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DGI-hus på vej i Randers
Drømmen om et DGI-hus i Randers kan blive virkelighed. I samarbejde med Randers
gymnastiske Forening ser DGI et stort potentiale i at omdanne den gamle Mejetærskerfabrik
i Dronningborg til et DGI-hus.
Søren Møller, formand for DGI udtaler:
Med et DGI-hus i den gamle mejetærskerfabrik vil Randers få et innovativt idræts, sundheds
og kulturhus, som skaber de optimale betingelser for, at borgerne kan udfolde sig.
Mejetærskerfabrikken skal være et mangfoldigt mødested, der henvender sig til brugere i
alle livsfaser. Et træfpunkt på tværs af alle skel – et hverdagens centrum for borgerne, hvor
der skabes relationer og refleksion i en moderne virkelighed.
Med en investering i et DGI-hus vil Randers Kommune kunne markere sig som frontløber,
når det gælder innovative idrætsbyggerier, hvor gamle industribygninger skaber energi og
bevægelse i stedet for at stå som tomme spøgelses bygninger.
Peter Schøning, formand for RgF udtaler:
RgF har længe arbejdet for at der skabe bedre faciliteter til idrætten i Randers, og med et
DGI-hus vil Randers blive sat på Danmarkskortet
Med sine 11.000 m2 indendørs og med en grund på 10 hektar vil huset kunne danne ramme
om en stor variation af aktiviteter. I vores planer indgår blandt andet: en moderne
gymnastikfacilitet, flex fodbold, en facilitet for den nutidige ungdoms og streetkultur, fleksible
og funktionelle musikøvelokaler samtidig skal huset gøres til et udgangspunkt for
udendørsidrætten. I den kommende tid vil alle, der har interesse i projektet blive inviteret til
en dialog om, hvordan vi skaber det mest optimale sted for borgerne i Randers.
DGI og RgF har præsenteret projektet for Randers Kommune.
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