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forår – blev hurtigt overskygget
af meddelelsen om indholdet i
Regionens spareplan blot en uge
efter. Blandt forslagene til fremtidige besparelser var afvikling
af Museet med udgangen af dette år. Meddelelsen trak bogstormvejr af uvished med stor utryghed til følge. Mange
arbejdspladser, adskillige aktiviteter, herunder formidlings- og
bevaringsopgaver – skulle alt dette blot forsvinde?
Denne besked gav unægtelig en anden dagsorden, selvom vi
har forsøgt at holde fast i en hverdag med daglige opgaver.
Mange grupper, institutioner og privatpersoner har samstemmende sagt: “Hvordan kan vi hjælpe jer? Blot sig hvad vi skal
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gøre”. Og ikke mindst har medierne givet os stor bevågenhed
– det være sig aviser såsom Stiften, Politiken, Weekendavisen,
JP og Lokalaviser, foruden flere radiokanaler og TV. Vi har
herudover modtaget en masse støtteerklæringer, gode forslag
og kontakter på mails, via aviser og i telefon. Det har været
en utrolig støtte for os at mærke denne opbakning.
Et år mere
Der er kort og godt blevet arbejdet hårdt for Museets overlevelse både internt og udefra – og mandag d. 22. juni blev det
vedtaget i Regionens forretningsudvalg, at vi kan få budget et
år mere – til og med 2016. Det var en god nyhed, som giver
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håb om, at vi kan skabe en god løsning for Museets fremtid.
Vi har stadig alvorlige udfordringer i forhold til fremtidig økonomi, en anden bygning og en ny organisering af museet, så i
dette ekstra år skal der arbejdes ihærdigt videre på blandt
andet at afsøge og beskrive scenarie(r) og finde finansiering.
Her håber vi ikke mindst, at den gode vilje, vi har hørt fra
enkelte politikere – blandt andet i form af forslag om at sætte
Museet på dagsordenen i nye budgetforhandlinger – nu
omsættes til handling.
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