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FORESPØRGSEL vedr. Bora Bora og bygning C på Brobjergskolen 

 

 

Til rådmanden for Kultur og Borgerservice  

Til rådmanden for Teknik og Miljø 

 

 

Af det fremlagte sparekatalog vedr. budget 2023-2026 fra Kultur og Borgerservice for events og 

Musikhuset m.d. fremgår flg. forklaring til punkt 11 Bortfald af tilskud til Teater Katapult 1.321 

mio kr. 2024 og 1.520 kr. i 2025 og 2026: 

 

”Såfremt Teater Katapult ikke kan fortsætte i de nuværende rammer på Godsbanen, skal disse 

indgå i den lokalerokade, som skal muliggøre den af Byrådet besluttede omdannelse af 

Brobjergskolen til Børnekulturelt produktionscenter. I så tilfælde vil Bora Bora flytte til 

Godsbanen, hvorved C-bygningen på Brobjergskolen kan nedrives, og der skabes plads samt 

økonomi til omdannelsen.” 

 

- Det ønskes oplyst om der i de indregnede besparelser vedr. events og Musikhuset er 

indregnet udgifter ved en flytning af teater Bora Bora til teater Katapults lokaler på 

Godsbanen og i så fald hvordan denne indregning indgår.  
- Rådmanden er bekendt med at Bora Bora ikke kan flyttes til Godsbanen, da scenen her ikke 

er stor nok til danseteater og der ikke er plads til Serveringsstedet HeadQuarters. Så hvad 

mener rådmanden med, at ”I så tilfælde vil Bora Bora flytte til Godsbanen” og hvori består 

besparelsen ved flytningen? 
- Hvori består ”den af Byrådet besluttede omdannelse af Brobjergskolen til Børnekulturelt 

produktionscenter”, hvornår har byrådet besluttet den omdannelse og hvad er økonomien i 

den? Hvordan indgår bygning C eller rettere pladsen hvor bygning C ligger og hvor Bora 

Bora har til huse i dag - i omdannelsen? 
- Hvordan kan en nedrivning af en bygning ”skabe økonomi til omdannelsen” 
- Hvem bruger ud over Bora Bora, HeadQuarters, teater Filuren og Folkeoplysningsforbund 

øvesale m.v. i Bygning C? Hvor er disse aktører tiltænkt at være, hvis bygningen de er i nu, 
rives ned og hvad beløber udgiften sig til for de genhusninger? 

- Er der givet nedrivningstilladelse og i så fald af hvem og til hvilket formål?  
- Har Teknik og Miljørådmanden planer med bygning C?  
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