Referat fra møde den 6. august 2012
Sted:
Viborg rådhus og omegn
Deltagere:
Detlef Abild, Ole Toft, Jørgen Møller, MariusKristensen, Torben Primsø, Asger Bang og Gert Jensen.
Vi startede dagen med at se Viborgs nye flotte rådhus, færdigbygget 1. september 2011. Kommunaldirektør
Lasse Jacobsen gennemgik hele byggeforløbet. Rådhuset er tegnet af aktitektfirmaet Henning Larsen, og er
arkitektonisk et meget flot rådhus både ude og inde. Indvendig var der masser af frirum, så man kunne nyde
de flotte arkitektoniske detaljer. Ingen enkeltmandskontorer, men store åbne kontorlandskaber og små
hyggelige mødekerner rundt omkring. Alle borgerrelaterede funktioner var samlet i stuen. Der var brugt meget
store summer på at få en rigtig god akustik i de store åbne kontorlandskaber, ikke mindst i gulvmaterialer.
Rådhuset er på 9.400 kvadratkilometer. Der er ca. 900 ansatte. Byggesum kr. 315 mill.
Ved hjælp af nyeste teknologi, solenergi svarende til 37 parcelhuses forbrug, salg af tidligere rådhusbygninger,
salg af aktier idt lån fra kommunekassen samt personalebesparelser m.m., forventede Viborg Kommune at de
samlede byggeomkostninger ville være tilbagebetalt i løbet af 8 – 10 år. Imponerende.
Efter formiddagskaffen, der blev indtaget i den hyggelige kantine, gik turen til Viborg søerne hvor det stolte
skib ” Magrethe” bragte os rundt på en dejlig sejltur på Nørresø og Søndersø, hvor vi bl.a. betragtede de flotte
” rigmandsvillaer” , der var placeret ved søernes bredder. Torben Primsø, der er barnefødt i Viborg, supplerede
på glimrende vis historierne og ejerskabet af en stor del af villaerne langs søbredden samt de institutioner der
også var naboer til søerne. Det var lokalhistorie af bedste karakter.
Efter ca. 1 times sejlads i dejligt solskin (det havde ellers tidligere stået ned i tove), blev vi kørt til Torbens
meget lækre hjem med søudsigt, hvor Torbens kone i dagens anledning havde taget fri fra arbejde, og derfor
stod klar med en lækker hjemmelavet frokost, som blev indtaget i orangeriet hvor intet manglede (heller ikke
drikkevarer!!).
Alt i alt en rigtig hyggelig dag og et alsidigt program.
Mange tak til Torben (og ikke mindst hans kone).
Refererenter: Jørgen Møller / Gert Jensen.

