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Høringssvar til Ballerup kommune fra Ballerup Historiske forening vedr. budget 2019-22 for
Ballerup Museum.

På vegne af bestyrelsen for Ballerup Historiske forening sender vi hermed vore kommentarer til
den påtænkte besparelse på 600.000 kr. i de kommende år på Ballerup museum.
Da foreningen i 2005 overdrog den historiske samling og de mange minder i form af vor egns
historier og genstande til Ballerup kommune, var det med stor glæde, da man valgte
fondsløsningen med relevante uddannede folk på opgaverne. Det lovede godt for fremtiden.
Vi må desværre sige, at fremtiden nu ser sort ud med de udmeldte spareplaner. Museets opsving
skyldes helt sikkert de folk, som bruger deres professionelle og historiske indsigt til at drive
museet. Udviklingen er sket over en del år – f.eks. gav kommunen skoletjenesten
undervisningstimer på stedet. Vor forening har altid, siden 1968, haft frivillige på museet i
Pederstrup, ligesom medlemmer i bestyrelsen af foreningen nu både hjælper til som rundvisere
herunder bookning af disse populære tilbud, driver museumsbutikken ansvarligt og er med på
vagtlisterne. Desuden er vi fælles om det praktiske ved arrangementer – og vi støtter museet, når
vi har mulighed for det med trykning af lokale spændende bøger o. lign. Ja, vi føler os som
frivillige.
Det vil sige, at vi kender de travle hverdage på stedet (i 2017 var der 20.989 besøgende), vi støtter
op om aktiviteterne så godt vi kan, og vi er enige om, at udtrykke vor bemærkninger her.
Frivillighedsgruppen stor eller lille kan ikke ledes, undervises eller udvikles uden en ledelse af
fagfolk med relevante uddannelser, som der findes nu!
Såfremt Ballerup kommune handler ud fra en ren besparelse, glemmer de, at hele Pederstrupudvalgets tanke for blot få år siden var, at man skulle udvikle landsbyen med respekt for miljøerne,
traditionerne og videreføre fremgangen kontinuerligt. Altså en respektfuld udvikling og ikke en
afvikling. De frivillige gør en brav indsats, når de har en ledelse med faglighed, som ansvarlige og
kreative formidlere.
FORMAND: Gurli Lytzen, Viggo Barfoeds Alle 23, 2750 Ballerup, tlf. 44 65 08 61 / 21 46 42 02, mail: gurli.lytzen@outlook.dk
KASSERER: Jørgen Bragge, Pilehøjvej 47, 2750 Ballerup, tlf. 44 65 24 25 / 40 55 24 25, mail: jorgen@bragge.dk
SEKRETÆR: Hanne Nygaard, Erantishaven 58, 2765 Smørum, tlf. 44 97 50 28 / 20 31 06 30, mail: hanne.newgaard@gmail.com
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Når man sidder på vagt og hører gæsterne tale om Museets flotte samling og de mange
spændende ting i udstillingerne, bliver man stolt over, at tidligere borgere her i kommunen har
samlet effekter og historier fra egnen og indleveret dem til os, fordi de troede, at foreningen ville
passe på dem. Det er netop derfor vi reagerer på disse gentagne spareforslag. Vi oplever også stor
ros for alle publikationer, som præsenterer nye udstillinger eller arrangementer.
Vort samarbejde med andre aktører i Pederstrup er rigtigt godt og Museet er en del af den større
plan for lokalområdet nemlig projektet ”Et samlet Pederstrup” – som alle parter har brugt masser
af energi og tid på. Den manglende respekt over for os frivillige er ikke let at acceptere.

På bestyrelsens vegne
Gurli Lytzen
formand

