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Dannebrogs-burka
er en hån
Der er sygdomme, hvor man skal holde sig i ro, men det
er undtagelsen, skriver formanden for Danske Fysioterapeuter, Tina Lambrecht. ARKIVFOTO: HELLE ARENSBAK

Overlevelse handler
om bevægelse

I lørdagens udgave ef
Ekstra Bladet påstod
redaktør Marie Lade, at alt
for mange læger og fysioterapeuter ’… bliver ved med
at anvise os med rygsmerter til at holde ryggen i ro
og skåne den for belastninger’. Det er simpelt hen noget vrøvl. Fysioterapeuter
ved om nogen, at der er solid evidens for, at manglende bevægelse forværrer
mange sygdomme. Det gælder både ryggen og resten

af kroppen. Selvfølgelig er
der sygdomme, hvor man
skal holde sig i ro, men det
er i den grad undtagelsen.
Derfor kan du i dag finde
fysioterapeuter selv på intensiv-afdelinger. For selve
det at bevæge sig øger chancen for at overleve og for at
komme sig.
Tina Lambrecht, formand
Danske Fysioterapeuter
Holmbladsgade 70
København S

Engang var det ikke
’provokerende mode’,
der optog ungdommen i
Danmark, men provokationer af en helt anden
art og så alvorlige, at det
kunne koste dem livet.
Frihedskampen var en
kamp for alt, hvad Dannebrog symboliserer, så
når en elev på Østhimmerlands Ungdomsskole
laver en burka af Dannebrog, er det en hån mod
de frihedskæmpere, der
faldt i kampen mod en
provokerende besættelsesmagt. At udstille burkaen på museet Kunsten i
Aalborg er i enhver henseende forargeligt, og det
er meget upædagogisk at
lade eleverne tro, det er
kunst. Det var Storm P.,
der sagde: ’Kunst er det,
man ikke kan. Hvis man
kunne, var det jo ingen
kunst’. Enhver kan lave
en burka af Dannebrog.
Det er ingen kunst.
Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80
Aarhus C
Denne burka er udstillet på Kunsten i
Aalborg frem til 23.
oktober – og det
provokerer Kamma
Ankjærø.
FOTO: KUNSTEN/MUSEUM OF
MODERN ART AALBORG

Kongehusets slotte skal ikke bruges til asylcentre, skriver Christian Askov. FOTO: PHILIP DAVALI

Behold slottet, men
skift regenten ud

Den ellers så udmærkede debattør J. Hartmann fra Hillerød gik søndag bananas og endte helt
ud i tovene, da han foreslog,
at Amalienborg og andre
slotte skulle huse flygtninge
og være deciderede asylcentre. Nej, nu er vi fandeme
helt derude, hvor man tager
husene ind om natten. Slottene er for vore kongelige
og deres familier, og de skal
under ingen omstændigheder laves om til flygtningelejre. Derimod vil jeg gerne
slå et slag for, at vor dron-

ning, Margrethe den 2., abdicerer og tager lege-prins
Henrik med sig ned til slottet Caix i Frankrig. Hun
skranter meget og har det
til tider ikke særligt sjovt
med den gemal og sit helbred. Nej, lad kronprinsparret komme til fadet nu,
mens tid er, og inden Margrethe tvinges til at abdicere, hvilket vil være pinligt
for hende og for hele monarkiet.
Christian Askov
Fredensvej 18
Oksbøl

Gammel nok til at betale skat, men for ung til at stemme
I folkeskolen lærer
man eleverne, hvordan
man er med til at få medbestemmelse, og på hvilken
måde man opnår rettigheder i samfundet. Hvorfor
lære det, hvis vi alligevel
først må stemme som 18-årige? I Danmark ser vi i dag,
at flere og flere unge melder
sig ind i ungdomspartier, og
endnu flere melder sig ud af
moderpartier. Siden 2006 er
ungdomspartierne vokset
med 50 %, og i en række andre EU-lande har man også
16-års valgret. Vi hos de nystiftede De Danske Folke-

skoleelever kæmper for, at
Danmark skal være med til
at følge de andre EU-lande,
som har 16-års valgret, men
også for andre lande, der
har overvejelser om det.
Når ungarbejdere på 16 år
skal betale skat af de penge,
de selv tjener, og samtidig
kan blive straffede som 16årige, og de er gamle nok til
at give politikerne deres
løn, så er de også gamle nok
til at have indflydelse på,
hvem der skal sidde i Folketinget. Meget af diskussionen går også meget på,
hvorvidt 16-årige er modne

Lad 16-årige få stemmeret, lyder det fra 15-årige
Mathias Bach, der selv går
på efterskole. PRIVATFOTO

nok til at vælge. De, der gør
det til et problem, er politikerne, som ikke stoler på
valgret til børnene. Undersøgelser viser, at 96 % af alle unge i Danmark gerne vil
have indflydelse på at rette
op på samfundets problemer, mens 93 % unge har en
holdning til Danmark og
hele verdens udvikling. Lad
de 16-årige få plads i Folketinget, så den gruppe af unge mennesker kan blive
præsenteret.
Mathias Bach Frederiksen
Østergade 33
Næstved

Noter

Aktiver

Ultimo 2015

Ultimo 2014

42.000.000

42.000.000

-155.000.000

-150.000.000

150.041.486

137.527.052

Harald Jensens Legat

242.397

242.397

Henrik Pontoppidans Legat

604.276

605.076

Fond til kunstindkøb

369.893

365.621

38.258.052

30.740.146

420.498

8.244.810

511.671

292.447

7.064.873

13.523.499

25.849

7.929

8.022.891

22.068.685

46.280.943

52.808.831

42.000.000

42.000.000

160.962

150.622

Materielle anlægsaktiver

Noter Driftsindtægter
1

Driftstilskud fra Aalborg Kommune
Statstilskud

Regnskab 2016

Budget 2016

Regnskab 2015

14.003.082

14.002.000

12.772.919

2.544.640

2.400.000

2.491.752

19

Grund & Bygning

20

Ombygningsprojekt, indtægter
Ombygningsprojekt, udgifter

21

Finansielle anlægsaktiver

2

Puljetilskud fra staten

269.000

0

321.750

3

Ikke-offentlige tilskud

5.865.366

9.946.000

8.391.002

4

Entréindtægter og publikumsklub

4.666.386

3.336.000

0

5

Erhversklubmedlemskaber

1.084.700

925.000

667.894

6

Butiksvirksomhed

1.882.961

1.600.000

156.615

7

Cafévirksomhed

4.547.183

2.500.000

0

8

Lokaleindtægter

266.756

150.000

0

9

Omvisninger

353.810

200.000

6.300

Indestående i pengeinstitut

10

Anden kulturformidling

170.175

90.000

6.468

Kontant beholdning

11

Diverse indtægter

518.122

360.000

518.840

36.172.181

35.509.000

25.333.540

Driftsindtægter i alt

21

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender:
22

- diverse kortfristede nettotilgodehavender

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt

Driftsudgifter
12

Personale, løn

14

15

16

Passiver
18.231.865

13.508.000

8.270.425

435.467

550.000

458.522

Bunden - Fast Ejendom

4.784.510

3.915.000

622.857

Fond til kunstindkøb

Samlingens administration

404.943

1.105.000

227.068

Bevillingsfond (opsamlet overskud tidligere år)

1.188.986

1.124.616

Erhvervelser

261.842

1.000.000

10.500.446

Årets resultat

-453.773

64.370

Konservering

270.800

250.000

225.882

Egenkapital i alt

42.896.175

43.339.608

6.404.755

10.108.000

2.674.118

Fremmedkapital

PR & Markedsføring

721.754

818.000

306.179

Formidling

574.968

1.165.000

0

10.000

10.000

Kunsten to go

171.099

0

698.858

- legatbeholdning

232.397

232.397

Administration

996.014

1.070.000

720.230

Henrik Pontoppidans Legat
- legatkapital

10.000

10.000

- legatbeholdning

594.276

595.076

Fremmedkapital i alt

846.673

847.473

-986.235

1.280.032

0

14.019

Kreditorer

3.524.330

7.327.699

Kortfristet gæld i alt

2.538.095

8.621.750

46.280.943

52.808.831

Personale, øvrige udgifter
13

- merværdiafgift

Lokaleromkostninger

Udstillinger

17

Butiksvirksomhed

1.437.996

700.000

300.114

18

Cafevirksomhed

1.698.665

1.070.000

8.178

231.276

250.000

256.293

36.625.954

35.509.000

25.269.170

-453.773

0

64.370

Andre udgifter
Driftsudgifter i alt
Årets resultat

Egenkapital

Harald Jensens Legat
- legatkapital

Kortfristet gæld
23

Periodiseringsposter
Anden gæld

Passiver i alt

