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Flere penge til Faaborg Museum
Det var en enig kommunalbestyrelse, der mandag sagde ja til, at Faaborg Museum
får et ekstra driftstilskud på 450.000 kroner i 2018. Pengene skal sikre, at museet
kan løfte det omfattende renoverings- og udviklingsprojekt, der blev besluttet i
forbindelse med Budget 2018.
Faaborg Museum får nu penge til at ansætte yderligere medarbejderressourcer til at
realisere de store ambitioner, der er for museets udvikling i de kommende år. Det er
kommunalbestyrelsen, der har vedtaget en øget driftsbevilling på 450.000 kroner i 2018. I
forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 skal politikerne tage stilling til, om museet
skal have en driftsbevilling på 600.000 kroner årligt i 2019-2021.
”Faaborg Museum er et fantastisk museum, der med sin unikke arkitektur og samling af
fynboernes kunst fra 1885-1925 er en væsentlig del af den danske kulturarv. Det er vi som
politikere rigtig stolte af. Derfor er det også vigtigt for os, at vi vedligeholder og udvikler
den perle, det er,” fortæller formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget Anne
Møllegaard Mortensen (DF) om det øgede driftstilskud.
Et signaturprojekt for udviklingen
I forbindelse med Budget 2018 valgte politikerne at gøre renovering og udvikling af
Faaborg Museum til et signaturprojekt for udviklingen i hele kommunen og afsatte 20
millioner kroner. Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder målrettet på at tiltrække nye borgere
og skabe øget vækst, og her spiller Faaborg en central rolle.
”Faaborg er i gang med at transformere sig fra industriby til en oplevelses- og turistby.
Faaborg Museum er vigtigt i den transformation, hvor vi bygger på vores stolte historie og
samtidig udvikler nutidige tilbud, der giver de besøgende oplevelser i særklasse.
Danskerne kender Faaborg, og vores ambition er, at Faaborg i endnu højere grad i årene
frem vil trække både turister og tilflyttere til byen,” fortæller Anne Møllegaard Mortensen.
Udover det ekstra driftstilskud i 2018 får museet også en engangsbevilling på 317.000 kr.
til klimatisering af udstillingssalene i Truelsens Fløj på Faaborg Museum. Både de 317.000
kroner og de 450.000 kroner er udover de 20 millioner kroner afsat på Budget 2018.
I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 skal politikerne tage stilling til, om
museet skal have en driftsbevilling på 600.000 kroner årligt i 2019-2021.
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