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Resumé

Har du kommentarer til direktionens budgetforslag til budget 2023 og overslagsårene 2024-

2026

Høringssvar

SVAR PÅ VEGNE AF ANDRE

Høringssvaret skal så vidt muligt indsættes i høringssvar feltet, og hvis dit høringssvar fremgår af dit

bilag, bedes du kopiere det fra bilaget og ind i høringssvar feltet. For at hjælpe behandlingen af dit

svar, bedes du henvise til dine bilag i høringsteksten med bilagets navn.

Digital Høringsportal BE

https://dhp.ballerup.dk/


Kommentarer til kulturområdet generelt: 

Mange frivillige har siden begyndelsen af 1970’erne opbygget et netværk af kulturelle ildsjæle, som 

engagerer sig i kulturen i Ballerup. Netværket forsøges løbende tilført nye kræfter, som kan videreføre 

arven. Det er græsrødderne, som er så vigtige for et aktivt musik- og kulturmiljø i kommunen. Det vil dog 

ikke være muligt uden kommunens tilskud til aktiviteterne. Hvis der generelt nedskæres på budgettet for 

kulturen, vil det alt andet lige betyde en nedskæring af de frivilliges aktiviteter, og dermed en forringelse 

af græsrodskulturen i kommunen. Kommunen får rigtig meget for pengene, når frivillige ulønnede gør en 

uvurderlig stor indsats for lokalsamfundet. Ikke alene tilfører de frivillige mange aktiviteter, men det har 

også stor betydning socialt, at de frivillige har nogle fælles interesser, som samtidig er til stor gavn for 

lokalsamfundet. 

Kommentarer til KFU-B23-09 - Musik på Kirketorvet: 

Kirketorvet i Ballerup er blevet et samlingspunkt i bymidten under parasollerne og de nye borde og 

bænke, som kommunen har �nansieret. Aktiviteterne på Kirketorvet er helt i overensstemmelse med 

intentionerne i Ballerup Kommunes Kultur- og Fritidspolitik om, at man i kommunen vil arbejde for at 

synliggøre og udnytte byens rum og faciliteter bedre – at skabe levende pladser. Formålet er gennem 

levende musik at få borgere til at samles i det åbne fællesskab, hvor der lyttes, synges med og danses - og 

alt i alt, at der skabes gode stemninger og oplevelser i offentlige rum. At der skabes liv, og at musikere via 

deres optræden bidrager til at skabe gode rammer. 

Frivillige har siden 2016 brugt mange kræfter på at skabe en hyggelig atmosfære på Kirketorvet ved at 

arrangerer musik og dans som samlingspunkt for byens borgere. Kommunen har igennem årene velvilligt 

bevilget tilskud til aktiviteterne. Bla via de frivilliges ulønnede arbejde med musikken på Kirketorvet, har 

Ballerup Kommune fået et godt ry som en god kulturel kommune, hvilket tiltrækker – ikke alene mange 

lokale borgere – men også folk udefra, som dermed får øjnene op for Ballerup som kultursted og samtidig 

oplever kommunens handelsliv – og sågar forlyder det, at folk ligefrem vælger at bosætte sig i Ballerup 

Kommune pga af det det gode kulturliv. 

En nedskæring af budgettet for Musik på Kirketorvet vil alt andet betyde en nedskæring af aktiviteterne, 

og dermed vil der være en risiko for, at det ikke er muligt at mønstre den alsidighed i arrangementerne, 

som der er meget ros for fra nær og fjern. 

Kommentarer til KFU-B23-01 - Musik i Fællesskab: 

Puljen er til glæde for kommunens borgere som ikke selv har mulighed for at deltage i de kulturelle 

arrangementer i kommunen. En nedskæring vil naturligvis betyde en forringelse for disse borgeres 

oplevelse af kulturen i Ballerup. Det skal dog tilføjes, at puljens nuværende vilkår for at få tilskud til 

arrangementer på plejehjem, bosteder og hospice er meget strikse, hvorfor puljen ikke udnyttes i større 

omfang. Hvis puljen skal have den effekt og anvendelse, som oprindelig påtænkt, må de strikse vilkår 

ændres, så pulje kan komme vores medborgere til glæde. 

Kommentarer til ØKU-B23-13 - Kig & Lyt: 

Kig & Lyt er en meget vigtig kilde for de frivillige kultursjæle til at udbrede lokalbefolkningens kendskab til 

de mange kulturelle aktiviteter i kommunen. 

Alternativt til Kig & Lyt kan kommunen etablere et udvidet samarbejde med Ballerup Bladet, hvor de 

lokale kulturaktiviteter kan få ”sine egne sider”. 
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