Næppe kommunal
økonomi til
museums-byggeri
Initiativtagere prøver at skaffe flere penge til udvidelse af kunstmuseum
Det
bliver
næppe
kommunale kroner,
der får regnskabet omkring en udvidelse af
Horsens Kunstmuseum
Lunden til at gå op.

ket usikkert.
- Sådan som Horsens kommunes økonomi ser ud, har vi
ikke råd, siger borgmester
Henning Jensen. Der er andre
opgaver, jeg prioriterer høje-

Sådan lyder meldingen fra
Horsens' borgmester Henning Jensen (S).
Det er Horsens Folkeblad,
som har fostret ideen om en
tredobling af museets areal til
næsten 2500 kvm. Projektet,
der skal være med til at markere bladets 125 års jubilæum
næste år, vil løbe op i 15,6 mill.
kr. excl. moms.
Folkebladet er sammen
med erhvervsfolk og private i
byen klar med ca. fem mill. kr.
Vejle amtsråd sagde i fredags
ja til at støtte planerne via et
lån til Horsens kommune på
fem mill. kr., som er rente- og
afdragsfrit i otte år.
Men tilbage er en manko på
ca. fem mill. kr. Hvordan disse
penge skal skaffes, er i øjeblik

Forkerte signaler
Borgmesteren har mange
rosende ord om projektet. »Et
godt initiativ« og »spændende
tanker« er nogle af de ord, han
bruger.
- Derfor vil jeg ikke smække
nogle døre i, siger han. På den
anden side vil jeg heller ikke
stille i udsigt, at vi kan finansiere restbeløbet. Vi har ikke
kommunale kroner i den størrelsesorden. Og der er andre
opgaver, som presser sig mere
på. F.eks. en opvisningshal.
- Man kan også spørge, om
det er rimeligt at bruge penge
til en sådan opgave, når vi må
holde så kraftigt igen på personale-området, som vi oplever i disse år. Det kan tolkes

som forkerte signaler til befolkningen, og det vil jeg ikke
være med til, siger Henning
Jensen.

Mindre projekt
Allerede i lørdags var formanden for Horsens byråds
kulturudvalg Hans Jakob
Larsen (S) og viceborgmester
Jørgen Bang (K) fremme med
tanker om at reducere projektet. Det samme er Henning
Jensen inde på.
Men det bliver klart afvist
af formanden for Horsens Folkeblads bestyrelse, advokat
Niels V. Jessen. »Der skal ikke
skæres i dette projekt, så hellere helt lade være,« sagde
han i lørdags.
Næste skridt i sagen tages
på torsdag, hvor kulturudvalget mødes. Her er udvidelsen
af kunstmuseet på dagsordenen. Udvalget har undersøgt
nogle forskellige muligheder
for at hente støtte udefra,
men endnu er det ikke afkla

ret, om det giver resultater.
Heller ikke initiativ-gn
pen bag udvidelses-planer
har opgivet håbet. På baggrund af meldingerne
kommunen forsøger man
at øge den private andel
bygge-beløbet.

Mødes igen

Borgmester Henning Jensen erklærer sig samtidig
rat til endnu et møde om p
nerne.
De fem mill. kr. fra Vejle
amt vil i påkommende tilfæ
blive givet Horsens kommu
som et lån, der efter otte n
te- og afdragsfrie år skal be
les tilbage.
- Og det kan vi nok godt f
de ud af, siger Henning
Jen- sen. Den sanering af
den ko munale økonomi, vi
i øjebi ket er i gang med,
skulle gerne sikre, at vi efter
1992 får no år med mere
stabile
tilstande
i
pengekassen. (ch-r)

