
  Ja til at
  udvide
 kunst-
  museet

Horsens byråd vedtog lokalplan

HORSENS - Udvidelsen 
af kunstmuseet i Hor-
sens for ca. 12 mill. kr. 
kom i aftes politisk i 
hus efter knap en times 
byråds-debat. 16 stemte 
for,  seks var imod, 
mens resten var fravæ-
rende.
Med vedtagelsen af en lokal-
plan for museums-området er 
der åbnet op for, at en kreds af 
private givere med Folkebla-
det som initiativtager kan rea-
lisere en gave på godt seks 
mill. kr. til museums-udvidel-
sen. De øvrige seks mill. kr. 
låner kommunen på meget 
lempelige vilkår.

Drev kiler ind
Lige til det sidste forsøgte 

modstanderne at så splid i den 
socialdemokratiske byråds-
gruppe, hvor en enkelt - Eigil 
Kristensen - klart gik imod 
udvidelses-planen. De øvrige 
socialdemokrater sagde ja, 
men modstanderne drev kiler 
ind hos S-gruppen med på-
stande om, at det var parti-
disciplinen, der førte til mere 
end en halv snes socialdemo-
kratiske ja-stemmer.
At dømme efter afstemnin-

gen var der stor socialdemo-
kratisk enighed, og Eigil Kri-
stensen fik lov til at have sit 
særstandpunkt. Foruden det

store flertal af S-gruppen blev 
lokalplanen støttet af Venstre 
og de konservative, mens de 
små partier - CD, Frem-
skridtspartiet, Miljølisten og 
SF - alle var imod af 
forskellige årsager.
0Jakob Ravn (Miljø) kaldte 

lokalplanen for overgreb på 
bygningen, på parken og på 
kommunens økonomi, fordi 
han fandt det uforsvarligt at 
kommunen låner et. million-
beløb til fin-kulturen.
- Jeg kommer sjældent på 

kunstmuseet, men alligevel 
kan jeg ikke se noget galt i at 
tilgodese også denne gren af 
kulturen, sagde byrådsmed-
lem Martin Jakobsen (S).
Et særligt udvalg har rettet i 

det forslag, som kommunen 
blev præsenteret for, men der 
er kun tale om mindre æn-
dringer i byggeriets fremto-
ning. Museet skal stå færdigt 
næste år i forbindelse med 
550 års købstads jubilæet og 
som markering af Folkebla-
dets 125 års jubilæum i år.
Foruden kunstmuseet ved-

tog byrådet en lokalplan for 
Søndergade og Torvet, og der 
blev også debatteret så væ-
sentlige emner som et ældre-
politisk handlings- og udvik-
lingsprogram og byrådsmed-
lemmernes vederlag i resten 
af valg-perioden. (hj)
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