
Til Kultur og Fritid, Ballerup Kommune 

Ballerup, den 6. november 2014  

Vedr. høringen den 29. oktober 2014 ”Kultur- og Fritidspolitik 2014-2019” 

Jeg finder det meget positivt, at man vil åbne op for ad-hoc-gruppers anvendelse af foreningslokaler, når 

disse står tomme / ikke er booket. 

Overordnet er dette kulturudspil meget imødekommende over for foreningernes og enkeltpersoners 

initiativer, hvilket man kun kan støtte. 

Set fra et foreningsperspektiv savner jeg konkrete vejledninger f.eks. af fremgangsmåden og kravene, hvis 

man vil henvende sig til Kultur og Fritid med et (nyt) projekt. Jeg savner også, at Ballerup Kommune finder 

et fokusområde, f.eks. hvert år - det kunne være ”integration” eller ”motion og velvære”. 

Med andre ord: Forslaget er præget af flotte og løse formuleringer. Man kan ikke lade være med at tænke, 

om andre end kommunalpolitikerne vil læse det.  

Denne tanke understøttes desværre af min oplevelse, da jeg ville se forslaget, som Tom Nielsen står med et 

eksemplar af på billedet i Ballerup Bladet den 7. oktober 2014. 

Jeg havde godt nok modtaget en mail fra Kultur og Fritid med forslaget i en pdf-fil, men havde ikke lyst til at 

printe det ud i farver, hvilket havde kostet mig op imod 75 kr. i tonerforbrug. 

Jeg gik derfor hen på Ballerup Bibliotek og spurgte, om jeg kunne få et eksemplar. Bibliotekarerne havde 

ikke engang hørt om forslaget. En uge senere prøvede jeg igen med samme resultat.  

Da jeg mødte op til høringen den 29. oktober, bad jeg om et eksemplar og fik at vide, at det kun var trykt til 

kommunalpolitikerne og at jeg jo selv kunne printe det ud. 

Forslag: Tryk en ”pixi-udgave” f.eks. på 1 A4-ark hvor der står, at man kan bestille og afhente et print på 

Rådhuset. 

Den anvendte fremgangsmåde kan kun efterlade det indtryk, at politikerne ikke regner med, at andre vil 

læse og bruge dette kulturudspil. Det samme indtryk fik man af det ringe fremmøde til høringen den 29. 

oktober. 

Det er en skam, for forslaget rummer mange gode muligheder for nye initiativer. 

 

Med venlig hilsen 

Per Præstekjær 

Ballerup Folkedanserforening 

 


