Høringssvar vedr. Ballerup Kommunes budget 2019-22
Som medlem af Bestyrelsen for Ballerup Museums Fond siden 1. maj 2018 og i min egenskab af
repræsentant for erhvervslivet fremsendes hermed mit høringssvar.
Vi kender allerede konditionerne for nærværende jf. fremsendte omstillingskatalog og jeg må tilstå, at
jeg undres.
I borgmester Jesper Würtzens mail til mig den 8. februar 2018 stod:
”Pederstrup gennemgår i disse år en udvikling og senest har kommunalbestyrelsen også vedtaget en
udviklingsplan for området, hvor museet også er vigtig interessent ligesom der er en ambition om et
styrket samspil med erhvervslivet i kommunen og området til fælles bedste”.
Jeg driver virksomhed i Ballerup og bor privat i Pederstrup og jeg kunne kun se fordele ved at engagere
mig yderligere ud fra ovenstående motivation.
Min undren får så yderligere næring når man flyver lidt op i helikopteren, for at se på situationen.
En ting er at der skal findes besparelser på kommunens budget, det er en kendt og tilbagevendende
situation, men en anden er så, om der reelt bliver tale om besparelser.
Tillad mig blot i punktform af præcisere:
1. Der sidder dygtige, ambitiøse og ikke mindst visionære mennesker, både ansatte og frivillige
(herunder bestyrelsen, som jeg kan bekræfte er yderst dedikeret til projektet) som, efter min
vurdering, kun kan stå tilbage med en fornemmelse af total mangel på respekt for deres indsats –
en indsats, som ER betragtelig.
2. Udviklingsplanen for Pederstrup baserer sig på reciprocitet, tingene hænger sammen.
Grantoftegaard, Traktørstedet/Konditorgården, Pederstrup Landsby, Museet inkl. den Historiske
Samling etc. etc. Det øjeblik man stækker den ene, stækker man dem alle.
3. Jeg vil påstå, at den foreslåede besparelse er yderst kortsigtet. Konsekvenserne, herunder de
økonomiske, på den lange bane er efter min bedste overbevisning tæt på uoverskuelige. Alt
risikerer at gå i forfald af den simple årsag, at frivillige, uanset hvor ihærdigt de forsøger, vil
forblive frivillige.
4. Heraf afledt kan man ikke forvente andet end daglig drift på bekostning af vision, udvikling og
overordnet potentiale.
5. Jeg har været arbejdsgiver i snart 25 år og min daglige gang blandt kolleger, kunder, leverandører
m.fl. har lært mig, at man skal værdsætte kompetence, indsats og passion når man ser den. I ser
på et hold omkring Ballerup Museum som kun bør mødes med respekt, anerkendelse og opbakning.
6. Projektet omkring museet er langt større og med et langsigtet potentiale, som ingen kortsigtet
besparelse kan understøtte. Der er tale om en særlig business case hvor man med fordel kan
fjerne sit fokus på omkostninger. Indtjeningssiden er langt større og her tænker jeg på både reel
og mental økonomi, alles indsats, kommunens tilbud til sine borgere, respekt for historien etc.
etc.
7. Endeligt ønsker jeg at nævne betydningen af roller og ansvar. HVIS du var tilstede under
Høstmarkedet søndag den 2.9.18, har du set PRÆCIS hvad den nuværende organisation er i stand
til at opnå. Med alt hvad jeg står for udi erfaring, psykologisk indsigt med vægt på motivation,
delegering og kommunikation vil jeg inderligt appellere til at fortsætte i at tænke udvikling og
IKKE som nuværende forslag lægger op til; afvikling.
Som nævnt er min motivation at:
”Pederstrup gennemgår i disse år en udvikling og senest har kommunalbestyrelsen også vedtaget en
udviklingsplan for området, hvor museet også er vigtig interessent ligesom der er en ambition om et
styrket samspil med erhvervslivet i kommunen og området til fælles bedste”.
Kærlig hilsen
Jakob Dyrbye

