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Status på MeNaTek-projektet  
 

Den 27. september 2022 blev en milepæl for MeNaTek-projektet. Her 
blev prospektet, som har været undervejs i mange måneder, godkendt 
af vores fundraiser, Lotte Jensen fra Up Front Europe.  
 
Prospektet er ikke ude af vores hænder, men det er fundraiseren, der 
har bolden nu. Derfor har fundraiseren også formuleret en ansøgnings-
strategi og handlingsplan som løber til 1. oktober 2023 og som styre-
gruppen følger tæt. 
 
På Øster Hornum foreningernes fællesmøde i hallen d. 3. november, 
redegjorde MeNaTek-styregruppen for de overordnede økonomiske 
og juridiske forhold, og fremhævede bl.a Orbicons idéoplæg vedrø-
rende udearealer. Her håber vi, at Friluftscenter Katbakken, Tennis, 
Fodbold og Fitness forfølger de beskrevne tiltag. 
 
De 10 millioner kroner, som Rebild Byråd tidligere har bevilget, er nu 
flyttet til 2025-26, dels pga. kommunens økonomi, men også pga. en 
stor arbejdsbyrde for de mange, der har været involveret i MeNaTek-
projektet. Fundraiseren, som har dikteret indholdet i prospektet, har 
krævet at der var fuldstændig styr på diverse myndighedsopgaver, lay-
out’et, juraen og økonomien.  
 
Så tusind tak til de mange, der har bidraget på den ene eller anden 
måde!!! 
 
Vision er: 
 

• at etablere et mødested – et MeNaTek, der ansporer til mere fæl-
lesskab, leg, bevægelse og læring – både ude og inde. 
 

• at MeNaTeket, som er en samling af Øster Hornum Idrætscenter 
og Friluftscenter Katbakken, ikke kun skal huse de traditionelle 
hal-brugere, men i langt højere grad henvende sig til en meget 
bredere målgruppe.  
 

• at fremme sundhed og trivsel (det 3. verdensmål) 
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• at MeNaTeket skal ses i et bæredygtigt perspektiv og skabe sam-
menhæng mellem menneske, natur og teknik. 

•  
Missionen for MeNaTeket er at tage initiativ til at gennemføre føl-
gende: 
 

• at etablere et fleksibelt kultur- og fritidshus, der fungerer i sy-
nergi med de udendørsaktiviteter, der findes i området: Øster 
Hornum Idrætscenter, Friluftscenter Katbakken, Kløverstierne, 
Frendrup Nihøje og Hornum Sø. 
 

• at etablere et fleksibelt multifunktionelt hus, som kan skifte 
scene alt efter hvilke aktiviteter, der er i gang. 
 

• at få et samlingssted, hvor styrkelse af fællesskab og bekæm-
pelse af ensomhed er i højsædet. Et sted med mange aktivitets-
muligheder for alle – uanset alder, fysiske og psykiske udfor-
dringer.  

 
 


