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ALLERØD
M.D Madsensvej 6, 3450 Allerød

HELSINGE
Bymosevej 9 - 11, 3200 Helsinge

HELSINGØR
Klostermosevej 123, 3000 Helsingørr

KØGE
Stormøllevej, 92 4600 Køge

• REX CYKLER
20 år i Nordsjælland

• REX CYKLER
Nordsjællands største
udvalg i cykler til hele
familien nu også Køge

• REX CYKLER
servicerer alle
mærker og typer af cykler

• REX CYKLER
Altid mere end
800 cykler på lager i vores
4 butikker

Så vi finder
med garanti
en der

passer dig!

S
hverdagscykel Frappe FCC 300
Udstyret med kvalitets komponenter fra Shimano.
Nexus 7 speed´s invendige gear.
Rulle bremse foran og fodbremse bagtil.
Lukket kædekasse mindsker slidtage.
Er fuldt udstyret med baglygte, dynamo forlygte,
reflekser, ringeklokke, lås samt kurv.

Før 6.999,-Før 6.999,-Nu 5.499,-Nu 5.499,-

REXCYKLER.DK
Tlf: 77 66 00 10

Så er den her, den gode

22 år
i Nordsjælla

nd

Nu også i Kø
ge

Skal cyklen
køre problemfrit?

Service fra kr. 349,-
Vi servicerer

alle mærker og typer
cykler

LysetsMuseumerfordyrt:
Nymuseumsplan iHornbæk
Uden for højsæsonen skal området være
vært for udstillinger, koncerter, filmaftener
ogworkshops, så de storstiledeplaner
kommer især lokale hornbækkere til gode.

Lasse Brohammer
lajha@jfmedier.dk
ogMartin Rye
marry@jfmedier.dk

Idéen Lyseets Museum blev lanceret i 2018, med et arkitekttegnet forslag fra Lin Utzon, men projektet er for
dyrt og nu går museumsfonden nye veje.

- Grunden skal være et
sted, hvor folk kommer og
oplever stedets potentiale,
fællesskab og kunsten. Vi vil
prøve at skabe mere liv på
grunden, og denne modning
skal lede hen til byggeriet af
kunsthallen, siger Christina
Hvid om de planer, som alle-
rede denne sommer føres ud
i livet.
Fonden Hornbæk Kunst-

museummeddeler, at etable-
ringen af den 1000 kvadrat-
meter store bygning samt
smukkesering af minigolfba-
nenog skabelsen af et såkaldt
udsigtspunkt vil ligge på godt
40 millioner kroner. Heraf
skal de 32 millioner kroner
hentes hjem via fondsmidler
eller anden form for støtte.
- Lykkes dette, forventes

driftsbudgettet at være i ba-
lance, fordi indtægter fra bi-
bliotek, café og restaurant,
kunsthal og minigolf svarer
til de forventede driftsudgif-
ter til blandet andet løn til
personale, administration og
finansiering, skriver fonden
afslutningsvist.
- Vi er klar til en ny start på

én af Danmarks bedst belig-
gende grunde, slutter for-
mand Christina Hvid.

HORNBÆK: Der har længe væ-
ret snakom,hvadder skal ske
påmuseumsgrunden iHorn-
bæk, som ligger på hjørnet af
A.R. Friis Vej ogKystvej.Nu er
Fonden Hornbæk Kunstmu-
seumklar til at dele de storsti-
lede planer.
Men det bliver altså ikke

'LysetsMuseum,' somderhar
været snak om siden 2018.
- LysetsMuseum var en rig-

tig god idé, men det var også
en rigtig dyr idé. Det har væ-
ret svært at finansiere det og
have en daglig drift. Vi har
været inde og undersøge,
hvordan vi kunne lave etmu-
seum på en økonomisk og
bæredygtig måde, og det (Ly-
sets Museum, red.) er en rig-
tig dyr måde, siger Christina
Hvid, formand for Fonden

Hornbæk Kunstmuseum.
I stedet skal det 5500 kva-

dratmeter store areal igen-
nem to etaper. Første etape
ventes allerede færdiggjort i
løbet af sommeren, så lad os
starte dér:
Det er planen, at grunden i

løbet af de næste uger vil bli-
ve åbnet med en udendørs
udstilling, hvor udvalgte
kunstnere får lov at udstille
værker. Derudover genopta-
ges arrangementet 'Kunst i
Teltet', som har været lagt
ned i en rum tid.
Og somHelsingørDagblad

kunne fortælle fredag, slår et
nyt cafékoncept dørene op i
Café Sundays gamle lokaler,
somFondenHornbækKunst-
museum ejer. Det nye kon-
cept, som i øvrigt blivermexi-
cansk inspireret, kommer
dermed til at tage del i muse-
umsgrundens samlede ud-
tryk.
Derudover vil denne første

etape ikke ændre nævnevær-

digt på grundens udseende.
- Men den bliver åbnet op

udmodØresundsvej, såman
kan komme ind og opleve
kunsten, tilføjer Fonden
HornbækKunstmuseum i en
pressemeddelelse.

Byggeri i millionklassen
Og lad os så springe til den
nogetmere ekstravagante an-
den etape.
Det er her, at der for alvor

vil skeændringer på området.
Fonden meddeler nemlig, at
den vil opføre et 1000 kva-
dratmeter stort byggeri, som

efter planen skal indeholde
en stor kunsthal, bibliotek,
turist-information, en café og
en designshop.
- Her vil større gallerier om

sommeren kunne leje sig ind
og lave udstillinger med et
højt kunstnerisk niveau,
mens der uden for højsæso-
nen vil kunne blive plads til
andre former for kulturelle
arrangementer somudstillin-
ger, koncerter, filmaftner,
workshops. Det vil ikke
mindst de lokale kunne få
glæde af, skriver fonden, som
i øvrigt tilføjer, at den allere-

de eksisterende minigolf-
bane får sig en 'make over' i
kunstens tegn.

Økonomisk bæredygtigt
I efteråret 2021 rejste for-
mand for Fonden Hornbæk
Kunstmuseum, Christina
Hvid, penge til en forunder-
søgelse, og det er altså den,
somhar kortlagt og ledt op til
den samlede vision.
Det har været afgørende, at

det samlede koncept bliver
økonomisk bæredygtigt, og
her spiller den første ognoget
mindre etape en vigtig rolle.


