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Forslag fra Byraadsmedlem Thomas Christensen om Oprettelse af et Folkekøkken.

Følgende Forslag forelaa:

"Kommunen opretter et Folkekøkken, saa den mindre bemidlede Del af Befolkningen faar
let Adgang fil for billlige Penge at faa god og vel tillavet Mad. I Forbindelse med Køkkenet
oprettes der et passende Antal Spiselokaler i Byen."

Fra Budgetudvalget forelaa følgende Erklæring: "Videresendes til Aarhus Byraad, idet
Budgetudvalget henholder sig til, hvad der tidligere er drøftet i Byraadet heroin."

Borgmesteren henviste til, at der paa et tidligere Møde blev nedsat et saakaldt
Velfærdsudvalg, der skulde drøfte den mest praktiske Maade, hvorpaa saadanne
Foranstaltninger kunde iværksættes i indeværende Vinter, og Udvalget havde ogsaa
beskæftiget sig med det foreliggende Spørgsmaal. Thomas Christensen var ikke til Stede
ved dette Møde, og det var vel Grunden til, at han nu fremsatte sit Forslag.

Thomas Christensen var paa dette Tidspunkt bortrejst og havde ikke set noget derom i
Byraadets Forhandlinger eller Forhandlingsprotokol. Der var ligesom under sidste Krig en
ekstraordinær Situation, og dengang havde man iet Par Aar et Folkekøkken, som kun gav
et ringe Underskud; men det blev nedlagt, fordi der ikke fandtes Spiselokaler. Men
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saadanne kunde nok skaffes, f. Eks. i Havnens Varmestuer, der for Tiden ikke var meget
benyttede. I Aalborg og København havde man i mange Aar haft Folkekøkken, en
Institution, der var til stor Gavn for mange, ikke mindst enlig stillede, og der kunde næppe
gøres saglige Indvendinger mod Oprettelse af et saadant. Men Taleren var tilfreds, hvis
man i Velfærdsudvalget vilde tage Spørgsmaalet op.

Stecher Christensen pegede paa, at Spørgsmaalet havde været drøftet flere Gange, og der
var antydet forskellige Metoder til Gennemførelse af Sagen. Udvalget vilde antagelig
arbejde videre dermed og eventuelt foreslaa et eller andet Udvalg, som det sorterer under.
Der var ingen Grund til at lave Panik i denne Sag; der arbejdes dermed, og der var vist
Enighed om, at man før eller senere maa gaa til Oprettelse af Folkekøkkener. Thomas
Christensen kom som sædvanligt for sent med sine Forslag.

Thomas Christensen mente ikke, det var for sent, saa længe Køkkenet ikke var oprettet.
Man havde før haft offentlig Bespisning af fattige, men det var ogsaa inddraget.

Sagen toges til Efterretning.
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