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Mindretalsudtalelse til Høringssvar kulturstrategi 2009-2011 

Et mindretal er enig i at strategioplægget generelt er både konstruktivt og visionært. 
 
Men når det kommer til de lokale kulturfaciliteter og omtalen af kulturarenaer, virker det 
som om strategioplægget ikke fuldt respekterer det potentiale, der ligger i de mindre og 
ofte selvstyrende kultur- eller beboerhuse.  Her synes filosofien at være, at ”stort er 
godt”, og strategien lægger derfor op til, at ”byens kulturhuse, biblioteker og evt. 
idrætsanlæg, som er beliggende på samme adresse eller i umiddelbar fysisk nærhed, 
gennemgår en fysisk og organisatorisk sammenlægning.” 
 
Mindretallet anerkender, at sådanne tiltag i nogle tilfælde kan bevirke en organisatorisk 
og logistisk styrkelse af kulturaktiviteterne (herunder visse idrætsaktiviteter) i 
kommunen. Det må imidlertid ikke ske uden hensyntagen til de berørte organisationers 
ønsker eller identitet. Vi er derfor enige i, at man forud for stillingtagen til fysiske og 
organisatoriske sammenlægninger 
 
- inddrager de berørte organisationer i en demokratisk proces.  
- tager hensyn til de berørte organisationer/institutioners historie, traditioner og placering 
i lokalsamfundet. 
- understøtter at de berørte organisationer/institutioner fortsat kan skabe en egen 
identitet.  
  
Mindretallet har særligt bemærket sig strategioplæggets ordlyd om, at der ”på Østerbro 
igangsættes projektudvikling med henblik på etablering af en ny kulturarena med 
kulturhus og bibliotek under et” og, at ”en ny kulturarena med fordel kan indeholde et 
børnekultursted for lokalområdets børn og børnefamilier.” 
 
Vi hilser disse tanker velkomne, idet vi samtidig gerne vil fremhæve, at en sådan 
kulturarena bør få en central placering i bydelen. Det er imidlertid vanskeligt at få øje på 
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udvidelsesmuligheder omkring det eksisterende og velfungerende Øbro Jagtvej 
Bibliotek. Vi skal derfor appellere til, at Østerbro Lokaludvalg på et tidligt tidspunkt 
inddrages i et nærmere samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen om de videre 
overvejelser om placering, etablering og organisatorisk forankring af den kommende 
kulturarena på Østerbro. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Torkil Groving, Finn Ankerstjerne, Annagrethe Ottovar og Juda Feldman 


