for større
kunstmuseum
Folkebladets formand: Afgørelsen skal falde i marts
Marts bliver
skæbnemåneden for planerne
om en udvidelse af Horsens Kunstmuseum
Lunden.
- Vi skal have en afgørelse i

denne maned, siger formanden for Horsens Folkeblads
bestyrelse, advokat Niels V.
Jessen. Avisens 125 års dag er
den 4. april, og til den tid vil vi
gerne vide, hvor vi star.
Det er Horsens Folkeblad,
som har barslet med ideen om
en udvidelse af Horsens
Kunstmuseum Lunden til tredobbelt størrelse. Det er et
projekt til 15,6 millioner kr.
Bladet vil sammen med andre
private virksomheder la gge
ca. fern millioner kr. på bordet, mens Horsens kommune
kan klare andre fern millioner
kr. via et fordelagtigt lån fra
Vejle amt.
Men det kniber med at skaffe resten af pengene. Horsens

Folkeblad har forsøgt sig hos
det lokale erhvervsliv, mens
politikerne har været hos Beres kolleger på Christiansborg.
Borgmester Henning Jensen (S):
- Hos kulturminister Grethe Rostbøll fandt vi stor forståelse, men ingen later om
penge. Og heller ikke de lokale
folketings-medlemmer levnede os mange chancer for statslig state. Så vi må nok erkende, at vi ikke kan vente hjælp
udefra.

Ingen barbering
Derfor er der nu to muligheder: Enten skal andre træde
til med de 5,6 mill. kr., som
mangler, eller projektet skal
tilpasses de ca. 10 millioner
kr., som nu er skaffet.
Niels V. Jessen:
- Hvis vi kan gore byggeriet
billigere, uden at det bliver

ringere, er det i orden. Men vi
har lige fra starten sagt, at
projektet ikke skal barberes
ned størrelsesmæssigt, og det
gælder stadig.
Der har verseret rygter om,
at Horsens Folkeblad har
trukket sit tilsagn om penge
til udvidelse tilbage.
- Men det passer ikke, understreger Niels V. Jessen. Vi
arbejder stadig med at skaffe
flere penge til projektet, selv
om vi nok må erkende, at det
næppe lykkes at nå de 5,6 millioner kr., som mangler.
Horsens kommune kan heller ikke bidrage med mere end
de fern millioner kr., som kan
lanes hos amtet, mener Henning Jensen.
- Men det har nu hele tiden
været meningen, at kommunen ikke skulle komme med
det meste, konstaterer Horsens Folkeblads formand.
(ch-r)

