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Det hænger desværre ikke sammen. Som skoleleder i Københavns Kommune med en ugentlig arbejdstid omkring de 50 timer, et liv som pendler
og et familieliv gør, at det allerede er svært at få plads til det politiske.
Thomas Horn (S)

Thomas Horn stopper i byrådet
Arbejdspresset som skoleleder er for voldsomt til, at der
også er tid i kalenderen til at
passe opgaven som byrådsmedlem.
Af Jesper Munch Nielsen
HELSINGØR: Job og politisk
karriere - de to kan ikke altid forenes, netop på grund
af tiden. Socialdemokraternes Thomas Horn, en af partiets markante profiler, forlader nu Helsingør Byråd, fordi
hans faste job som skoleleder for en stor skole i København ikke levner plads i kalederen til også at være den
ambitiøse og helhjertede byrådspolitiker, som Horn ønsker at være.
- Det hænger desværre
ikke sammen. Som skoleleder i Københavns Kommune med en ugentlig arbejdstid omkring de 50 timer, et
liv som pendler og et familieliv gør, at det allerede er
svært at få plads til det poli-

tiske. Nu kommer så også en
stor spændende byggesag på
min skole, som skal udbygges og renoveres for 220 millioner. Den vil kræve mange
møder. Der er altså efterhånden ikke flere minutter og
hjerne-RAM tilbage til det
politiske, forklarer Thomas
Horn i en pressemeddelelse
torsdag aften.

Tæt på Folketinget
Horn blev valgt ind i Helsingør Byråd ved valget i no-

vember 2013 - efter nogle år
som folketingskandidat for
Socialdemokraterne i Helsingør og et 2011-folketingsvalg med over 4.200 personlige stemmer, som var endog
meget tæt på at give valg til
Folketinget.
Nu er det tæt på, at Horn
siger tak og farvel til byrådsarbejdet. I går skrev han til
borgmester Benedikte Kiær,
for tiden på barsel, og fungerende borgmester Ib Kirkegaard, og forklarede, at han

ønsker at blive fritaget fra
ombuddet som byrådsmedlem. Byrådsgruppens leder
Henrik Møller er også blevet
informeret om beslutningen.
I slutningen af februar på næste byrådsmøde - vil
Horns ønske blive behandlet og naturligvis godkendt
af byrådet. Den socialdemokratiske førstesuppleant
er erfarne Per Christensen,
som altså får et comeback i
byrådet efter at have mistet

En ærgerlig Henrik Møller
FARVEL: Helsingør-Socialdemokraternes leder Henrik Møller er bestemt ikke
glad for, at Thomas Horn
nu forlader politik.
- Jeg er da dødked af det.
Men jeg har også forståelse for det. Det er jo ikke en
tilfældig taget beslutning,
men handler om, at han

gerne vil have et liv, der
fungerer bedre end i dag.
Og der er andre ting, vigtigere ting i livet end politik.
Henrik Møller trådte
selv ud af byrådsgruppen
og forlod politik i en periode på grund af arbejdspres.
Han er vendt tilbage og håber på, at Thomas Horn gør

det samme en dag.
- I forhold til den socialdemokratiske gruppe
er det virkelig ærgerligt, at
Horn trækker sig. Thomas
er et dynamisk menneske,
som tilfører en masse til
det politiske arbejde.
jmn

sin plads ved seneste valg.

En svær beslutning
Det gør ondt på 43-årige Thomas Horn, at han nu må slippe det politiske liv.
- Det har været en meget
svær beslutning. Jeg har været politisk aktiv siden 1989.
Først som DSUér i Slagelse,
senere som bestyrelsesmedlem på Østerbro i Thornings
gamle kreds, til nogle spændende år som folketingskandidat og som stedfortrædende folketingsmedlem to
gange for nu at have æren af
at være byrådsmedlem i Helsingør. Altid har politik fyldt
alt. Det har været der hele
min ungdom og har på alle måder formet den, jeg er i
dag, forklarer Horn i pressemeddelelsen.
Thomas Horn fortæller, at
det var en tilvænning at blive
en holdspiller i byrådsgruppen i modsætning som enlig folketingskandidat. Samtidig erkender han, at han

Thomas Horn: »Det har været en
svær beslutning«.

har nydt at »være en del af
et stærkt hold med Henrik
Møller i spidsen«
Blandt de politiske succeser, som Horn også er glad
for at have været en del af,
nævner han blandt andet
en kvalitetssikring af implementeringen af folkeskolereformen, sikringen af økonomi til lærerarbejdspladser,
eftergivelsen af skolernes
gamle gæld og et pilotprojekt
med skolemad.

Espergærde Idrætsby får sine første 8 mio.
sker teenagere af begge køn
og kvinder har til idrætsfaciliteter.
Det er en nytænkning i
forhold til klassiske idrætshaller, der typisk er indrettet
af og til voksne mænd.
Det betyder dog ikke, at
pladsen til de etablerede indendørs idrætsgrene forsvinder. Der kommer bare
mange flere og anderledes
valgmuligheder. Nytænkning er også digital.

Lokale og Anlægsfonden
beskriver den kommende
idrætsby i Espergærde som
nyskabende og banebrydende. Derfor har fonden
allerede besluttet at støtte
projektet med 8 mio. kr.
Af Claus Kjærsgaard
ESPERGÆRDE: Planen om
at etablere en idrætsby ved
Espergærde
Gymnasium
kom et skridt nærmere torsdag.
Et næsten enigt sundheds- idræts- og fritidsudvalg gav grønt lys for
projektet. Allerede inden udvalgsmøde havde idrætsbyen dog fået sine første millioner.
Lokale- og Anlægsfonden, der anvender nogle af
tipsmidlerne støtter og udvikler byggeri inden for
idræt, kultur og fritid.
Fonden har deltaget i udviklingen af idrætsbyen, og
der var derfor ikke så overraskende at den nu vælger at
støtte det økonomisk.
Lokale og Anlægsfonden

Idrætsbyen i Espergærde byder på på en digital nytænkning, men er også indettet efter hvilke ønsker teenagere af begge køn og kvinder har til idrætsfaciliteter. (Illustration Elkiær + Ebbeskov)

fremhæver blandt andet at
der er tale om en idrætsfacilitet med stor opmærksomhed på teenageres og kvinders behov samt hidtil uset
brug af digitale løsninger i
dansk idrætsbyggeri.
- Der er tale om et foregangsprojekt, der på en lang
række områder vil vise ve-

jen frem for moderne danske
idrætsfaciliteter.
- Det gælder de meget
fleksible idrætsrum, der tager særligt højde for ønskerne fra teenagere og kvinder.
Og det gælder i høj grad også de mange nye digitale løsninger, som vil vise, hvordan
en dansk idrætsfacilitet kan

tilbyde brugergrupperne en
række spændende muligheder, siger Jacob Færch der
er udviklingskonsulent i en
pressemeddelse.
Det nutænkende ved
idrætsbyen er blandt andet
at man designer aktivitetsrummene på baggrund af
nutidig viden om, hvilke øn-

Kameraer og wifi
De største idrætsrum udstyres med kamera til videooptagelse af træning. Optagelserne kan vises på skærme i
idrætsrummene. Der kommer brugerstyret lysregulering, så belysningen kan tilpasses skiftende aktiviteter.
I alle rum kan musikanlæg forbindes med mobiltelefoner. Hele idrætsbygen
får gratis wifi, så alle brugere
nemt kan komme på nettet
fra deres digitale enheder og
udnytte en række muligheder for sportapps, træningsprogrammer og forenings-

hjemmesider, der bliver gjort
tilgængelige via QR-koder
sat op i Idrætsbyen.
I laboratoriet kommer der
apparater til blodprøvetests,
iltoptagelses-måling og styrketest.
Det er Elkiær + Ebbeskov
Arkitekter der i samarbejde
med NoVA5 og Lemming &
Eriksson Rådgivende Ingeniører har tegnet Idrætsbyen
i Espergærde.

Koster 49 mio. kr.
Idrætsbyen kommer til at koste 49 mio, kr. at etablere.
Helsingør Kommune giver 40 mio. kroner til projektet. Espergærde Gymnasium
1 mio. kroner og Lokale og
Anlægsfonden 8 mio. kroner.
Sundheds-, idræts- og fritidsudvalget har nu frigivet
de tre millioner, der bruges
på projektet i år. De skal plan
andet bruges på at udarbejde
en lokalplan.
De resterende penge, 37
mio. kroner bruges i 2017 og
2018 hvor det konkrete byggeri gennemføres.

Politisk ros til idrætsby-projekt
ESPERGÆRDE: - Jeg er meget begejstret, slår Katrine
Dencker fra Dansk Folkeparti fast efter at sundheds-,
fritids- og idrætsudvalget
har givet grønt lys for projektet Espergærde idrætsby. Beslutningen skal godkendes
af økonomiudvalg og byrådet før arbejdet kan gå i gang.
Alt tyder dog på at projek-

tet går glat igennem. Der var
kun et enkelt medlem, der
stemte imod idrætsbyforslaget, og det var Venstres Mette
Lene Jensen.
Jens Bertram, konservative, der er formand for udvalget, slår fast at udvalget
var meget glade for projektet. Også Mette Lene Jensen,
siger han.

Mette Lene Jensen stemte
imod projektet fordi hun ikke mener at der er omklædningsrum nok.
- Det er en velbegrundet
indvending, siger Jens Bertram.
Han har lige som Mette Lene Jensen en fortid i
Espergærde Hallens bestyrelsen, og deler egentlig hen-

des opfattelse.
Jens Bertram har derfor
allerede kontaktet bygherren og regner med at projektet kan tilpasses, så der
bliver bedre toiletforhold.
Formentlig så projektet i
økonomiudvalg og byråd
kan få en fuld opbakning.
Jens Bertram er på flere
måder glad for projektet:

- Jeg er oprigtig stolt at at vi
har fået Lokale- og Anlægsfonden til at give otte millioner. Det sker ikke så tit, og
især ikke til idrætsbyggeri.
Men det er meget nytænkende, siger Jens Bertram.
Den begejstring deler Katrine Dencker, selv om hun
mener, at man skal se lidt på
parkeringsmulighederne og

også ser andre ting, der skal
finpudset.
Hun glæder sig dog over
det meget flotte forarbejde
forvaltningen har lavet, så
politikerne har været grundigt orienteret inden der
skulle tages stilling.

