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Brev angående sammenlægning af keramikværksteder 

Kultur- og Idrætsudvalget har behandlet en henvendelse fra brugere af 1 
keramikværkstedet på fjerde sal i Valby Kulturhus, der gerne vil have 2 
Valby Lokaludvalg til at gå ind i sagen om sammenlægning af 3 
keramikværkstederne i Valby og Vesterbro.  4 
 5 
Onsdag den 23. november deltog Lars Becher, daglig leder i Valby 6 
Kulturhus, på Kultur- og Idrætsudvalgets ordinære møde.  7 
 8 
Før mødet havde udvalget modtaget en underskriftindsamling fra 9 
brugerne, svar fra borgmester Carl Christian Ebbesen på spørgsmål 10 
stillet af brugeren Heidi Petersen, og af medlem af BR Michael 11 
Gatten. 12 
 13 
En gruppe brugere af værkstedet havde også fremlagt sagen for 14 
lokaludvalget på ordinært møde tirsdag den 8. november.  15 
 16 
Demokratisk proces fuld af mangler  17 
 18 
Udvalget kan konstatere, at brugerne af keramikværkstedet har været 19 
udsat for en meget uheldig proces fra Kultur Syds side. Brugerne er 20 
ikke i tide blevet inddraget og informeret om planerne om at 21 
sammenlægge keramikværkstederne i Valby og Vesterbro Kulturhus.  22 
 23 
Da processen med brugermøder blev sat i gang, blev det ikke lagt 24 
frem fra starten, at værkstederne stod til at blive lagt sammen. 25 
  26 
Det har ført til, at brugerne føler sig utrygge og forvirrede, og sidder 27 
tilbage med følelsen af at blive ført bag lyset af Kultur Syds ledelse – 28 
og det er ikke et godt udgangspunkt for en lykkelig sammenlægning 29 
af to populære værksteder.  30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 



 

 Side 2 af 2 

Genopret dialogen og tilliden  36 
 37 
Udvalget vil derfor opfordre til, at processen omkring 38 
sammenlægningen bliver sat i bero, indtil der er oprettet en dialog 39 
med brugerne, og tilliden kan genoprettes.  40 
 41 
Vi vil også opfordre ledelsen af Kultur Syd til at inddrage deres 42 
rådgivende forsamling, når der arbejdes med en samlet plan for 43 
fordeling af værkstedstilbud i Valby og de øvrige bydele, Kultur Syd 44 
dækker over.  45 
 46 
Valby er en bydel, der får mange nye tilflyttere over de næste år, 47 
derfor er det vigtigt, at der er et bredt og alsidigt kulturtilbud i 48 
bydelen.  49 
 50 
 51 
Med venlig hilsen 52 
 53 
 54 
Villy Sørensen, formand for Kultur- og Idrætsudvalget  55 
 56 
Michael Fjeldsøe, formand for Valby Lokaludvalg  57 
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