Sådan ser den seneste version af det udvidede kunstmuseum ud. På tirsdag afgør . byrådet sagen endeligt.

4-3 i udvalg mod
nyt kunstmuseum
Fire medlemmer i udvalget for teknik og miljø imod eller tog forbehold
Det bliver byrådet,
der på tirsdag med
stærkt delte meldinger
fra teknik- og
miljøud-valget skal træffe endelig afgørelse om udvidelsen af kunstmuseet i
Lunden.
Udvalget var strkt delt i
sagen, da de syv politikere i
gar var igennem behandlingen af et tilrettet lokalplanforslag.
Fire ud af de syv udvalgsmedlemmer var enten imod
projektet, som det Jigger; eller
tog forbehold, mens de resterende tre har anbefalet udvidelsen til ca. 12 mill. kr.
Et særligt ad hoc-udvalg
har ændret pa tilbygningens
fremtoning. Det er isaer facaden, der er ndret, og Wage
udvalgsformand Erling Jen-

sen er indgangs-partiet »
blødet op" ved at en rkke planlagte søjller er skåret ned i
størrelse.
- Projektet er ogsa trukket
en anelse tilbage, så fra
ho-ved-alléen tror jeg ikke, at
man vil lgge smrlig meget
mrke til tilbygningen. Med
hensyn til areal og indretning
er der ikke sket ændringer, siger Erling Jensen, der stater
projektet sammen med
partifællen Carsten Fynbo Larsen
og Ernst Dyekjr Madsen
(K).
Tre udvalgs-medlemmer
var direkte imod.
Steen Mørcholdt (FRP) er
belt imod at bruge skatteydernes penge pa projektet, selv
om halvdelen af de 12 mill. kr.
finansieres ved en privat gave,
hvor blandt andet Folkebladet
er donor.
Jakob Ravn (Miljø) er imod

at bygge for mere, end gavens
værdi reprsenterer, og han
ønsker en mere tilbagetrukket placering. Lone Bach (SF)
stater denne holdning.
Selv om Venstres
byrådsgruppe tidligere har udtrykt
sig positivt om udvidelses-planen, kunne partiets medlem i
udvalget, Knud Nielsen, ikke
umiddelbart state projektet,
men tog forbehold:

Nstbedste forslag
- Jeg ønsker at snakke med

min gruppe om den
redegørelse, der i gar kom fra ad hocudvalget. Projektet i Lunden
er flot, men efter min opfattelse er kommunen blevet
præsenteret for et projekt, der er
endnu bedre, nemlig Alice
Finnerups plan om et kunstmuseum pa havnen.
- En sadan placering vine

kunne give Horsens et loft,
der siger >> spar to “ til alt andet. Placeringen pa havnen
ville være unik, men den ville
også være dyrere, ingen tvivl
om det. Men det er
spørgmålet,oik unebrd
ofre de sidste penge og så fa
den helt ideelle løsning. Som
det gar nu, vælger kommunen
i stedet den nstbedste løsning, siger Knud Nielsen.
Han føler ikke, at kommunnen har behandlet Alice Finnerups forslag tilstrækkelig
seriøst.
Selv om udvalget for teknik
og miljø pa mødet i gar ikke
kunne mønstre et flertal for
projektet, er der nppe tvivl
om, at et flertal i byrådet pa
tirsdag vil stemme ja til at udvide kunstmuseet. 19 ud af 25
byrådsmedlemmer har tidligere udtalt sig positivt om udvidelses-planen. (hj)

