisningstilbud i min. et af lokalerne, herunder lokalarkivet og skolen. 

Der skal indrettes et hyggeligt ungerum, så de unge også kan komme i Korninghus uden 

nødvendigvis at udøve sport. 

 

 

Forventede resultater: 

I bestyrelsen er vi ikke i tvivl om, at den dag huset står klar, vil opbakningen blive markant, hvilket   

også vil være tilfældet, når det drejer sig om frivillig hjælp i forbindelse med den daglige drift af 

huset. Der er en tradition i Korning for at løfte mange opgaver ved frivilligt arbejde, som f.eks. 

vedligehold af natursti og gadekær. 

 

Vi føler os overbevist om, at Korninghus vil være en magnet for byen, hvilket bl.a. vil kunne ses 

omkring salg af huse – opførelse af nye huse – tiltrækning af børnefamilier. 


