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Henvendelse til Kultur- og Fritidsborgmester Franciska 
Rosenkilde ang. Kultur V  

Vi tillader os at henvende os til dig, fordi vi i stigende grad er 
bekymrede over den måde, Kultur V forvalter sit hverv i  
relation til Valby Kulturhus og dets brugere. 
 
I Kultur- og Fritidsudvalget i Valby har vi senest fået en  
henvendelse fra undervisere i Zone 2, som driver aktiviteter i  
Kulturhuset.  
 
De er af Kultur V blevet mødt med krav om ændring af deres 
organisering, med det argument, at blandt andet kommunal-
fuldmagten ikke tillader den nuværende kommunale  
organisering. Dette på trods af, at kultur- og fritidsaktiviteter 
specifikt er nævnt som undtagelser i kommunalfuldmagten.  
 
Det har skabt megen uro blandt undervisere og forældre.  
 
Vi har heldigvis konstateret, at sagen er blevet taget op på 
jeres seneste møde i Kultur- og Fritidsudvalget, og vi har i 
denne uge med glæde konstateret, at Kultur V ikke fremover 
kan tage den slags beslutninger, jf. referat fra mødet.  
 
Valby Lokaludvalg lægger stor vægt på, at der opretholdes et 
selvstændigt profileret tilbud om børnekultur i Valby, som 
med Zone 2 blev etableret i bydelsrådets tid. 
 
I forbindelse med renovering af Valby Kulturhus i 2. halvår 
2020, har hverken Zone 2 eller andre brugere af Kulturhuset, 
herunder Ældresagen i Valby, som lejer kontorlokale i  
Kulturhuset, kunnet få oplyst en tidsplan for renoveringen. 
 
Kultur V har blot meddelt, at der ikke kan reserveres lokaler  
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resten af året.  
 
Vi har på vores møde i Kultur- og Fritidsudvalget i Valby, d. 19. 
maj, hvor også lederen af Kultur V Lone Billehøj deltog,  
efterlyst en konkret tidsplan for renovering af de enkelte  
etager, ligesom vi har efterlyst en plan for genhusning i  
renoveringsperioden.  
 
På mødet blev vi lovet begge dele. Indtil videre har vi intet 
hørt, hvilket er dybt utilfredsstillende.  
 
Det betyder at hverken Zone 2, Ældresagen, Valby  
Lokaludvalg, som også lejer sig ind i Kulturhuset, og andre 
brugere, kan gå i gang med planlægning af aktiviteter for ef-
teråret.  
Det betyder også at en række børn, voksne og foreninger lige 
nu står i et for os at se unødigt vakuum. 
 
Vi håber med denne henvendelse, at der vil blive taget hånd 
om sagen. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Lene Buerup Andersen 
På vegne af Kultur- og Fritidsudvalget i Valby Lokaludvalg  
 
Michael Fjeldsøe  
Formand for Valby Lokaludvalg  
 
 


