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Må jeg i min egenskab af medlem af lokalbestyrelsen i Naturfredningsforeningen bemærke, at der ikke 

er levnet meget plads til naturen og naturoplevelser i det foreliggende udkast, selv om naturen vel er en 

stor del af både kultur og fritid. Så det kunne der måske blive plads til. 

 

Må jeg derpå af min egenskab af næstformand i ældresagen bemærke, at heller ikke ældre og ældres 

kulturliv er der levnet meget plads til, og i billedmaterialet optræder der næsten ingen ældre, selv om 

ca. 20 %af kommunens indbyggere vel er det.   Derimod har børnene fået et helt afsnit selv. 

Nu ved jeg godt, at ældre tager del i det almindelige kultur- og fritidsliv, men der er alligevel behov for 

en særlig indsats overfor dem, dels fordi de gerne vil være sammen med jævnaldrende, dels fordi 

http://www.ballerup.dk/


mange har fysiske handicap, som der skal tages hensyn til. Så noget om ældres særlige muligheder for 

at dyrke kultur- og fritidsliv savnes. 

 

Så har mange kommuner etableret et ældre/pensionist-center på et centralt sted i byen, hvor der er 

åbent hele dagen for alle og sker forskellige aktiviteter, herunder af kulturel art. Et sådant center drives 

af pensionisterne selv på frivillig basis, nogle steder med en kommunalt lønnet caféleder eller 

administrator. Vi kunne godt ønske os et sådant center i Ballerup og har i øvrigt peget på, at det gamle 

posthus har en ideel beliggenhed. 

 

Må jeg endelig på begge organisationers vegne påpege, at kulturpolitikken er bygget op omkring det 

lokale foreningsliv, og det lader begge mine organisationer i stikken. Begge er en landsorganisation 

med en selvstændig lokalafdeling (den største og en af de største talmæssigt i Ballerup), men har ifølge 

folkeoplysningsloven ikke status som folkeoplysende forening. Det går fremad, men vi savner stadig en 

officiel anerkendelse/sidestilling som en del af det lokale foreningsliv. 

 

Venlig hilsen 

Henning Broman  - bromanhenning@gmail.com 
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