
Korninghus 
 
Afgørelsen om husets placering på Ussingvej er sket ved en demokratisk proces ved afstemning på 
et borgermøde. Samtidig er det et udbredt ønske blandt de foreninger, der primært skal benytte 
huset. 
 
Korning Idrætsforening bliver en stor bruger af huset, hvorfor en placering i forbindelse med det 
bestående idrætsanlæg synes nærliggende. 
 
Ved at lægge Korninghus direkte i forbindelse med det bestående klubhus kan omklædnings- og 
badefaciliteter i dette hus udnyttes, og derved opnås en besparelse på dette område i forbindelse 
med byggeriet. 
 
Vi er sikret den jord, der er nødvendigt til bebyggelse og p-plads. 
 
Ved opførelse på Ussingvej undgår vi gener for naboer, hvilket ikke var tilfældet ved en placering 
ved Korning Skole, da en opførelse af huset her, ville medføre en beliggenhed helt tæt på 
nyudstykningen Fredsbovænget. 
 
Ussingvej er en meget trafikstille vej hvorimod der på Korningvej er megen trafik med over 2.000 
køretøjer i døgnet. 
 
Da vi i 1982 skulle have nyt udendørs idrætsanlæg i Korning ønskede K.I.F. en beliggenhed ved 
idrætspladsen bag skolen. Dette ville Hedensted Kommune ikke være med til, da det ville have 
betydet en ekspropriation. Det nye idrætsanlæg blev derfor lagt på Ussingvej og det fungerer rigtig 
fint, og idrætsudøverne lever fint med, at trænings/lysbanen ligger bag skolen og dermed i afstand 
fra klubhuset på Ussingvej. En placering af Korninghus ved skolen ville betyde, at man begynder at 
trække aktiviteterne tilbage fra Ussingvej, og idrætsanlægget på Ussingvej vil dermed få en 
sekundær placering. 
 
Korninghus vil også komme til at indeholde en ”forsamlingshusdel” og der mener vi, at det kan 
være underordnet, om borgerne skal bevæge sig det ene eller andet sted hen. 
 
En placering ved skolen vil besværliggøre f.eks. afholdelse af den årlige byfest. 
 
Set med skolens øjne er det selvfølgelig en ulempe, at Korninghus ikke placeres i umiddelbar 
nærhed, men vi mener, at afstanden fra skolen til Usssingvej (350-400 m) er til at leve med. Der er 
lysreguleret fodgængerfelt over Korningvej, og der vil være fortov hele vejen. Vi har været – og vil 
fortsat være i tæt dialog med ledelse på Korning Skole, da skolen bliver en central og vigtig bruger 
af huset. I forbindelse med udarbejdelse af tegninger for Korninghus, vil der bliver taget hensyn til 
de ønsker, vi ved, der er fra skolens side. Tanken er nok også, at vi vil indlemme en person fra 
skolen/skolebestyrelsen i Korninghus’ bestyrelse. 
 
Bestyrelsen for Korninghus 



 
 
 
 
 
 
 


