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Det er vores opfattelse, at Ballerup Kommunalbestyrelse ønsker, at Ballerup Museum skal være
et professionelt museum, som i dets virke kan og skal indgå i Ballerup Kommunes planer som en
driftig og moderne kommune.
Hvis Ballerup Kommune således ønsker et professionelt museum, nytter det absolut ikke af sætte
60 frivillige medarbejdere under ledelse af 1 koordinator til at drive museet.
Først og fremmest skal man i kommunen notere sig, at den frivillige medarbejdergruppe består af
personer, som næsten alle er over 70 år. Dette er naturligvis ikke i sig selv negativt eller et
problem, men det kræver til gengæld, at museet har en ledelse, som hele tiden er i stand til at
udstikke retningslinjer og lave systemer, som hver dag skal bruges og fungere i henhold til den
forskellighed, som en stor og meget forskellig frivilliggruppe medfører, og også i forhold til det
antal timer, som den enkelte kan afsætte, dvs. har kræfter og tid til at udføre, forudsætninger hos
den enkelte m.v.
Den professionelle ledelse af museet skal ligeledes sikre, at museet forbliver interessant for
borgerne at besøge, dvs. sikre at der laves udstillinger, aktiviteter m.v. samt sikre, at museet set
både ude og inde fra, opfattes som et professionelt sted, som borgerne gerne vil vende tilbage
for at besøge.
Størrelsen af den professionelle medarbejderstab, som den er i dag, er efter sidste nedskæring
absolut den mindste, der kan være for at tilsikre, at Ballerup Museum kan drives forsvarligt.
Hvis Kommunalbestyrelsen i Ballerup derfor beslutter og dermed tror, at 60 frivillige eller flere
alene med 1 koordinator vil gøre det muligt at drive et professionelt museum, tager man
desværre grundigt fejl.
For hvad laver de frivillige i dag på museet ud over at holde det åbent for publikum, dvs. passer på
at alt foregår uden problemer i dagligdagen for besøgende, laver statistik m.v.? Her kan nævnes
mange ting f.eks.: der laves rundvisninger, den store have holdes ajour, der er arbejdende
smedje, funktionsdygtig købmand med bl.a. salg af slik og legetøj, der er professionelt bogudsalg
med aktuelle bøger, der foretages registrering af museumsgenstande, der holdes åbent i en aktiv
demensstue for kommunens plejehjem, der laves mindre reparationer på bygninger og lokaler i
dagligdagen m.v. m.v.
Desuden skal Kommunalbestyrelsen i Ballerup desværre nok tage med i sin betragtning og
beslutning omkring budgettet for Ballerup Museum, at hvis nedskæringerne gennemføres, vil en
stor del for ikke at sige alle frivillige medarbejdere og dermed den erfaring, som gennem mange
år er opbygget i denne gruppe på museet, ganske langsomt forsvinde fra museet, enten fordi
man har fået nok eller, fordi systemet efter kort tid simpelthen vil falde fra hinanden.

Desuden vil Ballerup Kommune jo gerne optræde som en international orienteret kommune, og
museet er netop et sted, som turister finder vej til fra nær og fjern. Dette medfører, at museets
frivillige også varetager opgaver af fremmedsproglig art både mundtligt og skriftligt.
Og lad det være sagt til sidst: Hvis Kommunalbestyrelsen i Ballerup ønsker et professionelt ledet
museum med faglighed, stor erfaring, kreativitet, fremsynethed og entusiasme, er det helt
uacceptabelt, at det nu er tredje gang, at den lille lønnede arbejdsstyrke på museet skal bruge så
meget af deres tid for at forsvare sin eksistens. Deres sparsomme tid burde bruges på at udvikle
og ikke afvikle Ballerup Museum.

På vegne af de frivillige på Ballerup Museum
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