
AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 9. januar 1991 - hos Inge Lis

Tilstede: Jette, Maja, Inge Lis, Ivan, Erik og Margrethe

Dagsorden
1. Dirigent
2. Protokol
3. Kommunalpolitik
4. Meddelelser
5. Mødekalender
6. 1. maj arrangement
7. Eventuelt

ad 1. Grundet mødets størrelse kørte vi igennem uden dirigent.

ad 2. Margrethe læste protokol og tager referat fra dette møde.

ad 3. Erik havde just været til møde på Rådhuset angående teknologiparken, 
orienterede om dette samt om trafiksaneringen.

ad 4. Ingen meddelelser fra Jette.

Erik vil bringe op på et HB-møde at der er rod mht. leveringen til nuværende 
bogorm fra SP forlag.

ad 5. Mødekalender lagt for 1. halvdel af 1991.

ad 6. Vi bidrager med lidt underholdning til 1. maj arrangementet.

ad 7. Kaffe og lagkage.

referent: Margrethe Larsen
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AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 7. februar 1991 - SiD

Tilstede: Erik, Inge Lis, Jette, Maja og Margrethe

Dagsorden for mødet:
1. Dirigent
2. Protokol
3. Generalforsamling - beretninger
4. Kommunalpolitik
5. Meddelelser
6. Medlemsmøder
7. Eventuelt

ad 1. Jette

ad 2. Margrethe

ad 3. Beretningerne godkendt uden rettelser. Udsendes med indkaldelse til 
generalforsamling. Jes Lunde har givet tilsagn om at komme til generalforsamlingen. Efter 
denne afholdes der offentlig møde.

ad 4. Erik orienterede om teknologiparken.

Socialdemokratiet har krævet et beløb til hjemmeplejen, hvilket vi støtter. Vi afventer om 
de bliver enige med de borgerlige. Indkalder ellers til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Derefter en snak om de nye sundhedsuddannelser og kommunens finansering af disse.

ad 5. Diverse meddelelser bl.a. invitation til kommunalpolitisk konference, Erik blev valgt 
som delegeret.

referent: Margrethe Larsen
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Byrådet står bag teknologiparken
Aalborg Stiftstidende 13.2.1991

  AABYBRO: Et næsten 
enstemmigt byråd gik i 
aftes ind for at søge 1,3 
millioner kr. fra EFs midler 
til videreudviklingen og 
markedsføringen af den ny 
teknologipark, som 
ambitiøst bærer navnet 
Teknologiparken 
Nordjylland. 
  Kun Ernst Christensen 
(FRP) gik imod 
ansøgningen. 
  Knud Winther (S), var 
fraværende. Men han 
havde i økonomiudvalget 
sammen med SFeren Erik 
Ingerslev Larsen, og Carl 
Laursen. (S), som er 
medlem af den 
styregruppe, der havde 
indstillet ansøgningen til 
økonomiudvalget, taget 
afstand fra ansøgningen. 
  I byrådet meldte både 
Erik Ingerslev Larsen og 
Carl Laursen sammen med 
den øvrige 
socialdemokratiske gruppe 
sig som tilhængere af 
ansøgningen. De mente, at 
de ved byrådsmødet 
begyndelse havde fået den 

borgerlige gruppes garanti 
for, at teknologiparken 
ikke ville blive etableret på 
bekostning af 
ældreomsorgen. 
  I Økonomiudvalget havde 
SFeren og de to 
socialdemokrater meldt fra 
med den begrundelse, at 
de med baggrund i 
kommunens økonomiske 
situation ikke kunne gå 
ind for en opprioritering af 
erhvervsområdet i forhold 
til ældreområdet. 
  Ved starten af byrådets 
møde havde 
socialudvalgsformand 
Allan Jensen (V) 
understreget, at det 
borgerlige flertal, som i 
efteråret havde gennemført 
store besparelser på alle 
områder i kommunen, 
naturligvis ansvarligt ville 
følge hjemmeplejen og 
justere, hvis det skulle 
blive nødvendigt. I den 
forbindelse oplyste Allan 
Jensen, at spørgsmålet 
netop havde været drøffet i 
socialudvalget.
  Den borgerlige gruppe 
havde på forhånd erklæret 

sig som tilhænger af 
ansøgningen, som vil 
medføre, at kommunen 
selv over en to-årig periode 
bruger 1,4 millioner kr. på 
projektet. 
  Både den borgerlige 
gruppe, SF og 
Socialdemokratiet roste det 
store oplæg, som ligger bag 
ansøgningen. Men alle 
fandt dog, at det skulle 
gåes kritisk igennem og 
flere steder tilpasses.
  Kun Ernst Christensen 
(FRP) meldte sig som 
modstander. Han mente, 
at kommunen ville sætte 
sin frihed over styr, og at 
kun et mirakel kunne 
redde projektet. Han 
forbeholdt sig desuden ret 
til at spørge tilsynsrådet, 
om det var lovligt, at 
kommunen arbejdede med 
denne sag. 
  Det fik borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
til, at sige, at kommunen 
var på sikker grund, og at 
projektet er helt i 
overensstemmelse med 
kommunens beføjelser. 

medlemsblad



AABYBRO

Generalforsamling onsdag den 27. februar 1991 i SiD

Dagsorden var følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretninger
3. Regnskab og fastlæggelse af kontingent
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter
7. Valg af amtsbestyrelsesmedlem
8. Eventuelt

ad 1. Jes Lunde blev valgt

ad 2. Beretningerne enstemmigt godkendt

ad 3. Regnskab enstemmigt godkendt, kontingent fortsætter uændret

ad 4. Ingen indkomne forslag

ad 5. Jette blev enstemmigr genvalgt, Finn og Kirsten Jacobsen valgt til suppleanter

ad 7. Margrethe genvalgt til amtsbestyrelsen

ad 8. Herefter fri debat. Jes Lunde fortalte om den nuværende politiske situation både i det 
hjemlige og omkring Golfkrigen, hvilket affødte en god og livlig debat.

referent: Margrethe Larsen

Erhvervsråd har store ambitioner
Tv, turisme, miljø og sundhed på menuen
Aalborg Stiftstidende 27.02.1991

  AABYBRO: Turisme, tv, 
sundhed og miljø er 
overskrifterne for det 
kommende år i Aabybro 
Erhvervsråd. Indenfor 
disse områder ser 
erhvervsrådet muligheder 
for en videre udvikling i 
Aabybro Kommune.
  Det var blandt emnerne, 
da formanden for Aabybro 
Erhvervsråd. Jørn Rytter 
hold sin beretning på 
erhvervsrådets 
generalforsamling i går 
aftes. Han nævnte 
erhvervsudviklingsplanen, 
som skal gennemføres i 
tæt samarbejde mellem 
kommunen og 
erhvervsrådet.
 -Hovedstrategien i planen 
er at vi satser på en række 
udvalgte områder, hvor vi 
enten har, specielle 
forudsætninger i kraft af 
den eksisterende 
erhvervsstruktur, eller 
hvor vi ser specielle 
udviklingsmuligheder, 
sagde Jørn Rytter. 
  Han kom i den 
forbindelse ind på støtten 
til erhvervslivet i form af 
lederudvikling og tilskud til 
eksport til Østeuropa. Jørn 
Rytter nævnte, også 
planerne om et 
turistkontor i Aabybro, 
ligesom erhvervsrådet vil 
arbejde for at berige Gjøl 
med en golfbane og et 
surfcenter. Ifølge Jørn 
Rytter kommer ingen af 
delene imidlertid 
dumpende af sig selv.
 -Det er vigtigt, at vi alle 
gør en indsats. Der 

kommer ikke andre udefra 
fra København eller EF og 
hjælper en udvikling i 
gang. Der er kun os selv til 
at tage initiativet og til at 
gøre arbejdet, sagde han.
  Planer er der mange af, 
og økonomien fejler heller 
ikke noget. Erhvervschef 
Henning Thomsen 
gennemgik regnskabet, der 
viser et overskud på godt 
32.600 kr. og en bankbog 
med godt 70.000 kr 
inklusiv årets overskud. 
  I det kommende år skulle 
der komme lidt flere penge 
i kassen, da 
generalforsamlingen vedtog 
at hæve kontingentet med 
10 pct., efter at kommunen 
har besluttet at øge 
tilskuddet med ligeledes 10 
pct. 
  Erhvervsrådet har det 
godt, og det fik 
byrådsmedlem Erik 
Ingerslev til at minde om, 
at der også er problemer i 
Aabybro Kommune. Han 
opfordrede de 
erhvervsdrivende til at 
finde lærer- og 
praktikpladser samt 
jobtilbud til kommunens 
mange langtidsledige, 
bistandsklienter og unge 
med behov for arbejde. 
  Det imidlertid ikke kun 
Erik Ingerslev. der gav 
deltagerne lidt at tænke 
over. Ved hjælp af 
videoindslag og en masser 
af inspiration fra tilhørerne 
fortalte TV-A journalisten 
Stig Andersen om pressens 
forhold til erhvervslivet. 
Han forklarede  blandt 
andet om sagen med den 

tidligere B&W-direktør Jan 
Bonde Nielsen, hvilket gav 
anledning til en livlig 
debat.
  Det samme gjorde 
afstemningsproceduren, 
men det lykkedes at 
genvælge Ejnar Sørensen 
til erhvervsrådet, mens 
Lise Dahl blev suppleant.
  Når, 
afstemningsproceduren var 
lidt uklar for en del 
deltagere, skyldtes det, at 
generalforsamlingen 
desuden vedtog et nyt sæt 
vedtægter. De ny vedtægter 
udvider medlemstallet i 
erhvervsrådet, men da en 
vedtægtsændring skal 
besluttes på to 
generalforsamlinger, 
foregik afstemningen efter 
de gamle vedtægter. 
  Det betyder, at 
erhvervsrådet indkalder til 

Jørn Rytter: - Tingene kommer ikke af 
sig selv. Alle må gøre en indsats.



Byrådet: Ja til øl i hallerne 
Aalborg Stiftstidende 28.02.1991

en ny generalfrosamling i 
løbet af en måneds tid, og 
her skal der vælges en 
række ny medlemmer. 

Desuden skal man endelig 
godkende en repræsentant 
fra den ny Birkelse 
Erhvervsforening, der 

netop er indtrådt i 
Aabybro Kommunes 
Erhvervsforening.

  AABYBRO: Spiritus og 
sport er ikke den bedste 
cocktail. Det mente flere 
byrådsmedlemmer i 
Aabybro, da de i går aftes 
behandlede en ansøgning 
om spiristusbevilling til 
haller og klubber. Alligevel 
vedtog byrådet at 
godkende ansøgninger om 
spiritusbevillinger. 
  Når byrådet behandlede 
spiritusbevillinger, skyldes 
det, at en bevilling skal 
godkendes af byrådet, 
inden politiet tager stilling 
til sagen. 
 -Det er naturligvis op til 
den enkelte forening, men 
jeg mener ikke, at spiritus 
og sport skal blandes 
sammen, sagde Jørgen 
Hellum (S). 
  Byrådet måtte igennem to 
behandlinger af bevillinger, 
idet der var ansøgning fra 
såvel Aabybro Hallens 
cafeteria som fra de øvrige 
haller og klubhuse. Flere 
byrådsmedlemmer gav 
udtryk for, at det ikke er 
en god ide med øl og 
spiritus i sportsklubber, 
men at problemet altid vil 
eksistere. 
 -Det er naturligvis ikke en 
god ide, men hvis ikke 
man giver officielt lov til at 
drikke øl, vil folk tage øl 

med hjemmefra, og der vil 
alligevel blive drukket 
rundt om i klubhusene, 
sagde Knud Winther (S). 
  Han blev delvis bakket op 
af kulturudvalgets 
formand, Cianne Holme 
(V), der dog understregede, 
at der er tale om en 
forsøgsordning på et år. 
 -Det er klart, at man må 
have en form for kontrol, 
og hvis nogen går over 
stregen, må vi skride ind, 
sagde hun.
  Ernst Christensen (FRP) 
så et andet problem i 
forbindelse med hallers og 
klubhuses salg af øl.
 -Idrætsforeningerne får 
kommunal støtte, og det vil 
ikke være fair overfor 
eksempelvis restauratører, 
hvis hallerne sælger øl til 
lavere priser, sagde Ernst 
Christensen. 
  Erik Ingerslev (SF) mente 
ikke, byrådet skal blande 
sig i øl-priserne. 
 -Vi skal ikke bestemme, 
hvad en øl skal koste. Vi 
må konstatere, at det 
finder sted i klubberne, og 
det vi gør med denne 
bevilling er at legalisere 
det, sagde Erik Ingerslev. 
  Samtidig er der mulighed 
for, at pilsnere og andre 
stærke drikke kan blive en 

indtægtskilde for 
foreningernes slunkne 
kasser. Som Knud Winther 
udtrykte det: 
 -Nedskæringer har 
efterhånden medført 
begrænsede økonomiske 
muligheder for 
foreningerne. Her er der 
måske en mulighed for at 
skaffe lidt indtægter til 
idrætsforeningerne. 
  Byrådet vedtog at give 
kulturudvalget ret til at 
give haller og klubhuse 
mulighed for at søge om 
spiritusbevilling. 

Jørgen Hellum (S) mener sport og 
spiritus er en uheldig blanding
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AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 6. marts 1991 i SiD

Tilstede: Erik, Jette, Inge Lis, Margrethe, Maja, Ivan og Kirsten.

Dagsorden for mødet:

1. Dirigent
2. Protokol
3. Kommunalpolitiske meddelelser
4. Meddelelser
5. Medlemsmøde i marts
6. Medlemskampagne
7. Eventuelt

Valg af delegeret til Landsmødet

ad 1. Jette blev valgt til dirigent

ad 2. Margrethe oplæste protokol, tager referat af dette møde

ad 3. Vi har lyst til at tage elevernes stemmeret i skolebestyrelser op igen.

Vi foreslår byrådet at holde hullet, svømmehal og motionscenter åbent i 
sommerperioden. Vi mener at kunde finde pengene. Dette forslag er dog afvist i 
kulturudvalget.

Erik spørger borgmesteren om der er politisk opbakning til at give 
rengøringsassistenterne sorte penge for at gøre rent i påskeferien.

ad 7. Ingen post siden sidst. Der er en del indlæg omkring SF's profil, indlæggene 
fotokopieres til alle i bestyrelsen

ad 5. Hovedoverskrift EF's politiske union - et åbent Europa.
Vi deles om udgifterne til annoncer med Venstre.

ad 6. Jette kontakter Brovst og Pandrup partiforeninger om de er interesseret i en fælles 
annonce. Dette tager vi op på næste bestyrelsesmøde. De bliver samtidig gjort 
opmærksomme på vore åbne medlemsmøder

ad 7. Vi talte lidt om 8. marts-festival

ad 8. Jette blev valgt som delegeret til landsmødet.

referent: Margrethe Larsen

medlemsblad



En direktion står i spidsen 
Skal lede kommunen de næste fire år 
Aalborg Stiftstidende 09.03.1991

  AABYBRO: Aabybro 
opgiver nu at finde en ny 
kommunaldirektør. I 
stedet skal kommunen 
ledes af en direktion med 
skoledirektør Palle 
Steffensen som ordførende 
direktør. De øvrige 
forvaltningschefer kommer 
til at udgøre resten af 
direktionen.
  Direktionsledelsen skal 
foreløbig fungere i fire år. 
  Det er Venstre og 
Socialdemokratiet, der er 
blevet enige om denne 
model efter at de 34 
ansøgere til 
kommunaldirektørstil-
lingen var blevet vraget. 
  Konservative, 
Fremskridtspartiet og SF 
tager afstand fra, at der 
ikke ansættes en 
kommunaldirektør ude fra. 
  De tre partiers modstand 
betyder, at der ikke ligger 
en klar indstilling fra 

økonomiudvalget til 
byrådet. Med otte 
Venstrestemmer og seks 
socialdemokratiske 
stemmer bag ventes det 
dog, at direktionsledelsen 
godkendes i byrådet. Det 
vil formentlig ske på et 
ekstraordinært 
byrådsmøde.
  Også i Venstrekredse er 
der udtrykt utilfredshed 
med, at der ikke ansættes 
en kommunaldirektør ude 
fra, og kredse i Venstre har 
givet udtryk for at 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen ikke 
er i overensstemmelse med 
sit bagland i 
kommunaldirektørsagen. 
  Kommunaldirektørstil-
lingen har været ledig 
siden begyndelsen af 
august, hvor den hidtidige 
direktør fratrådte i 
forbindelse med 
strukturændringer i 
kommunen. Stillingen har 
været opslået to gange, og 

det afstedkom 34 
ansøgninger. 
Konsulentfirmaet T. Bak-
Jensen, der har været 
involveret i 
ansættelsesprocessen, har 
imidlertid kun kunnet 
anbefale to af ansøgerne, 
og de har ved nærmere 
samtale vist sig ikke at 
svare til de krav, som 
Aabybro stiller.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen 
bekræfter, at der i lang tid 
har været arbejdet på at 
finde en 
kommunaldirektør. 
 -Men efter at 
konsulentfirmaet havde 
gennemgået samtlige 
ansøgninger var der 
enighed i økonomiudvalget 
om at prøve at undlade en 
genbesættelse, siger Ole 
Lykkegaard Andersen. I 
stedet ville vi prøve at have 
en ordførende 
forvaltningschef, der i 
samarbejde med de øvrige 

Ole Lykkegaard Andersen: - Vi har virkelig 
forsøgt at finde en

Kay Werner: - Borgmesteren har helt mistet 
grebet

Jørn Krogsgaard

forvaltningschefer 
varetager kommunens 
administration. 

 -Jeg mener, det vil være 
det bedste og rigtigste, 
fordi kommunen står over 

for store opgaver, der skal 
løses. 
  

Aabybro i politisk opløsning 
Strid om nyansættelse 
Aalborg Stiftstidende 10.03.1991

  AABYBRO: Aabybro er på 
vej til at gå politisk i 
opløsning på ansættelsen 
af en ny 
kommunaldirektør. 
Samtlige partier er 
involveret, og der er 
stridigheder på tværs af og 
indbyrdes i grupperne. Det 
flyder med beskyldninger, 
og intrigerne trives. 
  Balladen begyndte, da 
Venstre og 
Socialdemokratiet i 
økonomiudvalget efter syv 
måneders forhandlinger 
opgav at ansætte en ny 
kommunaldirektør. De vil 
etablere en direktion for de 
næste fire år. Den skal 
bestå af 
forvaltningscheferne med 
skoledirektør Palle 

Steffensen som ordførende 
direktør. 
  Det fik den konservative 
Jørn Krogsgaard, til at sige 
fra sammen med SFeren 
Erik Ingerslev Larsen og 
fremskridtsmanden Ernst 
Christensen. 
  Da VK-samarbejdet var 
splittet, erklærede den 
konservative 
vælgerforening sammen 
med kredse i Venstres 
bagland, at borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
har mistet grebet om 
styringen.
  De konservative ønsker 
en ny, stærk 
kommunaldirektør ude fra, 
og forstår ikke, at der 
blandt de 34 ansøgere, der 
har været til stillingen, 
ikke er bare en, der kan 

bruges. 
  Senest hat uenigheden 
bredt sig til 
Socialdemokratiet, hvor et 
gruppemedlem, Jørgen 
Hellum, har bekendtgjort, 
at han ikke kan følge sin 
gruppe i ønsket om en 
direktion. Han vil have en 
kommunaldirektør.
  Ole Lykkegaard Andersen 
mener, at en direktion er 
den bedste løsning, når det 
ikke har været muligt at 
finde en ny direktør. 
  I et forsøg på at klinke 
det borgerlige flertal har 
Venstre nu indbudt de 
konservative til møde om 
samarbejde. Det skal 
holdes, inden byrådet på et 
ekstraordinært møde 19. 
marts skal træffe 
beslutning.

Ansættelsesproceduren var i orden
Aalborg Stiftstidende 16.03.1991

  AABYBRO: I forbindelse 
med debatten om 
ansættelse af 
kommunaldirektør udtaler 
Ole Lykkegaard, Venstre, 
Knud, Winther 
Socialdemokratiet og Erik 
Ingerslev Larsen, SF, sig på 
vegne af 15 byrådsmed-
lemmer følgende: 

  Ansættelsesproceduren 
sammen med 
konsulentfirmaet har været 
helt, som det skulle være, 
og økonomiudvalget har i 
de to ansættelsesproce-
durer været helt på det 

rene med proceduren.
  Økonomiudvalget 
ønskede ikke umiddelbart 
at pege på en af de to 
indstillede ansøgere, der 
var ført frem af 
konsulentfirmaet. 
  Derfor udpegede et enigt 
økonomiudvalg Jørn 
Krogsgaard, Knud Winther 
og Ole Lykkegaard med det 
formål at undersøge, om 
direktionsmodellen kunne 
være løsningen.
  Skoledirektøren meddelte 
i tirsdags, at han ikke 
ønskede at medvirke i en 
direktionsmodel, da han 
skønnede, at han var ved 
at blive en brik i et politisk 

magtspil. 
  Det er derfor helt 
uantageligt og amoralsk at 
gøre en embedsmand til en 
brik i et politisk spil, og at 
borgmesteren beskyldes for 
manipulation med 
konsulentfirmaet. 
  Denne form for 
pressepolitik for at fremme 
egne synspunkter er helt 
urimelig, da det drejer sig 
om personalesager, som 
efter styrelsesloven skal 
behandles for lukkede 
døre, netop for at beskytte 
ansøgere og ansatte 
embedsmænd, som ikke 
har mulighed for at 
forsvare sig.



Kommunen der brændte inde med talenterne
Toppost-kabale har skabt røre. Den vil slet ikke gå op 
Aalborg Stiftstidende 17.03.1991

  AABYBRO: 
Magtpositioner vakler i den 
store landkommune med 
de højtgearede ambitioner 
om strømlinet styring, 
teknologi og 
erhvervsudvikling. Det 
handler om et simpelt 
stillingsopslag, som endte 
med politisk 
mudderkastning og et 
folkeligt røre af hidtil uset 
omfang. På de kanter. 
 -En rigtig flov affære, siger 
mange. 
 -Et helt igennem regulært 
forløb, siger nogle. 
   Blandt 32 ansøgere til 
stillingen som ny 
kommunaldirektør i 
Aabybro indstillede 
konsulentfirmaet T. Bak 
Jensen to egnede 
kandidater. Da ingen af 
dem helt passede ind, 
besluttede et flertal i 
økonomiudvalget i stedet 
at indstille skoledirektør 
Palle Steffensen som 
øverste, ordførende 
forvaltningschef. 
Skoledirektøren indvilgede 
i at påtage sig opgaven for 
en fireårig 
overgangsperiode, men 
meddelte tirsdag 
borgmesteren, at han trak 
sit kandidatur. Da var den 
politiske mudderkastning 
allerede i fuld gang. For 
åbent tæppe. 
  Tilbage efter ugens 
tumult står Aabybro 
Kommune med nogle 
grimme hak i lakken. 
Kommunens omdømme 
udadtil har lidt skade, og 
indadtil råder politisk kaos 

og almindelig opstandelse. 
Om man ellers kan tro 
hvad der skrives i avisen. 
 -At Aabybro på 9. måned 
står uden en 
kommunaldirektør, det er 
snart det mindste af det 
hele. Det klarer de jo nok 
endda, siger kritikerne. Og 
tisker lidt om "De tre 
Musketerer". Eller 
"Gjølmafiaen", som de også 
hedder i folkemunde: 
  Borgmesteren, 
skoledirektøren og 
sparekassechefen. 
  Og sådan siges der i 
denne tid så meget i og 
omkring Aabybro, 
bettebyen, der gennem et 
par tiår blev forvandlet til 
en middelstor centerby 
med smag for nye 
udfordringer. 
 - En "soveby" kan man jo 
altid blive. 
Knas med den store                                          
omstilling 
  Det er omstillingen, der 
er knas med. Omstillingen 
fra landkommune til 
udviklingskommune, De 
politiske visioner har 
krævet trimning og 
tilpasning af det 
administrative apparat, En 
strukturel omlægning, som 
i august i fjor kostede den 
siddende 
kommunaldirektør jobbet. 
Sådan som sagen dengang 
offentligt blev fremstillet.
  I dag er der de folk, der 
mener, at 
kommunaldirektøren slet 
og ret blev slagtet, at andre 
førte kniven, og at 
strukturfasen blot var et 
påskud. Der tales lige ud 

om magtstræb og 
kommunale embedsmænd, 
der "er så dygtige, at de 
går hen og bliver farlige for 
det demokratiske system".
  Og så kan kritikken 
tolkes helt modsat af 
andre: Som et udtryk for 
jantelov og bagstræb. En 
forstokkelse, der blindt 
vender sig mod enhver 
udvikling og forandring. 
  Hvorom alting er, så har 
det politiske apparat ikke 
helt kunne leve op til den 
strømlinede duelighed og 
effektivitet, som tilstræbes 
i administrationen. Et 
kanonvalg for 
borgmesteren i 1989 trak 
ved valgteknikkens 
forunderlige spil, et stærk 
kontingent af, politisk ret 
uskolede, kandidater fra 
Gjølkredsen med i byrådet. 
En blev valgt med blot 
seks stemmer. Det har fået 
nogle til at konkludere, at 
borgmesteren i dag savner 
politisk modspil i sin egen 
gruppe, og at det er derfor, 
han så villigt lytter til 
andre. 
  Ole Lykkegaard: - Vi 
holder gruppemøder hver 
14. dag, og jeg får et 
udmærket modspil her. 
Jeg kan heller ikke se 
noget odiøst eller forkert i, 
at jeg i en periode har 
holdt ugentlige møder med 
vores skoledirektør og 
formanden for 
erhvervsrådet, Jørn Rytter. 
Med Nordjyllands 
Teknologipark, som vi fået 
Reneval-midler fra EF til, 
og som vi nu skal i gang 
med at realisere, er der 

nok at diskutere. Vi skal jo 
videre, og jo: du kan godt 
sige, at vi har taget forskud 
på det tættere, samarbejde 
mellem kommune og 
erhvervsliv, som vi med 
den ny struktur lægger op 
til. 
De forkerte rådgivere 
  En fremtrædende 
erhvervsmand med rod i 
det lokale liv mener, at 
hele sagen er mere end flov 
for Aabybro Kommune: 
 -Jeg tror desværre, at der 
stikker en hel del sandhed 
bag den kritik, der er 
fremført. En kommune, der 
gerne vil profilere sig, har 
ikke råd til politiske 
klovnerier af det her 
format, og også 
borgmesterens 
troværdighed og lederevner 
har lidt et mindre knæk. 
Han er oplagt den bedste 
mand på posten, og han 
har alle muligheder for at 
gøre det godt. Problemet 
er, at han nok har støttet 
sig til de forkerte rådgivere. 
Det har skabt uro og 
usikkerhed på rådhuset, 
men også borgerne føler 
ubehag, når de ser og 
hører om, hvordan det hele 
kører. Borgmesteren har 
forsømt at få sit politiske 
bagland med sig i den her 
sag. Det virker også lidt 
mærkeligt, at 
Socialdemokratiet, der blev 
holdt helt ude fra 
konstitueringsaftalen nu 
vender på en tallerken og 
støtter borgmesteren. Med 
det resultat, at det 
borgerlige samarbejde i 
byrådet slår sprækker. Det 
er borgmesterens ansvar, 
at det er sket. Og årsagen 
kan kun være, at han helt 
har fejlbedømt sagen 

politisk. 
 -At formanden for den 
konservative 
vælgerforening, Kaj 
Werner, Gjøl, er gået for 
langt i sin kritik af det, der 
er foregået, er jeg  enig i. 
Men jeg har en vis 
forståelse for, at han har 
følt sig presset til det, og 
lige nu synes jeg nok der er 
lige rigelig trængsel om 
håndvasken.
Krav om et borgermøde 
 -Jeg har meddelt 
borgmesteren så sent som 
torsdag aften, at vi må 
have indkaldt til et 
borgermøde om hele sagen, 
hvis ikke vi snart får en 
dækkende orientering om, 
hvad der foregår, siger 
lagerforvalter Chr. Jensen, 
formand for Aabybro 
Borgerforening. 
  -Vi er trætte af at høre om 
al det partipolitiske kævl, 
der kører frem og tilbage. I 
næste uge er Aabybro 
repræsenteret med en 
stand på Forårsmessen i 
Aalborg-hallen, og så kan 
det da ikke passe, at det er 
sådan noget, vi skal bruge 
tiden til at fortælle om. 
  Jeg forestiller mig et 
møde med repræsentanter 
for de politiske grupper 
indkaldt, og så må vi se at 
få sat skik på tingene. 
Hvordan man forestiller 
sig, at nogen vil søge 
jobbet som 
kommunaldirektør i 
Aabybro efter dette, ved jeg 
ikke. 
Borgmester ked af postyr 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
er ked af postyret, men 
mener, at hele sagen er 
voldsomt overdramatiseret: 
 -Jeg er betænkelig ved et 

borgermøde,  hvis debatten 
kommer til at køre på 
samme niveau, som vi 
hidtil har set.
 -Det kedelige i den her sag 
er, at en lille gruppe 
mennesker, med en anden 
mening om tingene end 
flertallets, på det seneste 
har fremmet deres egne 
synspunkter på en måde, 
som ingen kan være tjent 
med. Og slet ikke vore 
embedsmænd, som helt 
uforvarende hænges ud, 
siger borgmesteren. 
  Deri har oppositionens 
Knud Winther (S) og Erik 
Ingerslev Larsen (SF) 
offentligt givet 
borgmesteren ret.
  Knud Winther: Det er 
forfærdeligt og grufuldt, 
hvad der er sagt, og en 
gennemført urimelighed 
over for de embedsmænd, 
der er berørt. Det er også 
forbistret, at kommunens 
gode renomme, opbygget 
over en årrække, skal slås 
i smadder på en enkelt 
uge. 
 -Vi gik fra starten ind for, 
at Aabybro skulle have en 
kommunaldirektør udefra. 
Men vi ville ikke ud at slå 
stillingen op en tredje 
gang. Da Venstre bragte 
skoledirektør Palle 
Steffensen på bane mellem 
de to opslag, sagde vi, at 
han kunne søge stillingen i 
anden omgang. Det gjorde 
han ikke. Og så stod vi der 
igen efter anden runde 
uden at kunne blive enige 
om en egnet ansøger. I den 
situation valgte vi i bred 
politisk enighed den, efter 
omstændighederne, 
fornuftigste løsning. Vi 
sagde ja til Venstres 
direktionsmodel med 



Borgmester Ole Lykkegaard Andersen ved den tomme stol på kommunaldirektør-kontoret på rådhuset. 
Et tredje stillingsopslag kan blive nødvendigt.          Foto: Søren Schnoor	                            	 	 	 	 	 	 	 	 	  

skoledirektøren som 
øverste 
forvaltningsleder for 
at få skabt ro og 
komme videre. 
Modellen indebar, at 
Palle Steffensen i 
realiteten fik samme 
beføjelser som en 
kommunaldirektør - 
samtidig med at han 
fortsat skulle have 
ansvar for skole- og 
kulturforvaltningen. 
 -Og nej, vi har ikke 
taget os politisk betalt 
for at gå med, 
understreger Knud 
Winther, der også har 
hørt gisninger fremført 
om det modsatte. 
Fåmælte 
kommentarer 
  Partifællen Jørgen 
Hellum, Biersted: Jeg 
er tilfreds, når blot vi 
får en kommunaldirektør. 
For min skyld måtte det 
også gerne have været en 
en fra huset. Jeg beklager 
kun, at navne har været 
fremme i debatten. Vi er 
sat til at tage øretæverne. 
Det er embedsmændene 
ikke. 
 -Jeg har vist ikke flere 
kommentarer. Jeg har 
også min forretning at 
tænke på, siger 
depotbestyrer Jørn 
Krogsgaard (K), som med 

plads i økonomiudvalget 
har været med til at føre 
mindretallets kritik 
offentligt frem. Dog knap 
så skarpt som sin 
organisationsformand. 
  Tidligere byrådmedlem, 
vognmand N. O. Koefoed-
Olsen, Aabybro: Det er et 
beskæmmende spil, og 
meget dårlig PR for 
kommunen. På den anden 
side: folks hukommelse er 
kort. Til påske er alting 
glemt. 
  Hvordan man kommer 

videre? 
  Knud Winther: Vi må 
have en fornyet snak med 
de to kandidater udefra, 
som før blev vraget. 
  Borgmesteren: Enten det, 
eller et fornyet 
stillingsopslag. Der er kun 
de to muligheder tilbage. 
Vi skal drøfte det på et 
gruppemøde i Venstre 
mandag, i 
økonomiudvalget onsdag 
og efterfølgende på et 
ekstra indkaldt 
byrådsmøde.



Produktivt år på aktivitetscentret 
AabybroPosten 26.03.1991

Det har været et attraktivt 
år med produktion af 
mange flotte ting, kunne 
man se forleden, hvor 
"Aktivitetscentret" i 
Biersted havde lavet en 
udstilling, og samtidig 
inviteret socialudvalget på 
besøg. - Besøget var 
arrangeret for at give 
politikerne lejlighed til at 
få et indblik i de mange 
kreative muligheder 
centret  byder på, samt for 
at give brugerne af 
»Aktivitetscentret« 
mulighed for at stille de 
kommunale 

repræsentanter nogle 
spørgsmål. 
  Den flotte udstilling på 
Aktivitetscentret gav et 
godt billede af de ting, der 
arbejdes med bl.a. stof- og 
silkemaling, perlesyning, 
stenslibning og fremstilling 
af keramikfigurer samt 
trædrejning. 
Aktivitetscentret har åbent 
alle hverdage og mellem 10 
og 15 deltager hver dag i 
aktiviteterne foruden de, 
der er visiteret til stedet, 
og alle har de stor glæde af 
det hyggelige samvær med 
hinanden. 
  Det er pensionister fra 
hele kommunen, der tager 

del i de muligheder 
Aktivitetscentret giver, og 
formanden for brugerrådet 
Gudrun Simonsen kan 
mærke en stigende 
interesse for at deltage. 
Udover værkstedsdagene 
er der bankospil den første 
lørdag i hver måned, og 
hver 2. mandag aften er 
der "syng sammen aften".
  Desuden har 
aktivitetscentret også 
forskellige andre 
arrangementer, bl.a. havde 
man et vældigt hyggeligt 
omkring Sct, Hans aften.   
              git 

Hal lukker 
Aalborg Stiftstidende 30.03.1991

  AABYBRO: Alt tyder på, 
at svømmehal og 
motionscenter i 
Aabybrohallen også i år vil 
holde lukket i 
sommerferien. Et stort 
flertal i byrådet afviste et 
forslag fra Erik Ingerslev 
Larsen (SF) om at holde 
både svømmehal og 
motionscenter åbent hele 
ferien. Sagen kommer dog 
tilbage til kulturudvalget til 
fornyet behandling.
 -Jeg mener, vi af hensyn 
til både vores egne borgere, 
som ikke skal på ferie, 
samt turisterne, bør holde 
åbent i sommerferien, 
sagde Erik Ingerslev 
Larsen. 
 -Det kan ikke være rigtigt, 
at vi skal satse på at få 
flere turister til byen, og 
når de så kommer, lukker 

vi en del af de aktiviteter, 
vi kan tilbyde, sagde han. 
  Han foreslog en 
forsøgsperiode på fem år. 
  I følge Erik Ingerslev 
Larsen vil det koste 
omkring 50.000 kr. i 
ekstraudgifter at holde 
åbent. Derfra skal trækkes 
skønsmæssigt 15.000 kr. i 
entreindtægter. Den reelle 
udgift bliver på 35.000 kr. 
  Pengene vil han tage fra 
en konto med titlen "midler 
til salgsfremmende 
foranstaltninger". Den er 
på omkring 300.000 kr. 
  Jørgen Hellum (S) afviste 
forslaget med den 
begrundelse, at der er 
foretaget besparelser så 
mange andre steder, at der 
ikke er råd til 
sommeråbent i svømmehal 
og motionscenter. Og 
formanden for 

kulturudvalget, Cianne 
Holme (V), oplyste, at der 
ikke er en krone på 
kulturudvalgets budget til 
udvidet åbning i hallen. 
  Ernst Christensen (FRP) 
foreslog brugerbetaling, 
men det afviste borgmester 
Ole Løkkegaard Andersen 
(V). Det vil blive alt for dyrt 
for den enkelte bruger.
  Erhvervsrådets 
turistudvalg havde op til 
byrådsmødet gjort 
politikeren opmærksom 
på, at en åbning ville være 
en glimrende ide af hensyn 
til turisterne. Når sagen nu 
kommer retur til 
kultudvalget, er det 
sandsynligt, at 
turistudvalget skal med i 
forhandlinger om, hvordan 
der kan skaffes penge til 
ekstra åbent i hallen. 

Sagen udsat igen 
Aalborg Stiftstidende 15.05.1991

  AABYBRO: Der bliver 
hverken adgang for 
turister eller kommunens 
borgere til svømmehallen i 
Aabybro i sommer. 
Kulturudvalget har nemlig 
besluttet at udsætte 
spørgsmålet om 
sommeråbning til august, 
når budgettet for næste år 
skal debatteres. 
  Forslaget om at holde 
svømmehallen åben i 

turistsæsonen var fremsat 
af SF-byrådsmedlemmet 
Erik Ingerslev Larsen, som 
mente, at det kunne være 
til glæde for både 
kommunens egne borgere 
og turisterne, at der var 
adgang til en dukkert. Han 
havde foreslået, at 
åbningen i sommer kunne 
finansieres af de midler, 
der er til salgsfremmende 
foranstaltninger. De 
følgende år mente Erik 
Ingerslev Larsen, at der 

burde tages budgetmæssig 
højde for sommeråbning 
både i svømmehallen, 
motionscentret og 
idrætshallerne. 
  I marts afviste byrådet 
forslaget, men sendte det 
tilbage til ny vurdering i 
kulturudvalget. I april 
udsatte udvalget sagen to 
gange. Nu har det altså 
besluttet, at sagen først 
skal tages op i august. 



AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 3. april 1991 i SiD

Tilstede: Margrethe, Erik, Inge Lis, Finn, Kirsten og Jette

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Kommunalpolitik
4. Meddelelser
5. Medlemsmøde i maj

ad 1. Jette

ad 2. Margrethe oplæser protokol

ad 3. Åbning af svømmehal i sommerferien nedstemt - tages op til nyvurdering i 
kulturudvalget.

Elevernes stemmeret i skolebestyrelserne tages op igen inden sommerferien.
Rengøring i påsken på skolerne: Vi rejser sagen politisk.
Baggrundsgrupperne fungerer ikke helt som de skal. Vi afventer og ser på strukturen efter 
sommerferien.

ad 4. Pandrup / Brovst partiforening er kontaktet vedrørende annonce i fællesskab - ikke 
meldt tilbage endnu.

ad 5. Der er et forslag om at forsøge at få Lilly Gyldenkilde til at tale om ældre politikken. 
Et arrangement som offentlig møde i samarbejde med AOF. Erik arbejder videre med 
mødet.

referent: Margrethe Larsen

AABYBRO

Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 23. april på Rådhuset.

Tilstede: Erik, Anne Mette, Margrethe, Inge Lis, Finn, Kirsten og Jette.

Dagsorden:
Landsmøde 91 i Herning

1. Gennemgang af landsmødematerialet.
Vi gennemgik kort ændringsforslag til partiets love.
Erik og Jytte orienterede i den forbindelse om holdningerne på formødet i 
amtet.
Desuden drøftede vi programudkastet "over stregen" og det faglige 
program.

2. Formandsvalget
Blandt de fremmødte var der et knebent flertal for Holger K. Nielsen, Jette 
blev frit stillet, men der skulle være væsentlige argumenter for at stemme 
for Steen Gade.

referent: Jette Staal
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AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 27. maj 1991

Tilstede: Anne Mette J., Erik, Finn, Inge Lis, Anne Mette P., Jette og Maja

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Meddelelser
4. Grundlovsmøde
5. Eventuelt

ad 1. Finn blev dirigent

ad 2. Finn oplæste protokol

ad 3. Jette orienterede om et projekt om medlemshvervekampagnen som skal køre 
til efteråret. Man skal melde sig som kampagne-lokal-forening og får så fra central-
SF-side bidrag (økonomisk, materialemæssigt) til at kontakte "udvalgte" folk som 
eventuelt kunne tænke sig at blive SF'ere. Vi besluttede at vi skulle melde os - vel 
vidende at det vil forudsætte et godt lokalt program for efteråret. Dette sidste skal 
diskuteres på bestyrelsesmødet den 4. juni.

Erik orienterede om hovedbestyrelsens beslutning om nyt valg til forretningsudvalget.

Jette orienterede om indkaldelse til 1. maj - evaluering. Vi besluttede at sende et 
brev, hvor vi fremsætter vores kritik af arrangementets negative sider (bl.a. at 
talerne var partipolitiske mod aftale og at SiD kun gjorde opmærksom på sig selv 
som arrangør) - men også de positive sider.

Maja redegjorde for brev fra SFOF. Vi diskuterede muligheden for at oprette nogle 
SFOF-projekter, stemningen var skeptisk. Mere oplysning om muligheder fremskaffes 
af undertegnede.

Næste grundlovsmøde: Eventuel middag hos Inge Lis efter arrangementet i Hulen.

Næste bestyrelsesmøde 4. juni.

referent: Maja Schwarts

Grønt lys for en ny Midtby 
AalborgStiftstidende 30.05.1991

  AABYBRO: Der er nu 
givet grønt lys for 
byfornyelsen i Aabybro 
Midtby. Bortset fra Ernst 
Christensen (FRP), var alle 
andre i rådet enige om, at 
byfornyelsen er en god 
ting. Derfor blev det i 
samdrægtighed besluttet at 
godkende det forslag, som 
bl.a. indeholder 
nedrivninger, anlæg af 
gårdareal på nordsiden af 
ejendommene i Østergade, 
fællesareal og anlæg af en 
ny Hefavej. 
  De problemer, der har 
været forhandlinger 
mellem kommunen og de 
forretningsdrivende i 
Midtbyen om, skal løses 
fuldt ud. Derfor skal der 
forhandles videre om 

adgangen fra ejendommene 
Østergade 3 og 5 til 
fællesarealet samt om 
nedrivningen af et udhus 
på Østergade 9. 
  Ernst Christensen gav 
udtryk for, at kommunen 
blot begravede millioner i 
Midtbyen, og han 
beklagede sig over det 
rentetab, som kommunen 
led. Han mente, det var i 
størrelsesordenen omkring 
en million kr. om året. 
  Knud Winther (S) gav 
udtryk for, at Ernst 
Christensens udtalelser 
var postulater, og at 
byfornyelsen vil gøre 
Aabybro attraktiv. 
  Cianne Holme (V) 
tilsluttede sig Knud 
Winthers udtalelser, og 
Jørn Krogsgaard (K) 

erklærede sig sammen med 
Erik Ingerslev Larsen (SF) 
enige i, byfornyelsen er 
værdifuld.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
oplyste, at kommunen i år 
investerer 3,6 millioner kr. 
i Midtbyen, men får fire 
millioner kr. ind ved salg. 
Næste år vil 
investeringerne blive 2,7 
millioner kr., medens 
salgsindtægterne vil blive 
3,1 million kr. I øvrigt gives 
der 50 procent refusion fra 
byfornyelsesselskabet til 
rentetabet. 
  Byrådet bemyndigede 
samtidig økonomiudvalget 
til at forestå 
gennemførelsen af 
byfornyelsesbeslutningen. 



AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 4. juni 1991 i SiD

Tilstede: Erik, Inge Lis og Jette

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Medlemshvervekampagne i efteråret
4. Kommunalpolitisk baggrundsgruppe
5. Aktivitetskalender - efterår 1991
6. Kommunalpolitik
7. Eventuelt

ad 1. -

ad 2. oplæses - referent Jette

ad 3. Erik undersøger hvornår hvervekampagnen går igang. Vi sætter punktet 
på medlemsmødet den 13. august, for at se hvor stor opbakning der er til 
kampagnen, og om vi skal indgå en kontrakt med det centrale udvalg.

ad 4. Idet baggrundsgruppen efterhånden er gået i stå, beslutter vi at 
bestyrelsen fremover fungerer som baggrundsgruppe for Erik, og 
bestyrelsesmøderne ligger i umiddelbar tilslutning til byrådsmøderne.

Alle bestyrelsesmedlemmer + suppleanter får tilsendt byrådsdagsordener 
fremover.

Erik skriver indlæg til bladet.

ad 5. Datoer for bestyrelses- og medlemsmøder fastsættes for resten af året.
Der er forslag om at nogle af efterårets medlemsmøder omhandler 
diskussionen af princip- og handlingsprogram, som skal vedtages til november. 
Vi vil forsøge at få fat i nogen udefra.

ad 6. Erik har haft kontakt til Jørn Krogsgaard (K) om hans planer for ny 
affaldsplan: bl.a. kildesortering og kompostering. Vi hører nærmere.

Økonomi: Yderligere underskud i Aabybro Kommune på 9. millioner i 1992 
pga. faldende indtægtsgrundlag.

Hvordan er ligningen i kommunen, er det klogt at spare stillinger i 
skatteforvaltningen - Erik tager disse spørgsmål op.

ad 7. Sct. Hans fest - husk tilmelding. Grundlovsmøde - spisning aflyst.

referent: Jette Staal

Skattekontrol frem for nedskæringer
Aalborg Stiftstidende 10.06.1991

  Aabybro: I stedet for 
ustandselig at tale om 
nedskæringer, burde 
skattekontrollen skærpes, 
så det ad den vej kunne 
lade sig gøre at få flere 
penge i kommunekassen.
  Det mener SF-
byrådsmedlemmet Erik 
Ingerslev Larsen, som ikke 
kan acceptere, at 
borgmester Ole Lykkegaard 
Andersen (V) nu taler om, 
at der i en ny sparerunde 
skal skæres yderligere 9,5 
millioner kr. af 1992-
budgetterne. Lige så lidt 
som han kan acceptere, at 
borgmesteren slipper 
sparetallet ud, uden at det 
har været drøftet i 
økonomiudvalget. 
 -I stedet for at beskæftige 
sig med nedskæringer 
skulle de borgerlige 
politikere meget hellere se 
på, hvordan der kan 
skaffes flere penge, siger 
Erik Ingerslev Larsen, Alle 
ved, at skatteindtægten er 
vores vigtigste indtægt, og 
alligevel skæres der rask 
ned på bemandingen i 
skatteadministrationen. I 
forhold til nytår mangler 
der nu fire medarbejdere i 
forvaltningen. De to er 
fyret, en er overflyttet til 
Inkassokontoret og en har 
orlov i otte måneder, uden 
at de borgerlige har ville 

ansætte en vikar i 
stillingen, sådan som 
Socialdemokratiet og SF 
har ønsket det, fortæller 
Erik Ingerslev Larsen. 
 -Jeg har ikke noget bud 
på, hvor mange penge, der 
kan hentes ved en mere 
effektiv ligning. Men det, 
de borgerlige gør her, er at 
opfordre folk til at benytte 
fradrag, som de ikke har. 
For det er klart for enhver, 
at når mandskabet skæres 
ned, så kan ligningen ikke 
blive effektiv. 
 -Jeg mener også, der må 
være en bedre kontrol med 
inkassoområdet. Det 
område har vi aldrig i min 
tid i økonomiudvalget 
beskæftiget os med. Jeg 
ved ikke, hvor mange 
penge, vi har til gode hos 
borgerne her i Aabybro 
Kommune. På landsplan er 
det mellem 30 og 36 
milliarder, så jeg kan 
forestille mig, at der også 
vil være lidt at hente i 
Aabybro. 
 -I hvert fald er det min 
opfattelse, at vi skal se på 
øgede indtægtsmuligheder, 
inden vi begynder en ny 
nedskæring. Under alle 
omstændigheder er 
nedskæringer i form af 
fyringer en dårlig løsning, 
mener Erik lngerslev 
Larsen. På et eller andet 
tidspunkt får vi bare de 

fyrede ind igen som 
langtidsledige. Samtidig 
har vi mistet en 
skatteindtægt. 
 -Endelig kender vi heller 
ikke resultatet af 
forhandlingerne mellem 
Kommunernes 
Landsforening og 
regeringen. Muligvis får vi 
et større bloktilskud, 
muligvis får vi tilladelse til 
at sætte skatten i vejret. 
De ting, synes jeg, burde 
været afklaret, inden 
borgmesteren begynder at 
melde ny besparelser i 
størrelsen 9,5 millioner kr. 
ud. 

Erik Ingerslev Larsen: De borgerlige 
opfordrer folk til at bruge fradrag, som de 
ikke har.

Badeforbudet en skamplet på Gjøl 
SF er utilfreds med kommunens turistpolitik 
Aalborg Stiftstidende 11.06.1991

  AABYBRO: Det er en 
skamplet for både Gjøl og 

Aabybros politikere, at Gjøl 
er et af de få steder i 
Nordjylland, der er 
forsynet med en rød prik 

som tegn på, at 
badevandet er ubrugeligt. 
Politikerne burde for 
længst have sørget for en 



rensning, så Gjøl også 
kunne have fået et blåt flag 
for rent badevand. Det 
mener Erik Ingerslev 
Larsen, SF.
 -Det er udmærket, at 
Aabybro vil føre sig frem på 
turistområdet, siger Erik 
Ingerslev Larsen, men det 
skal ikke være på et 
niveau, hvor 
jordforbindelsen mangler. 
Det er i orden, at 
politikerne har visioner, 
men der skal også være 
råd til de daglige ting. 
 -Der vises alt for lidt 
politisk interesse for de 
daglige og nære ting, som 
kunne skabe interesse for 

Aabybro. F.eks. mangler de 
ny turistfoldere helt 
oplysninger om Aabybros 
store egnssamling under 
biblioteket, mener Erik 
Ingerslev Larsen videre. 
 -Dertil kommer, at det er 
forkasteligt både over for 
kommunens egne borgere 
og over for turisterne, at 
svømmehallen og 
motionscentret i Aabybro 
lukker i 
sommerferieperioden. 
Aabybro kan ikke gøre sig 
håb om at blive en 
turistkommune i sig selv, 
men den ligger godt som 
baglandskommune for de 
store feriesteder ved 

kysten. Brønderslev har en 
tilsvarende beliggenhed, og 
her har politikerne for 
længst set det fornuftige i 
at holde hallerne åbne i 
sommertiden. De har 
endda indført ekstra 
åbning, 
 -Jeg mener ikke, at man 
kan kritisere turistudvalget 
for manglerne, tilføjer Erik 
Ingerslev. Det er 
udelukkende politikernes 
ansvar, at kommunens 
turistpolitik bliver ført på 
et niveau, hvor den har 
betydning, og hvor den kan 
skaffe flere turister.

Det røde flag ved Gjøl burde forlængst have været skiftet ud med et blåt, mener Erik Ingerslev Larsen SF.                  Foto: Grete Dahl

Demokratiets vanskelige vilkår 
BREVE FRA LÆSERNE: AabybroPosten 26.06.1991

I Aabybro Posten den 12. 
juni var der en større 

omtale af 
sektorplanlægningen på en 
række områder indenfor 

det kulturelle område, som 
nok kræver en kommentar 
om de vanskelige vilkår, 

der gives til borgerne i en 
sådan beslutningsfase. 
  Sektorplanarbejdet 
indenfor skole- og kultur-
forvaltningens område er 
sat igang i april-maj 
måned, og skal være 
afsluttet i begyndelsen af 
1992. 
  For skoleområdet kører 
dette arbejde samtidig med 
en debat om 
strukturændringer på 
skoleområdet, hvilket må 
siges at være særdeles 
utilfredsstillende for de 
skolebestyrelser, der skal 
forsøge at forme 
udviklingen for deres 
skoles fremtid. 
Skolebestyrelsen får ingen 
mulighed for at forholde 
sig til strukturændringerne 
inden for deres skole, 
inden de selv skal have 
afsluttet deres arbejde. 
  En rigtig arbejdsgang ville 
være, at strukturudvalget 
havde færdiggjort deres 

arbejde, med efterfølgende 
debat blandt skolens 
brugere, inden den 
endelige politiske 
beslutning blev truffet. 
Herefter kunne 
skolebestyrelsen så 
påbegynde deres arbejde 
med planlægning af deres 
skoles udvikling. 
  Fra politisk side har man 
beklaget, at dette område 
skal foregå under sådan et 
tidspres. Jeg mener ikke, 
det skulle være nødvendigt 
at sammenpresse disse to 
områder. Alle har i lang tid 
været enige om, at det er 
nødvendigt med struktur-
ændringer på 
skoleområdet, og det kan 
ikke komme bag på nogen, 
at vi skulle have 
sektorplanen op til debat 
på nuværende tidspunkt. 
  Jeg tror, 
skolebestyrelserne spørger 
sig selv om deres arbejde 
er relevant, når de ikke 

kender udviklingen på 
deres skole. Hvordan kan 
man planlægge den 
pædagogiske og faglige 
linie, hvis man ikke kender 
skolens fremtidige 
struktur? Hvordan skal 
man rimeligt få indraget 
forældrene i arbejdet, når 
det hele er så 
sammenpresset? 
  Det er vigtigt, at 
skolebestyrelserne 
indrager forældre og lærere 
på skolerne i debatten om 
udviklingen. Det bliver 
skolebestyrelsernes opgave 
at få politikerne til at 
acceptere, at der er brug 
for en mere forsvarlig 
tidsramme til at 
gennemføre den 
nødvendige debat, inden 
det endelige forslag 
fremlægges til politisk 
vedtagelse. 

Erik Ingerslev Larsen 
Byrådsmedlem for SF.

Ungdomsskole kun for de 14-18 årige
Aalborg Stiftstidende 27.06.1991

  AABYBRO: Den 
kommunale ungdomsskole 
i Aabybro får kun elever fra 
14 til 18 år. Og der bliver 
ikke gratis transport for de 
elever, der vil deltage i 
ungdomsskolens tilbud. 
  Det er konsekvensen af 
byrådets vedtagelse af den 
ny ungdomsskoleplan. 
  Folkeoplysningsudvalget 
havde indstillet, at 
ungdomsskolens 
målgruppe skulle være de 
14-20 årige samt 

arbejdsløse op til 30 år. 
  Både Venstres Marianne 
Vester og Erik Ingerslev 
Larsen (SF) ønskede, at 
målgruppen skulle være 
14-20 årige.
 -Vi har foretaget 
nedskæringer på mange 
andre områder. Derfor vil 
vi på dette område holde 
os til lovens krav, sagde 
kulturudvalgsformand 
Cianne Holme. 
  Uden tilskud til transport 
får mange unge uden for 
byområdet svært ved at 

deltage i ungdomsskolens 
kurser i Aabybro. Det fandt 
Erik Ingerslev meget 
uheldigt. 
 -Ungdomskolen har været 
meget centraliseret 
omkring Aabybro. Vi må 
håbe, at der kommer en 
decentralisering, så der 
også kommer hold ude 
omkring, sagde 
kulturudvalgsformand 
Cianne Holme (V).
  Ungdomsskoleplanen blev 
vedtaget uden afstemning.

Utilfreds med ny ligningsplan 
Aalborg Stiftstidende 28.06.1991

  
   AABYBRO: Der var flere 

kritiske røster, da byrådet 
skulle godkende 

ligningsplanen for 
indkomståret 1990. 



Knud Winther:  - For lidt personale Ole Lykkegaard Andersen: - God og 
effektiv ligning

Erik Ingerslev Larsen: - Ligningsplanen 
skal forbedres

 -Vi har kun haft tre dage 
til at sætte os ind i planen. 
Det er helt urimeligt, sagde 
SFs Erik Ingerslev Larsen. 
  Han mente, at der bør 
arbejdes grundigt med en 
ligningsplan, da skatterne 
er kommunens vigtigste 
indtægtskilde.
 -Jeg vil senere komme 
med forslag til hvordan, 
den kan gøres bedre, 
bebudede han. 
  Socialdemokratiets Knud 
Winther gav Erik Ingerslev 
Larsen ret i, at skatte-
ligningen er et område, der 
dyrkes for lidt. 

 -Der bør sættes flere 
ressourcer ind på det 
område, som er vores 
vigtigste indtægtskilde. 
Men et flertal har jo 
bestemt de resourser, der 
skal, bruges, sagde han. 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
mente, at der i Aabybro er 
en god og effektiv ligning. 
 -Jeg tror ikke, vi får flere 
penge i kassen, hvis bare 
vi sætter flere folk til at 
ligne, sagde han. 
  I følge Ligningsrådets 
måltal skal der i Aabybro 
tages 1240 selvangivelser 

fra almindelige 
lønmodtagere ud til nøjere 
gennemsyn. Desuden skal 
der ses nærmere på 255 
selvangivelser fra 
erhvervsdrivende og 
selskaber. 
  Knud Winther tvivlede 
meget på, at de tal kan nås 
med det nuværende 
personale i 
skatteforvaltningen. 
Men Ole Lykkegaard 
Andersen lovede, at hvis 
ikke tallene nås, så skal 
der ansættes mere 
personale.
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AABYBRO

Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 18. august hos 
Jette, Gjøl

Tilstede: Erik, Inge Lis, Margrethe, Maja, Finn og Jette

Dagsorden: Budget 1992
Erik fremlægger tallene for budget 92 og budgetoverslagene 
for 93, 94 og 95. Ud fra forvaltningens sparekatalog har Erik 
udarbejdet spareforslag på ca. 7,3 millioner indenfor de næste 
3 år - det beløb, der svarer til besparelserne i budgettet.
Erik har i økonomiudvalget peget på muligheden for at støtte 
forslaget mod en fastfrysning af skatteprocenten i den samme 
periode.
Konklusion: Bestyrelsen kan ikke acceptere besparelserne på 
kulturområdet, idet vi ikke kender konsekvenserne af 
ændringerne i skolestrukturen.

referent: Jette Staal

Et bredt flertal bag budgettet for 1992 
Aalborg Stiftstidende 23.08.1991

  AABYBRO: Når byrådet 
onsdag aften skal 
førstebehandle budgetterne 
for 1992 og de 
efterfølgende år, er det et 
bredt flertal, der står bag 
oplægget. 
  Venstre, konservative og 
socialdemokrater bakker 
op om et budget, hvor der 
skal spares 3,7 millioner 
kr. på driften i forhold til 
det forslag, som 
økonomiudvalget arbejdede 
med for to uger siden. Det 
giver et samlet driftsbudget 
på knap 177 millioner kr.
  Både Ernst Christensen 
(FRP) og Erik Ingerslev 
Larsen (SF) tager forbehold 
for driftsbudgettet. 
  Besparelserne på 3,7 
millioner kr. skal findes 
med 500.000 kr. på 
socialudvalgets budget, 
200.000 kr. på teknisk 
udvalgs budget, 328.000 
kr. på økonomiudvalget og 
administrationens budget 
og 1,3 millioner kr. på 
kulturudvakgets budget. 
  På anlægsbudgettet 
regnes der i 1992 med 
indtægter på to millioner 
kr. for salg af 
Rosengaarden, og der 
regnes med yderligere en 
million kr. til 
socialudvalgets 
anlægsbudget. Dette beløb 

skyldes overvejelser om 
opførelse af flere 
aflastningsboliger ved 
Biersted Aktivitetscenter. 
  I budgetoplæg fra 
økonomiudvalget for 1992 
ligger, at skatteprocenten 
skal holdes uændret på 
19,8. 
  De to socialdemokrater i 
udvalget, Knud Winther og 
Carl Laursen, formulerer 
deres medvirken i forliget 
sådan: med baggrund i den 
brede forståelse for, at 
skatten holdes i ro i 1992, 
1993 og 1994, så kan vi 
tilslutte os det. 

  De nedskæringer, som 
sættes i gang i 1992 skal 
fortsættes i 1993. Her skal 
socialudvalget forsat spare 
500.000. 
Økonomiudvalget og 
administrationen skal 
spare 500.000 kr. og 
kulturudvalget skal spare 
2,5 millioner kr. Samme 
beløb skal der spares i 
1994. 
  Det skulle hvert år give 
seks millioner kr. til 
kassebeholdningen. 

Erik Ingerslev Larsen (SF) - forbeholden
Ernst Christensen (FRP) - forbeholden



AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 27. august 1991 på Aabybro Rådhus

Tilstede: Erik, Finn, Anne Mette J., Inge Lis, Margrethe, Ivan og Jette
Afbud: Maja

Dagsorden
1. Dirigent
2. Protokol
3. Kommunalpolitik - budget
4. Bestyrelsens sammensætning
5. Meddelelser
6. Planlægning af medlemsmøder
7. Medlemskampagne - annonce
8. Eventuelt

ad 1. -

ad 2. Protokollen oplæses og godkendes

ad 3. Gennemgang af byrådsdagsordenen.

Budget: Erik har udarbejdet nyt ændringsforslag til budgettet som udgangspunkt for 1. 
behandling af budgettet på byrådsmødet. Besparelserne udgør ca. 7 millioner de næste år, 
og vi kan acceptere det stillede forslag - der er ikke udregnet besparelser på skoleområdet, 
istedet har vi foreslået at man hensætter ½ million mindre til kassebeholdningen og ½ 
million mindre til udviklingsreserver. Besparelsesforslagene kan accepteres under 
forudsætning af fastfrysning af skatteprocenten de kommende år.

ad 4. Pga. arbejde i aftentimerne ønsker Maja at udtræde af bestyrelsen midlertidigt. 1. 
suppleanten Finn Graa Jacobsen indtræder foreløbigt indtil 1.01.1992

ad 5. Dvs. meddelelser fra sekretariatet.
Vi har fået en indbydelse til at deltage i "tænketank/idéforum" angående AIDS, i 
Nordjyllands Amt. Finn deltager

ad 6. De kommende medlemsmøder fastsættes til 11. september, 9. oktober, 13. november. 
Emnet for alle møder bliver programudkastet: "Mod nye tider". Vi vil forsøge at få fat i Aage 
Frandsen, Bente Lauridsen, eventuelt Ebba Strange.

ad 7. Pga. for få resourcer i partiforeningen tilslutter vi os ikke den centrale 
medlemshvervekampagne der starter her i efteråret. Vi fastholder at indsætte annonce i 
AabybroPosten, Hanbobladet og Pandrup Avis i samarbejde med de andre partiforeninger. 
Samtidig tilbyder Anne Mette, Margrethe og Ivan at underholde i Aabycentret. Den øvrige 
bestyrelse deltager også i uddeling af materiale. Datoen fastsættes til 14.09.1992.

referent: Jette Staal

Detaljer i vejen for forlig
Aalborg Stiftstidende 29.08.1991

  AABYBRO: Det er 
tilsyneladende kun 
detaljer, der hindrer, at et 
enigt byråd i aftes kunne 
sende budgetterne for 
næste år videre til 
andenbehandlingen. 
Venstre, konservative og 
socialdemokrater stod 
sammen om det 
budgetoplæg på 
179.168.000, hvor der 
næste år skal spares 
2.328.000 kr. 
  SF og FRP var imod, og de 
fik begge protokolleret, at 
de tager forbehold for 
driftsbudgettet. 
  Ernst Christensen (FRP) 
begrundede sin modstand 
med, at han naturligvis 
ikke har noget imod at 
spare, men at han er af 
den opfattelse, at det, der 
spares, skal bruges 
fornuftigt. Det mener han 
ikke, vil blive tilfældet. 
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
var mere nuanceret i sit 
forbehold. Han tog f.eks. 

klart afstand fra, at der 
foretages beskæringer på 
skolebudgetterne, så længe 
strukturudvalgene 
arbejder. 
 -Vi hindrer et reelt 
strukturarbejde, og vi 
hindrer, at 
strukturudvalgs-
medlemmerne kan få 
indflydelse på mulige 
skolelukninger, sagde Erik 
Ingerslev Larsen. Han 
frygtede desuden, at 
nedskæringerne på 1992-
budgetterne skulle have til 
formål at sikre en 
skattenedsættelse i 
valgåret. 
  Den tanke afviste 
borgmester Ole Lykkegaard 
Andersen (V), som iøvrigt 
glædede sig over, at det ser 
ud til, at der kan blive et 
bredt forlig om budgetterne 
for de kommende år. 
  Også Jørn Krogsgaard (K) 
udtrykte tilfredshed med, 
at Socialdemokratiet 
anbefaler budgettet til 
andenbehandling. 

 -Vi frygter, at 
skattegrundlaget fortsat vil 
være vigende, sagde Knud 
Winther (S). Derfor er det 
nødvendigt at gå ind og se, 
hvor der kan gribes ind 
uden at der sker 
serviceforringelser. Knud 
Winther gjorde desuden 
opmærksom på, at de 
beskæringer, der skal 
foretages i forhold til de 
udmeldte rammer, ikke er 
det samme som 
beskæringer i forhold til 
forrige års budget. 
  Allan Jensen (V) mente, 
at 90-indgrebet nu viste sig 
at have været berettiget, og 
Dorthe Pedersen (V) afviste 
Erik Ingerslev Larsens frygt 
for, at nedskæringer skulle 
virke hindrende for 
skolestrukturudvalgenes 
arbejde. 
 -Udvalgene venter netop 
på at høre om 
besparelserne, før de går 
videre i deres arbejde, 
sagde Dorte Pedersen. 

Flertal lægger op til uændret skat 
FRP og SF tager forbehold for budgetoplæg 
Aalborg Stiftstidende 07.09.1991

  AABYBRO: Der er nu lagt 
op til uændret 
skatteprocent og uændret 
grundskyldspromille i 
Aabybro næste år. Det er 
et stort flertal bestående af 
Venstre, konservative og 
socialdemokrater, der 
indstiller til byrådets 
andenbehandling af 
budgettet, at 
skatteprocenten fastsættes 
uændret til 19,8 og 
grundskyldspromillen 

uændret til syv. 
  Der er regnet med en 
indtægt fra 
personskatterne på 
142.930 kr. 
  Kun Fremskridtsmanden 
Ernst Christensen og 
SFeren Erik Ingerslev 
Larsen tager forbehold for 
økonomiudvalgets 
budgetoplæg. 
  Byrådet skal 
andenbehandle budgettet 
tirsdag 15. oktober. 
  I økonomiudvalgets 
budgetoplæg for 

finansiering, 
finansforskydninger og 
renter regner udvalget 
med, at der skal lægges tre 
millioner kr. i kassen. 
Hertil kommer de 2,3 
millioner kr., som inden 
andenbehandlingen skal 
skæres af driftsbudgettet 
næste år. 
  Af det indstillede oplæg 
fremgår også, at der næste 
år skal bruges 1,1 million 
kr. til udvikling og tre 
millioner kr. til byggeri af 
ældreboliger. 



  Det er beløbet til 
udvikling, som har fået 
Ernst Christensen (FRP) til 
at tage forbehold for 
budgetoplægget, medens 
det er skatteprocent og 

grundskyldspromille, der 
har fået Erik Ingerslev 
Larsen til at tage forbehold 
for oplægget.
  I de kommende uger skal 
drifts- og anlægsbudgetter 

drøftes i de enkelte udvalg, 
og der er sidste frist for 
ændringsforslag tirsdag 
1.oktober. 

200 ældre med til fin halfest 
Aalborg Stiftstidende 17.09.1991

  BIERSTED: Brugerrådet 
ved Biersted 
Aktivitetscenter har netop 
holdt ældrefest i 
Birkelsehallen, hvor 200 af 
Aabybro Kommunes 
pensionister deltog i en 
festlig eftermiddag med 
underholdning og fælles 
kaffebord. Der blev vist 

folkedans under ledelse af 
Tove Sørensen, Aabybro. 
Medlemmer af Nørhalne-
revyen optrådte, og 
Vadumspillemændene 
underholdt. Der var også 
amerikansk lotteri. 
  Byrådsmedlemmerne 
Marianne Vester, Benthe 
Skole og Erik Ingerslev 
Larsen deltog i festen.

  Formanden for 
brugerrådet, Gudrun 
Jensen, fortæller, at de 
økonomiske tilskud fra 
Aabybro, Biersted, 
Nørhalne og Gjøls 
Pensionistforening, SiDs 
Efterlønsklub og 
Sparekassen Nordjylland 
har været af stor betydning 
for festens afvikling. 

- Børnene betaler for teknologipark
Aalborg Stiftstidende 18.09.1991

  AABYBRO: - Det kan ikke 
være rigtigt, at det er 
børnene og de unge, der 
skal betale for, at Aabybros 
teknologipark kan 
udvikles. Men det er det, 
der lægges op til nu, hvor 
kulturudvalget har 
besluttet at skære 400.000 
kr. af sit budget på børne- 
og ungdomsområdet og 
525.000 kr. af budgettet 
på skoleområdet næste år, 
mener SFeren, Erik 
Ingerslev Larsen, Aabybro. 
 -Det er helt unødvendigt, 
at kulturudvalget 
gennemfører besparelserne 
på de områder for at få 
penge fri til udvikling af 
teknologiparken, siger Erik 
Ingerslev Larsen. Pengene 
til teknologiparken kan 
skaffes ved, at der lægges 
mindre i kassen, end 
budgetforslaget lægger op 
til. Derfor vil jeg komme 
med ændringsforslag til 

budgettets 
andenbehandling 15. 
oktober. 
  -Vi er nu der, hvor SF 
sagde, vi ville komme, da 
børnepasningen blev flyttet 
fra socialudvalget til 
kulturudvalget, og de 
første fritidshjem blev 
omdannet til 
skolefritidsordninger. Der 
er ingen loft over 
forældrebetalingen i 
skolefritidsordninger, 
sådan som der er i 
fritidscentre. Ved at ændre 
de to sidste fritidscentre til 
fritidsordninger, så er den 
gamle aftale om 
overensstemmelse mellem 
betalingerne de to steder 
væk. I stedet er der frit 
spillerum med hensyn til 
ny forhøjelser af 
forældrebetalingen. 
 -Den første stigning har vi 
allerede set med 
kulturudvalgets besparelse 
på 200.000 kr. på 

området. Det har nemlig 
sat forældrebetalingen op 
til 26 procent. Men det 
behøver ikke at stoppe her, 
mener Erik Ingerslev 
Larsen. 
 -Vi finder i det hele taget 
skolefritidsordningen 
dårlig, fordi børn i tredje 
klasse ikke har mulighed 
for at blive passet om 
morgenen, sådan som de 
har det i et fritidscenter. Vi 
mener, at børn i tredje 
klasse er for små til at gå 
alene, fra forældrene tager 
på arbejde, og til skolen 
åbner. 
 -Vi finder det også 
foruroligende, at der næste 
år skal skæres 100.000 kr. 
af kommunens tilskud til 
efterskole- og 
højskoleophold, og at den 
kommunale 
ungdomsskoles budget 
skal reduceres med 
100.000 kr. Endelig synes 
vi ikke om nedskæringerne 

på 525.000 kr. på 
skoleområdet i 1992 og 
1.260.000 kr. i 1993. Det 
ligner afskedigelsen af seks 
lærere om året. 
 -Besparelserne på 
skoleområdet er også helt 
forkerte nu, fordi 
skolestrukturudvalget 
endnu ikke har afsluttet 
sit arbejde. Ved at diktere 
nedskæringer bindes 
udvalget i sit arbejde. Det 

rigtige havde været at få 
skolestrukturudvalgets 
indstilling på bordet, og så 
derefter vurdere 
besparelserne. 
 -I det hele taget undrer 
det os, at kulturudvalget 
foretager de drastiske 
spareindgreb. I 1993 vil 
kulturudvalget spare 
780.000 kr. mere end 
økonomiudvalget har 
krævet. Hvorfor er det så 

nødvendigt at skære så 
hårdt på skoleområdet nu, 
spørger Erik Ingerslev 
Larsen. Vi mener, 
forøgelsen af 
kassebeholdningen i stedet 
burde begrænses til det, 
der er råd til, så børnene 
og de unge ikke kommer til 
at betale for udviklingen af 
teknologiparken. 

Flere penge til børnepasning
Erhvervsudsviklingen sker ikke på børns eller andres bekostning
Aalborg Stiftstidende 21.09.1991

  AABYBRO: - 
Børnepasningen i Aabybro 
tilføres næste år 600.000 
kr. ekstra. Derfor er det 
usandt og politisk plat, når 
SFs byrådsmedlem Erik 
Ingerslev Larsen hævder, 
at det er børnene, der skal 
betale for udviklingen af 
Aabybros Teknologipark 
Nordjylland. Det siger 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V), 
efter at Erik Ingerslev 
Larsen i Aalborg 
Stifstidende har kritiseret 
kulturudvalgets 
besparelser på næste års 
budget. 
 -Som et led i hele den 
omstillingsproces, der skal 
sikre os fremtidig 
fleksibilitet og optimal 
udnyttelse af ressourcerne, 
har kulturudvalget 
besluttet også at omdanne 
de to sidste fritidscentre til 
skolefritidsordninger. Det 
giver os en besparelse på 
200.000 kr., oplyser Ole 
Lykkegaard Andersen. Men 
samtidig har vi besluttet at 
tilføre børnepasningen 
600.000 kr. ekstra. De 

penge skal bruges til flere 
pædagogtimer i 
børnehaverne og en ny 
børneinstitution i Birkelse. 
Reduktionen af tilskud til 
efterskole og 
højskoleophold samt til 
den kommunale 
ungdomsskole har ikke 
noget med børnepasningen 
at gøre. 
 -Erhvervsudviklingen i 
Aabybro har intet at gøre 
med børnepasningen, 
understreger 
borgmesteren. Siden 1970 
har vi i Aabybro haft et 
erhvervsråd og en 
erhvervspolitik, der skal 
sikre erhvervsudvikling og 
dermed nye arbejdspladser 
og nye borgere, som kan 
være med til at bevare 
handel, håndværk og 
kommunens økonomi. Det 
udviklingsarbejde er 
hovedsageligt blevet udført 
af mennesker, som har 
arbejdet gratis. Derfor er 
det ganske få procent af 
det kommunale budget, 
der bruges til 
erhvervsudvikling. 
 -Teknologipark 
Nordjylland belaster det 

kommunale budget 
minimalt.  
Teknologiparken er kun en 
lille del af Vores indsats på 
området, men det er en 
del, som det er lykkedes os 
at skabe pr på. Det kan da 
vel ikke være galt. 
Ydermere har vi sikret os, 
at EF-tilskud dækker 50 
procent af både det 
arbejde, der er udført, og 
det der er planlagt.
 -Det ved Erik Ingerslev 
Larsen godt, og det undrer 
mig, at han, der ellers 
arbejder seriøst, forenkler 
sin fremstilling, så den 
bliver usand. Jeg ved godt 
at SF på landsplan kun 
har 8000 medlemmer, og 
jeg forstår, det er et 
problem for partiet. Men 
det kan da vel ikke få Erik 
Ingerslev Larsen til at 
bevæge sig ned på det 
niveau hvor han skal 
bruge billig SF-demagogi. 
Sådan plejer han ikke at 
operere, og jeg tror, 
kommunens borgere kan 
gennemskue, at der er tale 
om politisk plat, mener Ole 
Lykkegaard Andersen.



S-formand,uden for budgetforlig
V, K og splittet S bag budgetforlig
Aalborg Stiftstidende 22.09.1991

  AABYBRO: Den 
socialdemokratiske 
gruppeformand Knud 
Winther står sammen med 
Fremskridtspartiet og SF 
uden for det budgetforlig 
på godt 176 millioner kr., 
som nu ligger klar til 
byrådets godkendelse 
tirsdag 15. oktober. Knud 
Winther har nemlig i 
økonomiudvalget taget 
forbehold for den del af 
budgettet, der drejer sig 
om opførelsen af ny 
aflastningspladser ved 
Biersted Aktivitetscenter. 
  Ved byrådets 
førstebehandling sidst i 
august var hele den 
socialdemokratiske gruppe 
med i forliget, som allerede 
på det tidspunkt omfattede 
en million kr. til 
socialudvalgets anlæg af 
aflastningsboligerne. På 

det seneste møde i 
økonomiudvalget tog Knud 
Winther imidlertid afstand 
fra dette ene punkt. 
  Det andet 
socialdemokratiske 
medlem af 
økonomiudvalget, Carl 
Laursen, stod fast på den 
socialdemokratiske 
holdning fra 
førstebehandlingen om at 
anbefale budgettet til 
godkendelse uden 
forbehold og er derfor med 
i budgetforliget.
  Fremskridtspartiets 
Ernst Christensen tager 
forbehold for hele 
budgettet, og SF's Erik 
Ingerslev Larsen tager 
forbehold for 
driftsbudgetforslaget. 
  Erik Ingerslev Larsen har 
allerede bebudet, at han 
vil komme med 
ændringsforslag til 

budgettet for 
børnepasningsområdet. 
Her mener han, 
kulturudvalget har brugt 
sparekniven for ihærdigt. 

Knud Winther tager forbehold for 
aflastningsboliger i Biersted

- Jeg er med i budgetforliget 
Aalborg Stiftstidende 24.09.1991

  AABYBRO: - Selvfølgelig 
er jeg med i budgetforliget 
for kommunens budget 
næste år. Det kan jeg godt 
være, selv om jeg tager 
forbehold for noget i 
budgettet. Det mener 
formanden for den 
socialdemokratiske 
byrådsgruppe, Knud 
Winther, som ved 
økonomiudvalgets 
indstilling af de 
kommunale budgetter for 
næste år tog forbehold. 
  Det samme gjorde 
Fremskridtspartiets Ernst 

Christensen og SFs Erik 
Ingerslev Larsen, som 
begge vil betakke sig for at 
blive taget til indtægt for at 
være med i forliget. 
 -I øvrigt er det forkert, når 
der i økonomiudvalgets 
protokol står, at jeg tager 
forbehold over for de ny 
aflastningsboliger ved 
Biersted Aktivitetscenter. 
Jeg tager forbehold for hele 
socialudvalgets 
anlægsbudget. Det gør jeg, 
fordi jeg vil sikre mig, at 
der kommer et 
ændringsforslag fra 
socialudvalget eller fra 
anden side om, at der skal 

opføres ny 
plejehjemspladser ved 
Birkelse Plejecenter. 
 -Vi har brug for 
plejehjemspladser i 
kommunen, og jeg mener, 
de skal opføres allerede i 
1992, og at der skal 
afsættes midler til dem, 
siger Knud Winther videre. 
Samtidig giver han udtryk 
for, at han ikke vil holde 
fast ved, at der skal 
afsættes nogle millioner kr. 
til ny aflastningsboliger 
ved Biersted 
Aktivitetscenter. 
 -Jeg kan ikke forklare, 
hvorfor der står noget 

andet i protokollen, end jeg 
har sagt. Men jeg havde 
travlt og forlod mødet uden 
at hæfte mig ved, hvad der 
kom til at stå. 

  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen 
fastholder, at protokollen 
er korrekt.
  Socialdemokratiets andet 

medlem i 
økonomiudvalget, Carl 
Laursen, har ikke taget 
forbehold for noget i 
budgettet. 

For dårlig forklaring
Aalborg Stiftstidende 24.09.1991

  AABYBRO: - Det er et 
spørgsmål, om ikke 
Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen er 
dårlig til at forklare. Det 
mener SFeren i Aabybro 
Byråd, Erik Ingerslev 
Larsen, efter at 
borgmesteren forleden 
redegjorde for økonomien i 
forbindelse med Aabybros  
erhvervsudvikling og 
Aabybros børnepasning
 -Tingene hænger sammen 
på den måde, at borgerne 
betaler til en kasse, og 
derefter et det politikerne, 
der foretager fordelingen, 
siger Erik Ingerslev Larsen 
videre. Derfor er det en 
politisk prioritering, om 
pengene skal bruges til 
service i form af 

børnepasning eller til 
erhvervsudvikling. Derfor 
er det også rigtigt når jeg 
hævder, at der skæres ned 
på kommunens service for 
at få råd til 
erhvervsudvikling. 
  Det er rigtigt, når 
borgmesteren siger, at der 
brutto tilføres 630.000 kr. 
ekstra til 
børneinstitutionsområdet 
næste år. Men 
borgmesteren glemmer at 
fortælle, at de 269.000 kr., 
der bruges til en ny 
børneinstitution i Birkelse, 
i virkeligheden kommer til 
at give kommunen et 
overskud på 86.000 kr. 
Den ny institution 
reducerer nemlig antallet 
af dagplejepladser med 
fem. Det giver en årlig 
besparelse på 155.000 kr. 

Hertil kommer, at 
forældrebetalingen i 
institutionerne sættes op, 
så den giver kommunen 
ekstra 200.000 kr. De 60 
timer, der gives ekstra til 
børnehaverne skal ses i 
lyset af, at der i år er 
skåret 150 timer af, og at 
det politisk nu er erkendt 
at det var for drastisk.
 -Med hensyn til 
borgmesteren kommentar 
om SFs medlemstal og 
vores kampagne for ny 
medlemmer, så må jeg lige 
gøre opmærksom på, at 
borgmesterens egen 
Venstre-formand, Uffe 
Ellemann Jensen, netop på 
partiets årsmøde har sagt, 
at "selvfølgelig skal et 
politisk parti markere sig".



AABYBRO

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. september 1991

Tilstede: Erik, Jette og Margrethe

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Kommunalpolitik - budgetforslag
4. Meddelelser
5. Medlemsmøde i oktober
6. Eventuelt

ad1. Vi forsøgte uden dirigent

ad 2. Jette oplæste protokollen

ad 3. Vi gennemgår vore budgetforslag

ad 4. Diverse meddelelser bl.a. pressemeddelelse omkring EF-pol.union 
samt SF's holdning til Finansloven. Begge trykkes i bladet

ad 5. Bente Lauridsen har givet tilsagn om at komme

ad 6. Margrethe opfordrede formanden til at sende posten videre til 
bladgruppen så relevant materiale kunne mangfoldiggøres

referent: Margrethe Larsen
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Flere penge til kultur-udvalget 
SF sender ændringsforslag til 92-budget
Aalborg Stiftstidende 03.10.1991 

  AABYBRO: SF mener, der 
er skåret alt for voldsomt i 
kulturudvalgets budget i 
1992, Derfor har partiets 
repræsentant i byrådet, 
Erik Ingerslev, sendt en 
række ændringsforslag, 
som skal føre udvalgets 
budget op på 1991-
niveauet. 
  Partiet vil give den 
kommunale ungdomsskole 
ekstra 68.800 i 1992, Godt 
41.000 skal bruges til 
undervisning, mens resten 
skal bruges til transport af 
elever fra oplandet, som 
ønsker at deltage i 
undervisningen i Aabybro. 
I juni besluttede et flertal i 
byrådet at fjerne 
transporttilskuddet. 
  I de kommende år vil SF 
have afsat 100.000 kr. til 
undervisning og 27.300 til 
transport. 
  Tilskuddene til højskole 
og ungdomsskoleophold 
skal sættes op med 
100.000 kr. i 1992. Det 
samme skal gælde for de 
kommende år. 
  Forældrebetalingen i 
skolefritidsordningen skal 
holdes på de 20 pct. af 
driftsudgifterne. Et flertal i 
byrådet ønsker en 
forhøjelse til 26 pct. At 
fastholde de 20 pct. vil 
koste 200.000 kr. i 1992 
og tilsvarende beløb i de 
kommende år. 

  Børn til og med 3. klasse 
skal have mulighed for 
skolefritidsordning 1, som 
betyder, at de også kan 
passes om morgenen. Der 
er lagt op til, at det kun 
skal gælde for børn til og 
med 2. klasse. At tage 
eleverne i 3. klasse med 
koster yderligere 115.000 
kr. i 1992 og de 
kommende år. Endelig vil 
SF tilføre fælleskontoen for 
undevisningsmidler 
50.000 kr., og det samme i 
de kommende år. 
  De samlede 
ekstraudgifter for 
ændringsforslagene 
beløber sig til 533.800 kr 
som SF vil tage af kassen. 
I de kommende år bliver 
der ekstraudgifter på 
592.300 kr. 
 -Der er rigeligt med plads 
til at give de 533.800 kr. 
ekstra. Flertallets 
budgetforslag regner med 
6.068.000 kr. til at stoppe 
i kassen i 1992. Ved at 
gennemføre mine forslag 
bliver der 5,4 mio. kr. at 
lægge i kassen, siger Erik 
Ingerslev. 
 - Men jeg er udmærket 
klar over, at de borgerlige 
ønsker store 
nedskæringer, så der 
bliver råd til 
skattenedsættelse, når vi 
kommer til valget, siger 
han.
  Socialudvalget har også 

sendt et par 
ændringsforslag. Der skal 
flyttes 317.000 kr. fra 
anlæg til drift, Det drejer 
sig om en bil samt 
kaldeanlæg, som udvalget 
vil lease i stedet for at 
købe. Endelig har udvalget 
planer om i 1993 at 
gennemføre en udbygning 
af Birkelse Plejecenter. Det 
skulle give indtægter på en 
mio. kr. og udgifter på 
820.000 kr. 
  Ændringsforslagene 
behandles i 
økonomiudvalget i den 
kommende uge. 

Erik Ingerslev: - Flere penge til 
kulturudvalget



- Rør ikke ved Kærvejskolen 
Aalborg Stiftstidende 08.10.1991

  AABYBRO: I aften 
tages der hul på 
debatten om den 
fremtidige 
skolestruktur i 
Aabybro Kommune. 
Det sker på 
Kærvejskolen, hvor 
skolens forældre er 
inviteret for at høre om 
og diskutere de forslag 
til en ny skolestruktur, 
som 
skolestrukturudvalget 
har udarbejdet. 
  Lizzy Frederiksen, 
formand for 
skolebestyrelsen ved 

Kærvejskolen, siger, at 
hun og bestyrelsen 
ikke kan acceptere, at 
overbygningen på 
Kærvejskolen fjernes, 
som det er foreslået. 
Bestyrelsen er 
naturligvis også imod 
en nedlæggelse af 
skolen, som et andet 
forslag går på.
 -I skolebestyrelsen 
har vi den holdning, at 
både Kærvejskolen og 
Aabyskolen har 
passende størrelser. 
Der vil blive tale om alt 
for stor en skole, hvis 
der kun skal være en i 

Aabybro, siger Lizzy 
Frederiksen. 
  Desuden anfører 
bestyrelsen, at 
Kærvejskolen er en 
gammel skole med 
traditioner og en så 
fast del af bybilledet, 
at man ikke bare kan 
nedlægge den. 
  Formændene for 
partierne Venstre, 
Socialdemokratiet, SF, 
Konservative og 
Fremskridtspartiet er 
inviteret med til 
mødet. 

150 mødte op til skole-debatten 
Aalborg Stiftstidende 10.10.1991

Knud Winther: - Vi er bundet af budgettet Allan Jensen: - Det bedste forslag har vi 
ikke set

  AABYBRO: 150 forældre 
og fire byrådsmedlemmer 
havde fulgt opfordringen til 
at møde op, da 
Kærvejskolens bestyrelse i 
aftes inviterede til 
orientering og debat om 
Kærvejskolens placering i 
den fremtidige 
skolestruktur. Men 
politikerne havde ikke lyst 
til at komme med deres 
bud på en fremtidig 
struktur. 
  Mødet blev holdt på 
baggrund af de fem 
spareforslag, som 
kommunens 
skolestrukturdvalg netop 
har offentliggjort. 
 -Aabybro Kommune skal 
spare, og disse 
sparebestræbelser vil også 
berøre skolerne. Det 
faldende elevtal gør det 
samtidig nødvendigt at se 
på skolestrukturen og 

finde besparelser her, 
sagde skoleinspektør Jens 
Mikkelsen. 
  Han stillede spørgsmålet, 
om Kærvejskolen skal 
nedlægges, om der skal 
ske overflytning af de store 

elever til en anden skole, 
eller der skal skæres i 
timetallet.
  Skoledirektør Palle 
Steffensen orienterede om 
det arbejde med 
sektorplanen for 

skoleområdet, som skal i 
gang nu, og hvor 
forældrene også vil få 
indflydelse.
  Formanden for 
skolebestyrelsen, Lizzy 
Frederiksen, fortalte om 
det nedsatte 
skolestrukturudvalgs 
arbejde. Hun nævnte, at 
udvalget har lagt fem 
forslag frem til debat, men 
at det ikke nødvendigvis 
betyder, at udvalget er 
enigt om disse forslag. Hun 
gennemgik de fem forslag 
og nævnte, at 
skolebestyrelsen vil arbejde 
for, at Kærvejskolen også 
fremover vil have elever fra 
børnehaveklassen til 10. 
klasse, og fortsat gerne vil 
have eleverne fra Nørhalne 
i 8.-10. klasse. 
  På bestyrelsesformandens 
opfordring redegjorde de 
fire byrådspolitikere om 
deres syn på 
skolestrukturen. Allan 
Jensen, Venstre, var ikke 
sikker på, at man havde 
set det bedste forslag til 
skolestruktur endnu. 
Venstre har ikke taget 

stilling til strukturen, men 
personligt ville Allan 
Jensen pege på to eller tre 
overbygningsskoler, uden 
at tage stilling til hvor de 
skulle ligge. Knud Winther, 
Socialdemokratiet, nævnte 
et faldende skattegrundlag 
og et stigende antal ældre 
som en væsentlig 
begrundelse for de store 
besparelser. 
Socialdemokratiet har 
taget fat på debatten og er 
ikke på forhånd bundet af 
en bestemt struktur, men 
er bundet af det budget, 
der er vedtaget. Erik 
Ingerslev Larsen, SF, vil 
ikke udtale sig om, hvilket 
af de fem forslag der kan 
bruges, eller om der skal 
udarbejdes et nyt. De 
spørgsmål afklares, når SF 
i efteråret går i gang med 
debatten om skolestruktur. 
Der skal spares 1,26 
millioner kroner på 
skoleområdet, og det vil 
betyde, at der bliver skoler, 
som skal af med 
overbygningen. 
  Ernst Christensen, 
Fremskridtspartiet, ville 

ikke lægge sig fast på et 
bestemt forslag. 
  Han håbede, at 
strukturændringerne vil 
ske på en fordragelig 
måde, og at der ikke skal 
nedlægges skoler. 
  I den efterfølgende debat, 
der fik et meget roligt 
forløb, blev der blandt 
andet stillet forslag om at 
forhøje skatten med 0,2 
procent for at undgå 
besparelser på 
skoleområdet. 
  Der blev ligeledes stillet 
spørgsmålstegn ved 
besparelsen, hvis 
resultatet blev oprettelse af 
en ny friskole. Det blev 
endvidere nævnt, at 
besparelsen skal være på 
215 lærertimer, og at ingen 
af de fremlagte 
strukturforslag gav så 
store besparelser. 
  Kærvejskolens forældre 
skal 22. oktober arbejde 
videre med planerne for, 
hvordan de ønsker 
Kærvejskolen skal se ud i 
fremtiden. 

Ingen holdning til forslagene 
Aalborg Stiftstidende 11.10.1991

  AABYBRO: 
Økonomiudvalget har 
ingen holdning til de 
ændringsforslag til 
kommunens 1992-budget, 
som Ernst Christensen 
(FRP) og Erik Ingerslev 
Larsen (SF) har sendt til 
2.behandlingen af 
budgettet. 
 -Vi har ikke taget stilling 

til forslagene. De er bare 
sendt videre til behandling 
i byrådet, siger borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V). 
 -Men at forslagene er 
sendt videre uden 
kommentarer betyder 
naturligvis, at det flertal i 
økonomiudvalget, som ikke 
har sendt ændringsforslag, 
står bag det oprindelige 
budgetforslag og derfor 

ikke kan støtte 
ændringsforslagene, siger 
borgmesteren.
  Et enkelt ændringsforslag 
blev der dog taget stilling 
til. Socialudvalget får lov til 
at flytte et beløb fra 
anlægskontoen til driften. 
Udvalget vil lease biler og 
overvågningsudstyr i 
stedet for at købe. 
  Aabybros 1992-budget 
vedtages på tirsdag.

Gjøl-protester mod nedlæggelse 
Aalborg Stiftstidende 13.10.1991



  GJØL: Så godt som alle 
forældrene til børnene i 
Fritidscentret på Gjøl har 
skrevet under på en 
protest mod, at centret 
ændres til, hvad der 
betegnes som en 
kommunal institution med 
skolefritidsordning. 
Underskrifterne er 
afleveret til borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V), 
som ikke vil ændre 
beslutningen om at 
etablere skolefritidsordning 
på Gjøl. 
  Forældrene frygter, at de 
med indførelsen af en 
skolefritidsordning mister 
indflydelse. Desuden får 
kommunen frit spil med 
hensyn til at hæve 
taksterne for 
børnepasningen. 
 -I dag har vi et 
forældreråd, som har en 

vis indflydelse. I en 
skolefritidsordning har et 
forældreråd ikke noget at 
skulle have sagt. Her 
bestemmer 
skolebestyrelsen og 
skolelederen, siger Jesper 
Andersen, der er formand 
for forældrerådet. 
  Han tilføjer, at en 
skolefritidsordning 
samtidig giver kommunen 
ret til at hæve 
forældrebetalingen næsten 
efter behag. Der er ingen 
øvre grænse for, hvor stor 
en procentdel af udgifterne 
til driften, forældrene kan 
pålægges at betale. 
  Næste år stiger taksterne 
fra de nuværende 20 pct. 
til 26 pct. af 
driftsudgifterne i 
skolefritidsordningerne. 
Jesper Andersen siger, at 
forældrene ikke 
konsekvent er imod højere 

takster, men de vil 
foretrække, at der så 
etableres en integreret 
institution. Det betyder, at 
kommunen kan tage op til 
32 pct. af driftsudgifterne i 
forældrebetaling. 
  Underskrifterne kan ikke 
få Ole Lykkegaard 
Andersen til at ændre 
holdning. 
 -Børnepasning er ikke en 
social foranstaltning, men 
en pædagogisk, siger Ole 
Lykkegard Andersen og 
afviser dermed forslaget 
om en integreret 
institution, som hører 
under sociallovgivningen. 
 -Det er rigtigt, at vi kan 
hæve forældrebetalingen, 
hvis vi vil. Men hvis det var 
det, vi var ude på, havde vi 
nok foreslået det allerede 
til 1992, siger han.
  Problemet med 
manglende 

Borgmester Ole Lykkegaard Andersen får underskrifterne af forældreråds-formand Jesper Andersen. Ved siden af Michael Thomsen, Jane 
Torp Nielsen, Birgitte Jacobsen og Jette Staal fra forældrerådet           Foto: Anne Mette Welling                                               

Forældreprotest blev ikke hørt 
Aalborg Stiftstidende 16.10.1991

  AABYBRO: Protesten fra 
en gruppe 
Nørhalneforældre, der ikke 
ønsker byens fritidscenter 
omdannet til en 
skolefritidsordning, blev 
ikke hørt da de i aftes 
mødte op i byrådssalen. I 
hvert fald fik protesten 
ikke den virkning, at 
byrådet opgav at 
gennemføre ændringen, 
som er en del i det 
kommende års budget. 
Kun SF-eren Erik Ingerslev 
Larsen gik i byrådets debat 
ind for at bevare 
fritidscentrene på Gjøl og i 
Nørhalne. Det øvrige byråd 
stod fast på, at ændringen 
gennemføres, og at den i 
øvrigt ikke får betydning 
for hverken børn eller 
personale, og at den eneste 
forandring, forældrene 
kommer til at opleve, bliver 
en beskeden 
betalingsstigning. 
  I en protestskrivelse 
havde forældrene, 
fortrinsvis repræsenteret 
ved centrets bestyrelse, 
givet udtryk for, at de 
finder det rystende, at 
byrådet gennemfører 

ændringer på området, 
medens der udføres 
sektorplanarbejde. På 
byrådets spørgetid ønskede 
formanden for 
forældrerådet, Finn 
Bredahl, Nørhalne, 
byrådets svar på, om der 
ikke var mulighed for at 
udsætte beslutningen, 
indtil sektorplanarbejdet er 
afsluttet. 
  Erik Ingerslev Larsen 
støttede dette synspunkt. 
Han mente desuden, at 
politikerne havde mistet 
troværdighed og borgernes 
tillid på sagen, samt at den 
demokratiske 
beslutningsproces var sat 
ud af kraft. Han henviste 
her bl.a. til, at forældrene 
ikke var blevet ordentligt 
informeret, og at 
informationen først var 
gennemført efter, at 
beslutningen var truffet i 
kulturudvalget. 
  Det afviste 
kulturudvalgsformand 
Dorthe Pedersen (V) og 
remsede en lang række 
møder op, som har været 
ført med 
institutionspersonale og 
forældre. 

  Knud Winther (S) fandt 
det overraskende, at 
byrådet ikke er blevet 
bedre til at informere, men 
fandt i øvrigt ikke, at 
nogen ville komme til at 
lide overlast ved 
ændringen. Han syntes 
desuden, at det hører med 
i billedet, at der samtidig 
med ændringen af 
børnepasningen er indført 
en bedre normering i 
børnehaverne. 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
kunne tilføje, at 
sektorplanarbejde altid vil 
kollidere med 
budgetlægninger, men at 
det drejer sig om at få så 
meget ud af de givne 
midler, som muligt. 
Desuden oplyste han, at 
børnepasningsområdet i 
1992 tilføres ekstra 
737.000 kr. 
  Forældrene på Gjøl har 
tidligere afleveret en 
protestskrivelse mod 
ændringen af deres 
fritidscenter. 
  Fritidscentret i Aabybro 
er allerede omdannet til en 
skolefritidsordning. 

forældreindflydelse i en 
skolefritidsordning mener 
Ole Lykkegard Andersen 
kan løses ved, at Aabybro 
Kommune laver en speciel 
aftale, som giver 
forældrerådet indflydelse 
på bekostning af 
skolebestyrelse og 
skoleleder. 

  Den løsning tror Jesper 
Andersen ikke på. En 
sådan aftale vil nemlig 
være i strid med 
skolestyrelsesloven. 
  SF's byrådsmedlem, Erik 
Ingerslev, vil i øvrigt på 
budgetmødet tirsdag aften 
bede om, at ændringerne 
af fritidscentrene på Gjøl 

og i Nørhalne bliver 
selvstændige punkter på 
dagsordenen og ikke en del 
af budgettet. 
 -Ellers vil sagen drukne i 
den almindelige debat om 
1992-budgettet, siger Erik 
Ingerslev. som vil bevare 
fritidscentrene i den 
nuværende form.

KVS-glæde over de ny budgetter 
Ændringsforslag fra SF og FRP afvist 
Aalborg Stiftstidende 16.10.1991



  AABYBRO: Der var 
almindelige glæde og 
tilfredshed blandt Venstre, 
konservative og 
socialdemokrater i Aabybro 
Byråd i aftes, da de tre 
gruppers tilsammen 15 
medlemmer i enighed gik 
ind for næste års budgetter 
på 176.908.000 kr. Heraf 
går de godt 11 millioner kr. 
til anlæg. Skatteprocenten 
bevares uændret på 19,8 
og grundskyldsprmillen på 
7. 
  SF-eren Erik Ingerslev 
Larsen beklagede, at han 
ikke kunne være med. Han 
gav udtryk for, at han 
havde strakt sig langt, men 
at han ikke ville være med 
til at øge 
kassebeholdningen, blot 
for at de borgerlige i 
valgåret kan sænke 
skatteprocenten. 
 -Det undrer mig, at 
socialdemokraterne er med 
og ikke gennemskuer, 
hvad det er, de nu er med 
til at gennemføre, sagde 
Erik Ingerslev Larsen. 
 De fem ændringsforslag, 
han havde stillet, blev alle 
nedstemt med 16 
stemmer. Med et enkelt 
forslag havde han dog 
fundet et ømt punkt hos 

Venstre. Det var forslaget 
om at tilføre 100.000 kr. 
fra kassen til støtte for 
elever på efterskoler og 
højskoler. Fra en ende af 
vedkendte Venstrefolkene 
sig, at netop støtte til 
efterskoler og højskoler er 
en mærkesag, men at den 
blev ofret for helhedens 
skyld. Alice Justensen gav 
dog optimistisk udtryk for, 
at der måske næste år vil 
blive mulighed for at øge 
støtten. 
  Heller ikke de otte 
ændringsforslag fra Ernst 
Christensen (FRP) blev 
gennemført. Her var det 
også kun forslagsstilleren 
selv, der stemte for, 
medens alle andre stemte 
imod. 
  Forinden afstemningen 
om de enkelte punkter 
havde borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
gjort opmærksom på, at en 
gennemførelse af Ernst 
Christensens 
ændringsforslag ville være 
ensbetydende med, at 
svømmehallen skulle 
lukkes, at byrådet ville 
komme til at begå 
ulovligheder, at der ikke 
kunne bygges flere 
lejeboliger, og at en 
skatteforhøjelse ville blive 

nødvendig.
 Derimod blev 
socialudvalgets ændrings-
forslag om at afsætte 
midler i 1993 til driften af 
en planlagt udvidelse af 
Birkelse Plejecenter 
godkendt. Kun Ernst 
Christensen undlod at 
stemme. Knud Winther (S) 
var skeptisk over for, om 
socialudvalgets 
byggeplaner er i 
overensstemmelse med 
hans forestillinger. Hans 
blev dog beroliget af 
socialudvalgsformand 
Allan Jensens redegørelse, 
hvoraf det fremgik, at 
udvidelsen skal ske i 
overensstemmelse med 
lovgivningen på området. 
  Borgmesteren redegjorde 
i øvrigt for, at budgetterne 
skal ses over mindst en 
tre-årig periode, at 
kassebeholdningen ikke 
tåler at blive lavere, og at 
der ikke må ske 
tillægsbevillinger.
  Både fra VK og fra 
Socialdemokratiet lød der 
tilfredse kommentarer over 
budgetterne, selvom Knud 
Winther mente, at 
socialdemokraterne var 
gået langt for at kunne 
være med i forliget.

Forældremøde om Kærvejskolen nu og i fremtiden 
AabybroPosten 23.10.1995

Ikke færre end 175 
forældre tog mod 
indbydelsen fra 
skolebestyrelsen på 
Kærvejskolen i Aabybro, 
da emnet "Kærvejskolens 
placering i den 
fremtidige 
skolestruktur" var sat 

som aftenens emne. 

Skoleinspektør Jens 
Mikkelsen indledte mødet 
med at fortælle om det 
sektorplanarbejde, der er 
igang på alle skoler i 
kommunen samt om de 
skolemodeller, som 
strukturudvalget er barslet 
med, og som nu er til 

debat på skolerne. Alt 
sammen initiativer, der er 
forårsaget af det dalende 
elevtal og de faldende 
økonomiske ressourcer. 
Jens Mikkelsen oplyste 
endvidere, at Kærvejskolen 
ikke undgår at blive berørt 
på en eller anden måde af 
den nye skolestruktur, og 
opfordrede forældrene til 

Politikerne møder folket
Aalborg Stiftstidende 27.10.1991

  AABYBRO: - Det er stort 
set kun hver fjerde år i 
forbindelse med valget, at 
politikerne mødes med 
kommunens borgere. Det 
synes vi er alt for lidt. 
Politikerne bør meget 
oftere mødes med 
befolkningen. Derfor har vi 
taget initiativ til et 
borgermøde mandag 4. 
november for at få en 
debat mellem politikere og 
borgere.
  Det siger Chr. Jensen, 
formand for Aabybro 
Borgerforening, som står 
bag mødet, der holdes på 

Hotel Søparken i Aabybro. 
    Fra byrådet har hele 
økonomiudvalget lovet at 
møde op. Det er 
borgmester Ole Lykkegaard 
Andersen, viceborgmester 
Allan Jensen, begge 
Venstre, Jørn Krogsgaard, 
konservative, Ernst 
Christensen, 
Fremskridtspartiet, Erik 
Ingerslev, SF, samt Knud 
Winther og Carl Laursen, 
begge Socialdemokratiet. 
 -Vi forestiller os ikke, at 
borgermødet kan påvirke 
politikerne, så der ligefrem 
sker en revolution i 
Aabybro, men vi kan få 

udvekslet synspunkter. Og 
så kan man da håbe, at 
politikerne vil lytte til 
borgerne, siger Chr. 
Jensen. 
  Mødet indledes med en 
kort redegørelse fra 
borgmesteren om 
kommunens økonomiske 
situation. Derefter bliver 
der spørgsmål fra et panel. 
Det består af brugsuddeler 
Ole Thomsen, handels-, og 
erhvervsforeningen, Kjeld 
Svendsen, 
folkeskoleområdet, Jesper 
Rom Andersen, 
børnepasningsområdet, 
Lars C. Larsen fra 

at være med i det arbejde, 
der nu skal igang. Fra 
skoledirektør Palle 
Steffensens side blev der 
redegjort for ideen med 
sektorplanen og hvad den 
skal indeholde, mens 
formanden for 
skolebestyrelsen Lizzy 
Frederiksen gennemgik de 
fem skole modeller, som 
strukturudvalget har 
fremsendt til debat på 
skolerne. 
  Tilstede på mødet var 
også fire politikere, nemlig 
Ernst Christensen (Z) Allan 
Jensen (V), Knud Winther 
(A) og Erik Ingerslev Larsen 
(F). 
  Den efterfølgende debat 
foregik i en meget positiv 
stemning, hvor det tydeligt 
kom frem, at forældrene 
ville stå sammen om at 
bevare egen skole, uden 
det dog blev på bekostning 
af andre skoler. 
Fra skolebestyrelsens side 
gjorde man det klart, at 
man herfra ønskede, at 

Kærvejskolen skulle 
fortsætte uændret. 
  Mødet var et oplæg til det 
forældremøde, der holdes 
på skolen tirsdag den 22. 
oktober, hvor deltagerne 
sammen med skolens 
lærere fordeles i nogle 
grupper for at besvare et 
arbejdsskema med 
overskriften "Hvad vil vi 
med Kærvejskolen?" 
Alle skolens elever har fået 
et sådant skema med 
hjem, så forældrene på 
forhånd kan gennemtænke 
tingene. Det første 
spørgsmål på skemaet går 
på "Skole-
hjemsamarbejdet" og 
hvilke forventninger og 
krav man kan og skal stille 
til hinanden omkring dette. 
Ved Spørgsmålet om 
skolens fysiske rammer vil 
man gerne vide, om de 
midler, skolen har, 
prioriteres rigtigt. Som den 
ældste skole i kommunen 
spørges der også, om de 
traditioner man har, skal 

bevares fremover, eller 
hvilke nye, der skal til. Fra 
skolens side vil man også 
gerne havde belyst 
forældrenes opfattelse af 
skolens rolle i 
lokalsamfundet, og om den 
skal være kulturformidler i 
dette samfund. Omkring 
skolens indre struktur er 
indskolingen eet af de 
emner, der skal drøftes på 
forældremødet den 22. 
oktober - tværfaglig 
undervisning et andet 
emne, og udskoling et 
tredje. 
  Som afslutning på mødet 
vil der blive lejlighed til at 
komme frem med andre 
ting, som deltagerne føler 
er vigtige omkring skolen 
og dens fremtid, og ikke er 
diskuteret på baggrund af 
skemaet. 
  Svarerne fra 
forældremødet skal 
derefter gennemarbejdes 
og ind i skolens eget 
sektorplan.               -git



AABYBRO

foreningerne og endelig 
Tage Due fra 
Ældreområdet. 
  Naturligvis får tilhørerne 

også mulighed for at 
spørge. 
 -Der er afsat tre timer til 
mødet, så vi håber på en 

god og omfattende debat, 
siger Chr. Jensen, der skal 
være aftenens ordstyrer. 

Bestyrelsesmøde den 29. oktober 1991 hos Inge Lis 
Tannebæk

Tilstede: Erik, Jette, Inge Lis, Margrethe og Ivan.

Dagsorden
1. Dirigent
2. Protokol
3. Kommunalpolitik - skoleområdet
4. Meddelelser
5. Medlemsmøde i november
6. Valg af delegeret til ekstraordinært Landsmøde
7. Eventuelt

ad 1. Ingen dirigent

ad 2. Margrethe

ad 3. Punktet blev udsat til sidst

ad 4. Ingen særlige meddelelser

ad 5. Vi forsøger at holde medlemsmøder både den 12. og 19. 
november

ad 6. Vi prøvede Maja som giver tilbagemelding om et par dage. 
Anne Mette Jacobsen blev senere sendt som delegeret

ad 7. Margrethe foreslog at støtte medlemsskab af Amnesty 
International. Vi afgør spørgsmålet på generalforsamlingen. 
Fortalte endvidere at SFU har fået et nyt medlem her i Aabybro.

ad 3. Intet noteret (skribenten)

referent: Margrethe Larsen
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Borgerne indbydes til dialog med politikerne
AabybroPosten den 30.10.1991

Aabybro kommune, og 
ikke mindst den fremtid, 
der tegner sig efter 1992 
budgettet, bliver der 
lejlighed til at høre om 
og stille spørgsmål om, 
når der på mandag den 4. 
november inviteres til 
borgermøde på Hotel 
Søparken. 

  Økonomiudvalget stiller 
med borgmesteren i 
spidsen op til denne 
offentlige høring, hvor et 
panel, bestående af 
repræsentanter fra et bredt 
udsnit af de områder, der 
berører den enkelte 
borgers hverdag, vil 
udspørge politikerne. 
  Men også de forhåbentlig 
mange fremmødte vil få 
lejlighed til at få svar på 
det eller de spørgsmål 
omkring kommunens 
arbejde, der har trængt sig 
på gennem længere tid. 
  Det bliver borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen, der 
indleder aftenen med at 
give en beskrivelse af 

kommunens situation i 
øjeblikket samt belyse, 
hvordan denne situation 
vil være efter 1992 
budgettes ikrafttagen, og 
hvilken betydning det vil få 
for borgerne i kommunen. 
  Det er Aabybro 
Borgerforening, der har 
arrangeret dette 
borgermøde ud fra den 
opfattelse, at sådanne 
møder er gavnlige - både 
for politikerne og for 
borgerne. 
  Fra borgerforeningens 
side mener man, at det må 
være rigtigt, at der også er 
mulighed for at møde de 
folkevalgte ved andre 
lejligheder end forud for 
valget hver 4. år. 
  Netop et borgermøde 
åbner op for en bedre 
forståelse politikere og 
borgere imellem og giver 
mulighed for at få 
forskellige emner belyst til 
gavn for begge parter, 
mener Chr. Jensen. 
  I det kommunale panel 
ved borgermødet vil sidde 
borgmester Ole Lykkegaard 
Andersen (V), 

viceborgmester Allan 
Jensen (V), Jørn 
Krogsgaard (C), Ernst 
Christensen (Z), Erik 
Ingerslev Larsen (SF), 
Knud Winther (A) og Carl 
Laursen (A). - I det 
udspørgende panel 
kommer til at sidde 
brugsuddeler Ole 
Thomsen, der 
repræsenterer Handels- og 
Erhvervsforeningen, Kjeld 
Svendsen som 
repræsentant for 
folkeskoleområdet, Lars C. 
Larsen som foreningernes 
repræsentant, Jesper Rom 
Andersen fra 
børnepasningsområdet, 
som formand for 
forældrerådet ved 
børneinstitutionen på Gjøl 
samt Tage Due, der 
repræsenterer 
ældreområdet. 
  Med borgermødet håber 
borgerforeningen at give 
mange borgere lyst til at 
møde op og deltage i en 
debat, der vedrører alle.                             
        -git. 
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Borgerne blev ikke lovet en hel masse 
AabybroPosten 13.11.1991

  Det kom lidt bag på 
Aabybro Borgerforenings 
bestyrelse, at borgerne 
var så interesserede i at 
høre nærmere om deres 
kommune og få lejlighed 
til at stille spørgsmål til 
de folkevalgte, i hvert 
fald hvis man skulle 
dømme ud fra det store 
antal ekstra stole, der 
måtte bæres ind, da der 

blev holdt borgermøde på 
Hotel Søparken. 

  Mere end 100 
interesserede fulgte 
debatten, hvor første 
halvdel i rigelig grad 
mindede om et 
vælgermøde, som dog på et 
væsentlig punkt adskilte 
sig fra et sådan ved, at 
ingen af politikerne havde 
særlig travlt med at love en 

hel masse. 
  Det var nu heller ikke, 
fordi formanden for 
borgerforeningen Chr. 
jensen havde stillet i 
udsigt, at det var derfor, 
mødet blev holdt. 
Borgermødet blev 
simpelthen holdt, fordi 
arrangørerne fandt det 
gavnligt og naturligt, at 
borgere og lokalpolitikere 
mødes og udveksler 



synspunkter. 
  Som optakt til 
borgermødet gav 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen en 
kort orientering om, hvad 
kommunens borgere kan 
vente sig af fremtiden. 
  Borgmesteren fortalte om 
den økonomiske situation, 
som bl.a. er påvirket af, at 
de generelle tendenser i 
indkomsterne i nogle år 
har været lavere end 
forudset. 
  Skole- og 
børnepasningsområderne 
blev også belyst, og det 
samme gjorde 
ældreområdet, hvor 
antallet af erhvervsaktive 
fra år 2000 til 2010 falder 
drastisk. Det betyder, at 
antallet af ældre i den 
samme periode stiger 
markant med 50 %. 
  Denne situation vil man 
fra politisk side allerede nu 
begynde at diskutere for at 
finde ud af, hvad der skal 
og kan gøres på området. 
  Skal serviceniveauet 
bibeholdes i kommunen, 
skal der skaffes penge, og 
det kan gøres ved 
ekspansiv politik og 
erhvervspolitik, og det 
prøver vi på, fastslog 
borgmesteren, der med 
målsætningen: "Vi ønsker 
tilfredse og glade borgere", 
sluttede indlægget. 
  Herefter var det i første 
omgang det til aftenen 
nedsatte spørgepanels tur, 
og her spændte 
spørgsmålene fra 
genindførsel af 
Aabybroordningen, 
midtbyrenoveringen og 
teknologiparken over 
børnepasningsområdet til 
skoleområdet og behovet 

for plejepladser i de 
kommende år. 
  Ud fra svarene fra 
politikerne fremgik det, at 
Aabybroordningen så man 
gerne genindført i 
folkeoplysningsudvalgets 
regi. Omkring midtbyen 
var det opfattelsen, at 
pengene var givet godt ud 
for at få en smuk midtby 
med liv i, og at 
investeringerne ville 
komme ind igen. Også 
investeringerne omkring 
teknologiparken fandt 
flertallet rigtig. 
  Omkring 
børnepasningsområdet gav 
borgmesteren udtryk for, 
at kommunen har en flot 
børnepasningsordning med 
en rimelig 
forældrebetaling, mens 
Erik Ingerslev Larsen 
mente, at det var en 
forringelse, når børn i 8-9 
års alderen ikke kunne 
blive passet om morgenen. 
Han bad byrådskollegerne 
huske, at jo ringere 
serviceniveau, jo sværere 
at få folk til at flytte til 
kommunen. 
  Knud Winther mente 
ikke, at politikerne havde 
intentioner om at putte 
flere børn ind i 
institutionerne. På 
skoleområdet blev der talt 
for en helhedsløsning, så 
der ikke fortsat skulle 
tages små bidder hvert år, 
ligesom det fra 
borgmesterens side blev 
fremhævet, at det ikke var 
en serviceforringelse at 
skulle skifte skole efter 7. 
klasse. Ernst Christensen 
opfordrede dog lærerne til 
at finde besparelser og 
ønskede, at tingene kunne 
fortsætte som nu.

  Tilbygning til 
aflastningsboligerne i 
Biersted og en tilbygning 
til plejecentret i Birkelse, 
som skal være færdig i 
1993, var aftenens bevis 
for, at man fra politisk side 
havde set lidt ud over 
1992, men indrømmede 
også, at det ikke var gjort 
dermed. Carl Laursen 
betegnede ældreområdet 
som en tikkende bombe og 
påpegede, at der skulle 
findes ressourcer til at løse 
opgaverne med.
  Senere blev der lejlighed 
til at stille spørgsmål fra 
salen. Annelise Bonde 
ønskede at vide, hvilke 
overvejelser man havde 
gjort på det psykiatriske 
område, og hvordan en 
anden kommune kunne få 
oplysninger omkring 
tidligere indlagte patienter. 
  Til det første spørgsmål 
kunne Allan Jensen svare, 
at dette var et område, 
man knap havde overblik 
over, og at der i 1992 ikke 
var afsat beløb på 
budgettet. Sidstnævnte 
stod han uforstående 
overfor og ville undersøge 
sagen - og påpegede, at 
man havde tavshedspligt 
hos kommunen.
  Preben Jensen, Birkelse, 
ønskede at vide, om de 
besparelser i lærerløn, der 
ligger i de kommende år, 
ville blive i kulturudvalget, 
hvilket borgmesteren ikke 
kunne love. 
  Lars C. Larsen ønskede 
at vide, hvornår 
idrætsklubberne blev 
ligestillet, og hvorledes 
man ville kompensere for, 
at svømmehallen nu skal 
lukkes grundet reparation. 
  Borgmesteren slog her til 

lyd for, at det måske var en 
ide at indføre de samme 
principper som i 
forbindelse med 
kommunens små haller og 
udlevere en sum penge til 
idrætsforeningerne, som de 
så selv skal administrere. 
Desuden var borgmesteren 
sikker på, at 
kulturudvalget ville finde 
en løsning, således det, der 
spares i driften, kan 
anvendes til transport til 
andre svømmehaller. 

  Ansættelsen af en 
indkøbschef blev også 
berørt, og Leif Andersen 
ville gerne vide, hvor 
kommunens golfbane 
bliver placeret. Det 
oplystes, at der ikke var 
taget beslutning omkring 
dette, idet der arbejdes 
videre med de to 
henvendelser om placering 
af golfbaner. Henholdsvis i 
Aabybro og på Gjøl ønskes 
sådanne. 
  Spørgepanelet ved 

borgermødet var: Ole 
Thomsen, Kjeld Svendsen, 
Jesper Rom Andersen, 
Lars C. Larsen og Tage 
Due. Svarene kom fra 
økonomiudvalget, 
bestående af Ole 
Lykkegaard Andersen, 
Allan Jensen, Knud 
Winther, Carl Laursen, 
Jørn krogegaard. Erik 
Ingerslev Larsen og Ernst 
Christensen.              git.

Leder smidt ud efter kritiske udtalelser 
Borgmesteren i Aabybro: Man udtaler sig ikke kritisk om en 
embedsmand 
Aalborg Stiftstidende 13.11.1991

Skoledirektør Palle H. Steffensen blev udsat 
for kritik

Borgmester Ole Lykkegaard Andersen - gav 
frist på tre timer

 

  Af   JYTTE JESSEN 

  AABYBRO: Lederen af 
fritidscentret på Gjøl, 
Birgitte Sandsgaard, fik i 
går tre timer til at forlade 
den stilling hun har 
bestridt i 12 år. Et flertal i 
økonomiudvalget i Aabybro 
havde på et ekstra møde 
besluttet at fritstille hende 
fra jobbet, fordi hun 
forleden i pressen 
kritiserede kommunens 
skoledirektør, Palle H. 
Steffensen. 
  Birgitte Sandsgaard 
sagde til Stiftstidende, at 
skoledirektøren havde 
optrådt groft og 
uforskammet, over for 
hende på et ledermøde. 
Han havde bl.a. sagt, at 
hun kunne tage sin 
afsked, hvis hun var 
utilfreds med noget. 
Desuden mente hun, at 
politikerne havde 
negligeret hende. 
 -Med de meget kritiske 
udtalelser, Birgitte 
Sandsgaard har haft til 

avisen, fandt vi det 
nødvendigt at fritstille 
hende, siger borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V). Selvfølgelig må man 
udtale sig som ansat i 
Aabybro Kommune. Men 
man udtaler sig ikke om 
andre, og ikke kritisk om 
en embedsmand og 
politikere. Desuden 

ønskede Birgitte 
Sandsgaard ikke fortsat 
ansættelse i Aabybro 
Kommune, og vi finder det 
naturligt, at en leder, der 
ønsker at fratræde, gør det 
straks, så vi kan komme 
videre. 
  Birgitte Sandsgaard 
ønsker ikke at 
kommentere sagen i dag. 



Skarp kritik efter fyring 
Aalborg Stiftstidende 14.11.1991

  Af JYTTE JESSEN

  AABYBRO: Der er lagt op 
til et skarpt opgør om 
ytringsfriheden i Aabybro 
Kommune, efter at 
kommunen med 
øjeblikkelig virkning har 
fyret lederen af Gjøl 
Fritidscenter, Birgitte 
Sandsgaard, fordi hun i 

pressen har kritiseret 
politikerne og 
skoledirektør Palle H. 
Steffensen. Efter 12 år 
som centerleder fik Birgitte 
Sandsgaard tre timer til at 
rydde sit kontor. SFeren 
Erik Ingerslev Larsen, der 
som den eneste i 
økonomiudvalget er gået 
imod beslutningen om at 
bortvise centerlederen, 
kræver nu en debat om 

ytringsfriheden for 
kommunalt ansatte på et 
åbent byrådsmøde. 
Forældrekredsen bag Gjøl 
Fritidscenter tager også 
skarpt afstand fra 
bortvisningen og bruger 
vendinger som "en 
uanstændig beslutning, 
der skaber uro og utryghed 
både blandt forældre, børn 
og personale".

Men hun forklarede i 
forbindelse med sin kritik 
af skoledirektøren, at 
hendes utilfredshed 
bunder i den 
fremgangsmåde, 
kommunen har anvendt, 
da fritidscentret på Gjøl 
skulle ændre status fra 
fritidscenter til 
skolefritidsordning. Ved 
overgangen blev hun 
afskediget med tilbud om 
genansættelse. Det tilbud 
ønskede hun ikke at gøre 
brug af. Hun skulle derfor 
fratræde til nytår. 
  Skoledirektør Palle H. 
Steffensen ønskede ikke at 
kommentere hendes kritik 
eller udtalelser. 
  Men i går mødte 
skoledirektøren og 

kommunaldirektør Jesper 
Christensen personligt op 
på fritidscentret med den 
skriftlige meddelelse om 
fritstillingen. De gav hende 
tre timer til at forlade 
institutionen. 
  I den skriftlige meddelelse 
begrunder borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen 
økonomiudvalgets 
beslutning om øjeblikkelig 
fritstilling med seks 
måneders løn med, at 
Birgitte Sandsgaard har 
udtalt sig til pressen.
 -Der er ikke noget 
underligt i, at 
skoledirektørenog 
kommunaldirektøren 
personligt overrakte 
Birgitte Sandsgaard 
meddelelsen. Det er en 

service, siger borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen. 
  SF-medlem af 
økonomiudvalget, Erik 
Ingerslev Larsen, tager 
afstand fra fritstillingen. 
  Hvis kommunen ville 
fritstille de ledere, der ikke 
ønskede at modtage den 
nye stilling, så burde man 
have meddelt dem det, da 
de 30. oktober skulle 
aflevere deres svar på 
tilbudet om genansættelse, 
mener Erik Ingerslev 
Larsen. Man venter ikke et 
par uger for så at indkalde 
til ekstraordinært 
økonomiudvalgsmøde og 
træffe en beslutning, der 
skal føres igennem på den 
her måde.

- Nu er der ingen, der tør sige noget 
Fyring fører til skarpt opgør om 
ytringsfriheden i Aabybro 
Aalborg Stiftstidende 14.11.1991

  Af  JYTTE JESSEN 

  AABYBRO: - Aabybros 
beslutning om at fritstille 
lederen af Gjøl 
Fritidscenter, Birgitte 
Sandsgaard, fordi hun har 
udtalt sig kritisk til pressen 

om Aabybros skoledirektør 
Palle H. Steffensen, og de 
lokale politikere, kan kun 
opfattes som et forsøg på at 
knægte ytringsfriheden. 
  Det mener SF'eren Erik 
Ingerslev Larsen, der som 
den eneste i kommunens 
økonomiudvalg har taget Erik Ingerslev Larsen: Nu må vi finde ud af, 

hvad ytringsfrihed er.

afstand fra beslutningen 
om at smide Birgitte 
Sandsgaard ud. 
 -Konsekvensen af det, der 
her er sket, må blive, at vi i 
byrådet får en offentlig 
debat om ytringsfrihed og 
de offentligt ansattes 
muligheder for at udtale 
sig, siger Erik Ingerslev 
Larsen videre. 
 -Jeg går ud fra, at det sker 
helt af sig selv efter den 
virak, der har været 
omkring fyringen af 
Birgitte Sandsgaard. Ellers 
vil jeg selv forlange sagen 
sat til debat i byrådet. 
 -Indtil vi har fået den sag 
afklaret, vil der formentlig 
ikke være ret mange 

offentligt ansatte i 
Aabybro, der tør udtale sig 
om noget som helst. Det er 
uacceptabelt. 
  Birgitte Sandsgaard har 
kritiseret skoledirektør 
Palle H. Steffensen for at 
have behandlet hende groft 
og uforskammet på et 
ledermøde. Her gav hun 
udtryk for, at kommunens 
beslutning om at ændre 
fritidscentrene til 
skolefritidsordninger var 
en dårlig beslutning. 
 -I den aktuelle sag mener 
jeg ikke, at Birgitte 
Sandsgaards kritik af 
politikerne har været 
forkert. Hun har ikke 
været inddraget i en eneste 

forhandling om 
institutionens fremtid, og 
hun har derfor ikke haft 
mulighed for at påvirke 
politikerne, før 
beslutningen var truffet. 
Derfor må hun være i sin 
gode ret til at kritisere 
bagefter, mener Erik 
Ingerslev Larsen. 
  - Desværre mener jeg 
ikke, der er nogen 
mulighed for at rejse 
Birgitte Sandsgaards sag i 
en kompetent forsamling 
uden for byrådet. Men jeg 
vil i hvert fald kræve, at vi i 
kommunen får en 
gennemgribende debat af, 
hvad ytringsfrihed er, 
tilføjer SF'eren. 

Ytringsfrihed 
Aalborg Stiftstidende

  
AABYBRO KOMMUNE er 
på uheldig måde kommet i 
søgelyset ved at fritstille 
lederen af Gjøl 
Fritidscenter, fordi hun 
har udtalt sig kritisk til 
pressen. 
  Når sagen påkalder sig så 
stor opmærksomhed, 
skyldes det, at det i dag er 
uhørt, at en offentlig 
myndighed prøver at lukke 
munden på en ansat og 
dermed skræmmer andre 
fra at udtale sig kritisk. 
  Sagens baggrund er ret 
banal. Kommunen ønsker 
at erstatte fritidscentret 
med en 
skolefritidsordning, hvilket 
kommunen naturligvis er i 
sin gode ret til. 
Centerlederen bliver som 
følge heraf sagt op, men får 
tilbudt genansættelse i en 
ny stilling, men ønsker 
ikke at modtage dette 
tilbud. 

  Og så løber sagen løbsk. 
Det ene ord tager åbenbart 
det andet, og centerlederen 
beskylder offentligt 
skoledirektøren for at have 
optrådt groft og 
uforskammet over for 
hende, og han siger, at 
hun kan rejse, hvis hun 
ikke er tilfreds. 
Økonomiudvalgets flertal 
beslutter så på et ekstra 
møde at fritstille hende, og 
skoledirektøren og 
kommunaldirektøren 
sendes dramatisk til hende 
med skriftlig meddelelse 
herom. 
  I gamle dage ville en 
sådan sag ikke vække 
opmærksomhed. Det var 
en uskreven lov, at man 
ikke kritiserede sine 
foresatte, men sådan er det 
ikke i dag. 
  Jo, i Aabybro Kommune, 
hvor borgmesteren siger: 
 - Man udtaler sig ikke om 
andre, og ikke kritisk om 
en embedsmand og 
politikere.

  Den holdning er ikke 
holdbar i dag. De fleste vil 
sikkert mene, at 
centerlederen er illoyal, og 
man bør naturligvis være 
loyal over for sin 
arbejdsplads, men 
grænsen mellem ubetinget 
loyalitet og knægtelse af 
ytringsfriheden kan være 
hårfin. 
  Selvfølgelig skal man ikke 
hæmningsløst rakke ned 
på sin arbejdsplads og 
kommunens 
embedsmænd, men en 
afskedigelse på det her 
oplyste grundlag 
forekommer ikke rimelig, 
og meget tyder på, at 
centerlederens udtalelser 
blot er dråben, der har fået 
et eller andet bæger til at 
løbe over. 
  Vi vil foretrække at tro 
det og betragte 
borgmesterens udtalelser 
som uovervejede. Han kan 
ikke alvorligt mene, at 
kritik ikke må komme 
uden for rådhusets mure. 



Klart nej til at tale om ytringsfriheden
Aabybros borgmester afviser debat efter omstridt fyring
Aalborg Stiftstidende 15.11.1991

  Af  JYTTE JESSEN 

  AABYBRO: 
Ytringsfriheden kommer 
ikke til debat i Aabybro 
Byråd. Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
afviser pure SF-
byrådsmedlem Erik 
Ingerslev Larsens krav om 
en offentlig byrådsdebat 
om ytringsfrihed og 
offentligt ansattes 
muligheder for at udtale 
sig. 
  I øvrigt mener 
borgmesteren, at 
beslutningen om at 
fritstille centerleder 
Birgitte Sandsgaard, Gjøl, 
fordi hun har udtalt sig 
kritisk om politikerne og 
skoledirektør Palle H. 
Steffensen, ikke har noget 
med knægtelse af 
ytringsfriheden at gøre. 
Det er en helt enkel 
personalesag, der drejer 
sig om, 

samarbejdsvanskeligheder, 
mener han. 
 - Vi skal ikke have en 
debat i Aabybro Byråd om 
offentligt ansattes 
ytringsfrihed, lige så lidt 
som vi skal have en debat 
om Danmarks 
udenrigspolitik, fastslår 
Ole Lykkegaard Andersen. 
De to ting hører 
simpelthen ikke hjemme i 
en byrådssal. 
 -Birgitte Sandsgaard har 
med sine udtalelser til 
pressen gjort et 
samarbejde umuligt. 
Derfor er sagen et 
personalepolitisk 
spørgsmål. Det fremstår, 
som om Birgitte 
Sandsgaard er blevet 
straffet. Det er ikke en 
straf, men et spørgsmål 
om, at det er svært at tro 
på, at det kan lykkes at få 
hverdagens samarbejde til 
at fungere, når hun 
offentligt har udtalt sig så 
kritisk om sin chef. 

 -Det har vi prøvet at 
forklare Erik Ingerslev 
Larsen i økonomiudvalget. 
Vil han have en 
byrådsdebat, må han 
konkretisere, hvad det er, 
han vil. Han kan ikke bare 
komme og forlange, at 
byrådet skal diskutere 
ytringsfrihed, siger Ole 
Lykkegaard Andersen. 

Ole Lykkegaard Andersen: Ytringsfrihed er 
ikke en sag for byrådet

- Politikerne holdt rettergang over mig
Fyret for at tale rent ud: Jeg er ikke bitter, kun forfærdet 
Aalborg Stiftstidende 16.11.1991

  Af  JYTTE JESSEN 

  GJØL: - Jeg føler, at jeg 
er blevet dømt af en 
standret, og finder det 
meget betænkeligt, at 
politikerne ikke har ønsket 
at høre mig, før de 
besluttede at smide mig på 
porten. Havde jeg stjålet 
en cykel, havde jeg da i det 
mindste fået lov til at 
forklare mig. Nu har 
politikerne i stedet holdt 

rettergang over mig. 
  Birgitte Sandsgaard, 48 i 
morgen, forhenværende 
leder af Gjøl Fritidscenter 
og for to år siden modtager 
af Aabybro Kommunes 
hæderspris for sin indsats 
for børnene, sidder i sit 
hjem på Birkumvænge på 
Gjøl og fortæller om de 
følelser og tanker, der 
bevæger sig i hende efter 
den medfart, hun har fået i 
ugens løb. 
  Hun blev fritstillet af et 
flertal i Aabybros 

økonomiudvalg, fordi hun i 
pressen kritiserede 
kommunens skoledirektør 
Palle H. Steffensen og de 
lokale politikere. Hun fik 
tre timer til at forlade det 
center, hun i 12 år har 
ledet, hun kom på avisens 
forside og blev almindeligt 
samtaleemne. 
  I hjemmets stuer står 
buketterne og flaskerne 
tæt. De er hilsener fra 
mennesker som hun 
kender godt, og 
mennesker, som hun kun 

Birgitte Sandsgaard: Det kan forfærde mig, at det offentlige har ledere, der ikke kan tåle kritik                                                   Foto: Grete Dahl

har været på nik med. Alle 
hilsener har imidlertid en 
fællesnævner: varme ord 
om hendes indsats som 
centerleder og harske 
kommentarer til den 
turbulens, hun er røget ind 
i. Her bruges vendinger 
som "gestapo-metoder", og 
der udtrykkes 
forhåbninger om, at 
hendes mod til at tale Rom 
midt imod vil føre til 
ændringer af visse 
holdninger i kommunen. 
  Birgitte Sandsgaards røde 
hår understreger, at hun 
har meninger og 
temperament, og de grønne 
øjne kan få et hvast 
udtryk, der vidner om 
stædighed. Men i dag er 
hendes blik roligt og lidt 
vemodigt, når hun taler om 
de mange, gode år i den 
institution, der var en stor 
del af hendes liv. Men 
hendes oplysninger om, at 
hun er ægte gjølbo med 
sorte fodsåler og aner 
blandt fiskerne og slægten 

på Bjerggaarden 
understreger, at hun ikke 
er fru hvem-som-helst, og 
at man ikke skal prøve at 
løbe om hjørner med 
hende. 
  Hun understreger, at hun 
ikke er bitter, og hun 
fortryder ikke, at hun tog 
bladet fra munden og 
offentligt kritiserede. 
 -Men det kan forfærde 
mig, at det offentlige har 
ledere, som ikke kan tåle 
kritik, mener Birgitte 
Sandsgaard. Det er ikke et 
sundhedstegn, og det er en 
egenskab som fratager 
medarbejdere initiativet og 
begejstringe og i stedet 
giver dem frygten. Det er 
den slags, der stopper 
udvikling, hvorimod kritik 
sikrer udvikling. Alt for 
megen velopdragenhed er 
dræbende for alt.
 -Jeg kan ikke se, at jeg 
har været specielt 
uopdragen, og jeg kan 
bestemt ikke se, at jeg har 
gjort noget forkert ved at 

fortælle, at skoledirektøren 
erklærede, at jeg kunne 
tage min afsked, hvis jeg 
ikke var tilfreds. Jeg 
mener, at 
økonomiudvalgets flertal 
har skudt gråspurve med 
kanoner, da det smed mig 
ud. 
 -Lige siden de første 
planer i efteråret om at 
ændre fritidscentrets 
status til en 
skolefritidsordning er alle 
forhandlinger blevet ført 
uden om mig. 
Skoledirektøren har over 
for mig understreget, at 
forskriften sagde, at 
forhandlingerne skulle 
føres direkte mellem 
kommunen og BUPL. Der 
stod ingen steder, at jeg 
som leder skulle inddrages 
eller kunne få mulighed for 
at være bisidder ved 
forhandlingerne.
Alle kender hinanden 
 -Det er første gang, at 
kommunen har holdt sig 
så stringent til reglerne på 



Fritstilling fornuftig og udramatisk 
Kommunaldirektør tager til genmæle 
Aalborg Stiftstidende 19.11.1991

  AABYBRO: Lederen af 
Gjøl, Fritidscenter, Birgitte 
Sandsgaard, blev ikke fyret 
for at have udtalt sig 
kritisk. Hun blev derimod 
fritstillet, altså bedt om at 
holde sig væk fra sin 
arbejdsplads med 

øjeblikkelig virkning. En 
fornuftig og udramatisk 
løsning på et 
samarbejdsproblem, 
mener kommunaldirektør 
Jesper Christensen, 
Aabybro Kommune.
  Han har i øvrigt følgende 
kommentarer til sagen, 

som han mener lider af 
proportionsforstyrrelser: 
  Først og fremmest: 
Institutionslederen er ikke 
blevet fyret - og da slet 
ikke for at være kritisk. 
Hun blev - i lighed med det 
øvrige personale på 
kommunens to 

det område, og det undrer 
mig, at en borgerligt styret 
kommune pludselig mener, 
at den skal føre 
forhandlinger direkte med 
fagforeningen BUPL. Vi bor 
i en lille kommune, hvor vi 
alle kender hinanden, og 
hvor det hidtil har været 
naturligt, at de implicerede 
parter  var med.
 -Skoledirektøren har ikke 
på noget tidspunkt været 
ukendt med, at jeg fandt 
det utilfredsstillende, at jeg 
skulle informeres af 
tillidsmanden i 
institutionen, fordi jeg som 
leder ikke synes, det er 
rigtigt at være organiseret i 
BUPL, fortæller Birgitte 
Sandsgaard.
 -Efterhånden som tiden 
gik, fik jeg den opfattelse, 
at mit samarbejde med 
skoledirektøren kunne give 
mig problemer. For en 
måned siden henvendte jeg 
mig derfor til Aabybros 
kommunaldirektør, Jesper 
Christensen, som også er 
personalechef. Jeg 
forklarede ham, at jeg følte 
mig i nød, og at jeg 
opfattede, at 
skoledirektøren kørte på 
mig.
 -Men det kom der ikke 
noget ud af. Da jeg som en 
følge af ændringen på 

institutionen fik min 
fyreseddel med tilbud om 
genansættelse på andre 
vilkår, besluttede jeg, at 
sige nej tak og rejse til 
nytår.
 -Naturligvis havde jeg 
ventet en reaktion. Men 
ikke netop den, at jeg 
skulle forlade stedet 
omgående. Jeg synes, det 
er både usmart og absolut 
ikke til institutionens 
fordel, at jeg ikke fik lov at 
afvikle stille og roligt, så 
den konstituerede leder får 
en chance for at komme 
ordentlig ind i sagerne..
 -Jeg forstår godt, at 
politikerne ikke synes, der 
var grund til at jeg skulle 
være med i forhandlinger 
om tiden efter nytår. Det 
ville jeg gerne have 
overladt til den 
konstituerede leder. Jeg 
kunne måske også have 
accepteret, at de havde 
foreslået mig, at jeg blev 
fritstillet. Men jeg kan ikke 
acceptere, at de dømmer 
mig uden at have talt med 
mig.
  Nu er der ingen der skal 
tro, at jeg vil føre en 
énmands-krig mod 
Aabybro Kommune, 
erklærer Birgitte 
Sandsgaard. Det, der er 
sket, er overstået, og jeg 

har valgt at se fremad.
 -Jeg har altid vidst, at jeg 
boede  på Herrens Mark, 
fordi jeg ikke er 
organiseret, og fordi jeg 
altid har sagt min mening. 
Det tager jeg konsekvensen 
af og udfordringen i. Det 
skal ikke være nogen 
hemmelighed, at jeg altid 
har været glad for mit 
arbejde, og at det har 
været lige så væsentlig en 
del af mit liv som min 
familie.
 - Nu har jeg imidlertid 
sundet mig lidt og jeg har 
gjort op med mig selv, at 
jeg ikke har solgt min sjæl, 
og at jeg har min frihed. 
Det vil jeg bruge til at 
komme videre på, og jeg er 
sikker på, at der nok skal 
være nogen, der har brug 
for mig. Jeg er vant til at 
lede en serviceinstitution, 
og jeg er vant til at omgås 
mange mennesker. De 
erfaringer må kunne 
bruges i mange forskellige 
sammenhænge.
 -Jeg siger med en af mine 
yndlingsforfattere, den 
franske Dominique 
Bouchet:
 - Jeg forventer ikke noget. 
Jeg venter ikke på nogen, 
der skal gøre, hvad jeg 
tiltræder. Jeg gør.

 - At tale om knægtelse af ytringsfriheden er 
ude af propotioner med virkelig-heden, siger 
kommunal-direktør Jesper Christensen, 
Aabybro

Birgitte Sandsgaards udtalelser til pressen var dråben, der fik kommunal-direktøren i 
Aabybro til at indstille, at hun blev fritstillet

fritidscentre - afskediget i 
slutningen af oktober med 
tilbud om genansættelse 
på ændrede vilkår. En 
afskedigelse, som var 
nødvendig som følge af 
byrådets beslutning om at 
ændre fritidscentrene til 
kombinerede klubber/
skolefritidsordninger. Som 
den eneste ønskede 
institutionslederen ikke at 
tage imod dette tilbud. 
Hun var dermed afskediget 
med seks måneders varsel 
(og løn) til fratrædelse l. 
januar, hvor den ny 
struktur træder i kraft. 
Manglende loyalitet 
  Institutionslederen havde 
under hele forløbet ikke 
lagt skjul på, at hun var 
stærk modstander af 
byrådets beslutning. 
Denne holdning kom bl.a. 
til udtryk på møder mellem 
personale, forældreråd og 
politikere, hvor 
gennemførelsen af 
beslutningen blev drøftet. 
 Dette ser jeg i sig selv ikke 

noget problematisk i. 
Derimod bliver  det et 
personalemæssigt og 
ledelsesmæssigt problem, 
hvis en sådan manglende 
accept af en politisk 
beslutning giver anledning 
til usikkerhed om, hvorvidt 
den pågældende leder vil 
have problemer med loyalt 
at indgå i det, der er den 
kommunale 
administrations opgave, 
nemlig at føre de politiske 
beslutninger ud i livet. 
  Hertil kommer, at disse 
opgaver kun kan løses, 
hvis der eksisterer et 
rimeligt sobert internt 
samarbejdsklima, hvor 
man forvaltningerne og 
institutionerne imellem på 
fornuftig vis samarbejder 
om at løse de stillede 
opgaver. 
Udtalelser til pressen
  Institutionslederens 
udtalelser til  
Aabybroposten og 
Stiftstidende i sidste uge 
var den "dråbe", der 

overbeviste mig om, at 
institutionslederen næppe 
loyalt kunne indgå i 
udførelsen af den politiske 
beslutning, ligesom jeg 
fandt, at de personlige 
angreb på en kollega var 
udtryk for, at den 
nødvendige 
samarbejdsvilje ikke var til 
stede. Jeg valgte derfor at 
indstille til 
økonomiudvalget, at 
institutionslederen blev 
fritstillet, hvilket vil sige, at 
hun ikke møder på arbejde 
i de ca. seks uger, der var 
tilbage på den "gamle" 
institution. Hun er stadig 
ansat hos Aabybro 
Kommune med løn frem til 
maj måned. 
Udramatisk løsning 
  Der er således ikke tale 
om en straf for at have 
udtalt sig kritisk. Derimod 
er der tale om en løsning af 
et konkret 
samarbejdsproblem, en 
løsning, som jeg vil vove at 
kalde fornuftig og ganske 
udramatisk. 



Alle aldre var til borgermøde 
Aalborg Stiftstidende 21.11.1991

  BIRKELSE: Alle 
aldersgrupper var 
repræsenteret ved 
borgermødet i Birkelse på 
Vedsted Centralskole fra 
helt unge elever, hvor et 
par af disse overrakte 
borgmesteren en liste 
underskrifter for at bevare 
skolen intakt, til 
pensionister, der især var 
kommet for at høre lidt om 
ældreområdet. 
  Det var noget Ernst 
Christensen (FRP) fandt 
relevant at beskæftige sig 
med, idet han mente at 
man skulle tage fat på at 
bygge plejehjem. I øvrigt 
vakte det hans 
mistænksomhed, da Erik 
Ravn Jensen (S) udtalte sig 
om rygter om at nogle af 
pensionistboligerne i 
Birkelse skal sælges. Erik 
Ravn Jensen kunne 
forestille sig at disse 
boliger i stedet kunne blive 
ungdomsboliger. Samme 

område var Allan Jensen 
inde på, idet han gjorde 
opmærksom på at der 
findes kvoter, så 
kommunerne kan ikke 
uden videre bygge. Men 
10-12 nye boliger skal der 
efter planen bygges i 
Birkelse. 
  Erik Ravn Jensen 
efterlyste desuden 
meningstilkendegivelse om 
placering af en 
affaldsplads, når den 
nuværende ved åen 
ophører. Personligt gik han 
ind for en plads vest for 
byen, men andre peger på 
pladsen ved Røn. 
  Spørgsmålet om 
børnepasning måtte blandt 
andet Dorthe Pedersen (V) 
gøre lidt rede for, mens 
skolebuskørslen blev 
omtalt af Benthe Skole. 
Gjøl-forældrene kunne 
ønske en direkte bus 
mellem Gjøl og Birkelse. 
  Men først og sidst blev 
det skolebesparelser, der 

blev drøftet. 
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
syntes, at man på 
grundskoleniveauet skal 
beholde dem man har. Det 
samme lød fra Jørn 
Krogsgaard (K), - ingen by 
uden en skole. Knud 
Winther fandt det godt at 
skifte skole undervejs, et 
synspunkt der ikke lige 
frem vandt gehør i 
forsamlingen. Carl 
Laursen (S) mente, at man 
ikke kan spare så meget 
på skolerne, at alle elever 
bliver tynde. 
  Fra salen kom der flere 
ret konkrete spareforslag, 
hvad med 
administrationen og den 
dyre kommunaldirektør? 
Mens en anden mente at 
man kunne spare 
skoledirektøren og tillige få 
ro i kommunen. 
  En golfbane har man ikke 
brug for i Birkelse, lød en 
af de mange kommentarer 
fra salen.

Ytringsfrihed også i Aabybro
Blot det ikke giver samarbejdsvanskeligheder
Aalborg Stiftstidende 21.11.1991 

  

  Af  JYTTE JESSEN 
  
  AABYBRO: 
Ytringsfriheden gælder 
også i Aabybro, og den 
gælder også for offentligt 
ansatte, hvis bare deres 
udtalelser ikke giver 
anledning til 
samarbejdsvanskeligheder. 
  Sådan formulerer 
borgmester Ole Lykkegaard 
Andersen (V) resultatet af 
det godt to timer lange 
opgør, som 
økonomiudvalget havde i 
går om ytringsfriheden i 
kommunen. Opgøret skal 
ses i lyset af, at et flertal i 
udvalget for en uge siden 
smed lederen af Gjøl 
Fritiscenter ud, fordi hun 
havde udtalt sig kritisk til 
pressen om kommunens 
skoledirektør. 
 -I økonomiudvalget er vi er 
enige om, at offentligt 
ansattes ytringsfrihed er 
grundlovssikret, og derfor 
ikke kan diskuteres, siger 
Ole Lykkegaard Andersen. 
Men der er naturligvis 
begrænsninger for, hvad 
offentligt ansatte kan sige. 
Disse, begrænsninger 
knytter sig til den ansattes 
stilling i kommunen, og 
udtalelserne må ikke give 
anledning til 

samarbejdsvanskeligheder. 
  Økonomiudvalgets lange 
debat om sagen skete på 
krav fra 
SF-byrådsmedlemmet, Erik 
Ingerslev Larsen. 
 -Jeg er tilfreds med den 
holdning, som udvalget 
lagde for dagen i aftes, 
siger Erik Ingerslev Larsen. 
For mig var det væsentligt 
at få slået fast, at offentligt 
ansatte har samme 
demokratiske rettigheder 
til at blande sig i den 
almindelige debat, som 
andre borgere. Det fik jeg 
en bred tilkendegivelse af, 
og det var det, jeg ønskede. 
Derfor vil jeg ikke gøre 
mere ved sagen. 
  Da økonomiudvalgets 
flertal smed 
Gjøl-lederen ud med tre 
timers varsel, sagde 
borgmester Ole Lykkegaard 
Andersen, at det bl.a. var 
sket, fordi man ikke 
udtaler sig kritisk om en 
embedsmand og politikere.
  I dag siger borgmesteren: 
Jeg formulerede mig 
dårligt, da jeg sagde sådan. 
  I borgmesterens og 
kommunaldirektør Jesper 
Christensens skriftlige 
begrundelse til 
centerlederen for 
udsmidningen står: 
Økonomiudvalget 
besluttede med baggrund i 

udtalelser til Aabybro-
Posten og Aalborg 
Stifstidende at fritstille dig 
fra dit ansættelsesforhold 
ved Gjøl Fritidscenter med 
øjeblikkelig virkning. 
Beslutningen om at 
fritstille dig sker under 
hensyntagen til 
institutionens tarv, og idet 
fortsat samarbejde må 
anses at være umuliggjort.
  - Det betyder, at vi har 
fritstillet hende på grund 
af samarbejdsvanskelig-
heder, siger Ole 
Lykkegaard Andersen i 
dag. 

Ole Lykkegaard Andersen: Jeg formulerede 
mig dårligt

    At institutionslederen i 
et stort opsat interview i 
Stiftstidende i lørdags taler 
om "standretter" og giver 
udtryk for, at hun er blevet 
personligt forfulgt, er 
efterrationaliseringer, der 
vist taler for sig selv - jeg 
har i hvert fald svært ved 
at genkende virkeligheden 
i det martyr-billede, der 
fremmanes i artiklen. At 
hun skulle være blevet 
"kørt på" af 
skoledirektøren var i hvert 
fald ikke anledningen til 
det møde med mig, som 
hun refererer til, og det var 
ikke et emne, vi 
diskuterede. Hovedemnet 

var derimod spørgsmålet 
om at respektere byrådets 
ret til at træffe 
beslutninger, samt 
spørgsmålet om hvilken 
loyalitet man kan forvente 
af kommunens ledere i 
forhold til sådanne
 beslutninger. 
Institutionslederen og jeg 
var ikke enige om disse 
spørgsmål. Det andet 
emne var for øvrigt, at hun 
følte sig forbigået ved 
økonomiudvalgets 
besættelse af en stilling i 
forvaltningen i august. 
Borgerne forventer 
effektivite
  At tale om "knægtelse af 

ytringsfriheden" i denne 
sag er - for mig at se - helt 
ude af proportioner med 
virkeligheden. Der er tale 
om at løse et 
samarbejdsproblem på en 
hensigtsmæssig måde - 
netop uden at overreagere. 
Og jeg vil tilføje: mon ikke 
skatteborgerne forventer, 
at den kommunale 
administration løser sine 
opgaver på en rimelig 
fornuftig og effektiv måde, 
og at man anvender de 
ledelsesmæssige 
instrumenter, der er 
fornuftige. 

 

Mundkurven blev droppet 
Borgmester opgiver appel til borgerne 
Aalborg Stiftstidende 25.11.1991

  Af JYTTE JESSEN 

  AABYBRO: Aabybro 

opgiver nu at give borgerne 
mundkurv på. Borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V) meddelte i morges, at 
han har besluttet, at 

byrådet alligevel ikke vil 
indrykke den planlagte 
annonce med 
ytringsvejledning til 
kommunens borgere i den 



Ole Lykkegaard Andersen: Nu har borgerne 
forstået hensigten

Borgermøde med Biersted i focus 
Aalborg Stiftstidende 25.11.1991

  BIERSTED: Torsdag aften 
bliver Biersteds fremtid sat 

i focus. Det sker, når 
Biersted Borgerforening 
holder borgermøde på 

Biersted kro. Her vil et 
panel bestående af ni 
politikere besvare 

spørgsmål om byen og 
dens fremtid på en række 
vitale områder, bl.a. 
skolen. 
  Borgerforeningen har på 
forhånd opstillet en række 
emner, som lægges ud til 
debat. Først og fremmest 
ønsker foreningen 
skolestrukturen i Aabybro 
Kommune drøftet. Men 
også skolens betydning i 
lokalsamfundet og 
børnenes betydning er sat 
på programmet. Desuden 
stilles spørgsmålet "Har vi 

råd til at spare på skolen?" 
Blandt de øvrige 
debatemner kan nævnes 
Biersteds 
fremtidsmuligheder og 
kommunens økonomi. 
  De ni politikere, der er 
indbudt til at sidde i 
svarpanelet, er: Carl 
Laursen (S), Biersted, 
Knud Winther (S), 
Nørhalne, Jørgen 
Krogsgaard (K), Aabybro, 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V), Gjøl, Dorthe Pedersen, 
(V), Biersted, Marianne 

Vester (V), Nørhalne, 
Jørgen Hellum (S), 
Biersted, Erik Ingerslev 
Larsen (SF), Aabybro, og 
Ernst Christensen (FRP), 
Aabybro. 
  Det er det tredje 
borgermøde, der holdes 
inden for en måneds tid. 
Aabybro lagde ud, derefter 
fulgte Birkelse. Også disse 
to steder var det 
skolestrukturen, der blev 
focuseret på. 

lokale ugeavis. Annoncen 
skulle sætte borgerne på 
plads efter deres 
engagement i 
udsmidningen af 
centerleder Birgitte 
Sandsgaard, Gjøl. 
Borgmesteren begrunder 
sin beslutning med, at 
brevet nu har været 
offentliggjort i en artikel i 
Aalborg Stiftstidende, og at 
borgerne har forstået 
hensigten. 
  Inden borgmesterens 
beslutning om at opgive 
offentliggørelsen af brevet 
havde 13 af byrådets 
medlemmer dog givet det 
støtte. Kun en enkelt 
socialdemokrat, Jørgen 
Hellum, SF'eren Erik 
Ingerslev Larsen, den 
konservative Jørn 
Krogsgaard og 
fremskridtsmanden Ernst 
Christensen havde taget 
afstand fra skrivelsen, som 
Aalborg Stiftstidende 
kunne offentliggøre i går. 
 -Vi vil ikke sende brevet 
ud, fordi det allerede har 
stået i Aalborg 
Stiftstidende, siger 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen. Det 
er min opfattelse, at 
Aabybros borgere har 
forstået, hvad hensigten 
var med brevet. Vi har 
heller ikke planlagt et 
andet brev.  
  l brevet, som 
byrådsmedlemmerne i 
lørdags fik til underskrift, 
stod bl.a., "at borgere, der 
skriver læserbreve, skal 

gøre det på et niveau, som 
vi kan være bekendt som 
borgere i Aabybro 
Kommune", og at borgerne 
ikke skal rette kritik mod 
kommunens 
embedsmænd, "som blot 
virker som udøvere af 
byrådets beslutninger".
  Brevet var en direkte 
udløber af den ballade og 
den kritik af politikerne og 
embedsmænd, det 
afstedkom, da 
centerlederen på Gjøl for to 
uger siden fik tre timer til 
at fjerne sig fra den 
institution, hun har ledet i 
12 år. Økonomiudvalget 
fandt på baggrund af 
borgernes læserbreve, at 
der var behov for, at "det 
samlede byråd offentligt 
tog afstand fra det niveau, 
som var blevet anvendt i 
forskellige sammenhænge". 
  Fire af byrådets 17 
medlemmer tog dog 
afstand fra byrådets appel. 
 -Jeg vil simpelthen ikke 
være med til at gå i rette 
med borgerne og sætte 
dem på plads, fordi de 
ytrer sig offentligt, siger 
Jørn Krogsgaard (K). Det 
meddelte jeg 
kommunaldirektøren, så 
snart jeg havde modtaget 
brevet.
 -Vi er ikke valgt som 
befolkningens herrer, men 
som befolkningens tjenere, 
og jeg kunne ikke et øjeblik 
drømme om at skrive 
under på sådan noget. Jeg 
vil ikke være med til at 
revse folk, fordi de ytrer 

sig, siger Ernst 
Christensen (FRP). Der er 
åbenbart nogen i byrådet, 
der har glemt, hvad der er 
sket i østlandene. 
 -Aldrig i livet vil jeg skrive 
under på en håndfæstning, 
der giver embedsmændene 
ret til at gøre, hvad de vil, 
siger Jørgen Hellum (S). 
Desuden er det ikke som 
der står i skrivelsen, synd 
for embedsmændene, at de 
skal udføre de opgaver, 
som byrådet pålægger 
dem. Det er deres arbejde, 
og ingen mennesker har 
altid sjovt eller nemt 
arbejde. Det ved 
embedsmændene også, og 
det får de deres løn for. 
 -Det brev er alt for 
bombastisk. Det fritager 
lederne fuldstændigt, og de 
er trods alt ikke uskyldige, 
siger Erik Ingerslev Larsen 
(SF). Derfor vil jeg ikke 
skrive under. 



AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 26. november 1991 på Rådhuset

Tilstede: Karen, Inge Lis, Jette, Erik og Margrethe

Dagsorden
1. Dirigent
2. Protokol
3. Skolestruktur / kommunalpolitik
4. Referat fra ekstraordinært Landsmøde
5. Mødekalender 1. halvår af 1992
6. Meddelelser
7. Eventuelt

ad 1. Jette blev udnævnt til dirigent

ad 2. Margrethe oplæste protokollen og tager referat fra dette møde

ad 3. Vi tager endnu ingen beslutning, men arbejder videre

ad 4. Ingen radikale ændringer på det ekstraordinære Landsmøde

ad 5. Mødekalender forelagt, vi ser på medlemsmødernes indhold i 1992 på 
næste bestyrelsesmøde

ad 6. Jette videregav diverse meddelelser

ad 7. Ingenting

Mødet sluttede i god ro og orden

referent: Margrethe Larsen

medlemsblad
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Der snakkes for meget 
 BREVE FRA LÆSERNE: AabybroPosten 27.11.1991

Jeg er efter min egen 
mening rimelig aktiv inden 
for fritidsområdet. Jeg er 
også rimelig politisk aktiv 
som socialdemokrat 
bestyrelsesmedlem i 
Aabybro. Denne aktive 
indsats bringer mig i 
kontakt med mange 
grupperinger i 
lokalsamfundet, især ved 
møder af forskellig art og 
med forskellige formål. 
  Især møderne, der 
omhandler 
kommunalpolitiske 
forhold, har efter min 
mening nået et stade, hvor 
man som tilhører, når man 
går hjem, føler sig lidt 
magtesløs, - man har ikke 
fået en pind ud af det. 
Arrangørerne har vel de 
bedste intentioner, men 
indlederne, 
politikerpanelet m.v. lever 
jo slet ikke op til 
forventningerne. 
Politikerne understreger, 
hvor glade de er for at 
komme ud og tale med 
folket, hvor vigtigt det er at 
folket kommer med forslag 
og  ideer. Her er det, man 
som borger bliver skuffet. 
Som svar på borgernes 
spørgsmål/kritik, vil man 
ikke udtale sig pga., at 
sagen ikke er færdig 
undersøgt, eller også 
startes der et indbyrdes 
politisk drilleri mellem 
politikerne. Er der ros fra 
tilhørerne retter de sig op i 
stolen, og man får et pluds 
i politikernes personlige 
karakterbog. 
  Er man kritisk, bliver 
politikerne fornærmede, ja, 

det gælder desværre også 
de kommunale chefer, for 
hvordan pokker, kan en 
almindelig kødelig borger 
dog finde på at have en 
mening om det politikerne 
laver, og man skal slet ikke 
have en god ide til at gøre 
det bedre. 
  Nej, Aabybro kommune 
står i stampe, man aner 
ikke sine levende råd om, 
hvordan man skal løse de 
mange problemer. Istedet 
gør man sig kendt i det 
ganske land, i form af 
uheldige tiltag, hvert år sin 
seance. 
  Jeg vil egentlig godt her 
give Erik Ingerslev et 
skulderklap omkring 
"ytringsfrihed" men han er 
nu også blevet puttet på 
plads. Ytringsfriheden er 
nu blevet så stor at den 
nye kommunaldirektør 
udtaler sig til pressen om 
interne personlige sager. 
For nogle måneder siden 
ville han undersøge, 
hvordan det kunne gå til, 
at der sivede sager ud til 
pressen, - jamen er vi ikke 
blevet godt hjulpet? 
  Skal vi ud af dødvandet, 
have nogle flere i 
beskæftigelse, flere 
arbejdspladser, flere 
turister til byen, skal der 
handles utraditionelt og 
mere aggresivt. 
  De udvalg man nedsætter 
skal have en tidsramme og 
konkrete emner der skal 
undersøge og fremkomme 
med forslag. Men alt for 
mange af disse udvalg 
snakker kun, de snakker 
ørerne af hinanden, 
hænderne skal op af 

lommen. Se nu 
turistgruppen, 
erhvervsgruppen hvor flere 
personer går igen. Jeg kan 
kun huske få ideer, der er 
udruget fra disse. Skt. 
Hansfest på Søen, 
turistavis, torvemarked var 
en kæmpefiasko, idag kan 
man ikke få noget op at stå 
uden at bruge knofedt, og 
ofre sig for sagen, disse 
mennesker er da flinke 
nok, men de snakker kun, 
der kommer ikke en pind 
ud af det, de snakker om. 
Hvorfor gør der ikke det? 
fordi det de laver ikke må 
koste noget, ikke ret meget 
i hvert fald. 
  Jeg går selv ledig i 
øjeblikket, efter 21 års 
uafbrudt beskæftigelse, 
der går mange andre 
fornuftige og aktive 
mennesker hjemme og 
keder sig, brug os til noget 
af disse ting. Lad os få lov 
at mødes i et lokale på 
rådhuset eller et andet 
sted lad os få lov at ryste 
med, hvad der kan gøres 
for at få skabt liv i vor by, 
liv der kan bevare 
arbejdspladser, give flere 
arbejdspladser, flere 
turister, jeg og andre ved 
lige så meget om turisterne 
som dem som er sat i disse 
udvalg, feks. - brug os - giv 
os en lille bevilling, ikke til 
løn, men til 
omkostningsdækning, så 
kan vi belyse forslagene til 
bunds og alle deres 
omkostninger, det har de 
andre jo ikke tid til, på 
deres møder. 
  Alt andet, eller meget af 
det, bliver kun ved 

Skolernes fremtid afgøres til januar 
Politikerne til møde med det tavse flertal i Biersted 
Aalborg Stiftstidende 30.11.1991

  AABYBRO: Fremtiden for 
de seks kommuneskoler i 
Aabybro bliver formentlig 
afgjort allerede i januar. 
Politikerne er nemlig 
indstillet på at korte en 
måned af debatten om den 
fremtidige skolestruktur, 
så uvisheden om skolernes 
fremtid kan få en ende. 
  Det afslørede de seks 
politikere, som sad i 
panelet, da Biersted 
Borgerforening holdt 
borgermøde på Biersted 
Kro. 
  Meddelelsen gav straks 
respons fra inspektøren på 
Biersted Skole, Arne 
Mortensen, som erklærede 
sig tilfreds med, at 
afgørelsen rykkes frem. 
 -Den nuværende situation 
skaber splid, sagde Arne 
Mortensen. 
  Men ud over 
skoleinspektørens indlæg 
og bemærkninger fra tre 
andre af de omkring 100 
deltagere i mødet, må 
arrangementet betragtes 

som politikernes møde 
med det tavse flertal. I de 
tre timer mødet varede, var 
der larmende stilhed. Kun 
da borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen blev 
opfordret til at forklare, 
hvad ytringsfrihed er i 
Aabybro Kommune, brød 
latteren løs. Den var så 
smittende, at selv 
borgmesteren måtte smile 
med, inden han forklarede, 
at ytringsfriheden er 
grundlovsfæstet, men at 
man ikke kan oppiske en 
stemning mod det politiske 
system, så demokratiet 
sættes ud af kraft.   
  De seks andre i panelet 
foretrak at udtrykke sig 
mere enkelt. 
  En væsentlig del af 
borgermødet drejede sig 
om fremtiden for Biersted 
Skole og for byen. 
Politikerne brugte mange 
ord på at forklare, at de 
ikke kunne sige noget om 
skolens fremtid, fordi de 
ikke har drøftet den endnu 
i deres grupper, og at 

Biersted selvfølgelig har en 
fremtid, fordi den er 
kommunens næststørste 
bysamfund.
  Bierstedborgerne fik 
desuden en opfordring fra 
politikerne om at komme 
med gode råd til 
erhvervsudvikling og andre 
tiltag i kommunen, og de 
fik en redegørelse fra 
borgmesteren om  
kommunens økonomiske 
situation. 
  Som tak for deltagelsen 
overrakte formanden for 
Biersted Borgerforening, 
Elmer Bendtsen, en 
hånddekoreret platte til 
borgmesteren. Meningen 
er, at platten skal 
ophænges i byrådssalen, 
så politikerne altid kan 
huske Biersted. 
  De seks politikere i 
panelet var Erik Ingerslev 
Larsen (SF), Carl Laursen, 
(S) Dorthe Pedersen (V), 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V), Jørn Krogsgaard (K) og 
Ernst Christensen (FRP). 

snakken, brug os ledige til 
dette, det vil også give 
vores alt for store fritid 
(ledighed) indhold og 

måske hjælp til selvhjælp. 
  Kom igang! Som vores 
manager siger på vort 
fodboldhold. 

Med venlig hilsen 
Leif Andersen 
Bakkevej 4, Aabybro. 

Kommuneplanen pillet i stykker
Aalborg Stiftstidende  20.12.1991

  AABYBRO: Forslaget til 
den nye kommuneplan 
blev pillet i stumper, da 
byrådet på sit sidste møde 
i år skulle beslutte sig for 
at sende den ud i en 16 
uger lang offentlighedsfase. 
Det var Socialdemokratiet, 

der var utilfreds med 
kommuneplanens 
beskrivelse af 
centerområderne i 
Aabybro. 
 -Jeg ved godt, at 
kommuneplanen nu skal 
jaskes igennem inden 
nytår for at undgå den nye 

lovgivning på området, 
sagde Knud Winther. Men 
det er derfor, vi forbeholder 
os ret til at vende tilbage til 
sagen. 
 -Planen er alt for løs. 
Hvad er det, vi forholder os 
til? spurgte Knud Winther. 
Hvad står der i 
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virkeligheden om det tredje 
center, som skal forbinde 
Aabybros bymidte med 
Aabybrocentret? Han 
svarede selv ved endnu en 
gang at præcisere, at der 
stod for lidt konkret om 
forbindelsen mellem de to 
eksisterende centre. 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen 
sagde, at planen lægger op 
til en løsning af problemet 
med de to nuværende 
indkøbsområder, og at han 
i øvrigt finder forslaget 
godt. 

  Også Erik Ingerslev 
Larsen (SF) udtrykte 
tilfredshed med forslag, 
som han fandt, lagde op til 
et godt bymiljø, hvor noget 
af det gamle bevares, 
samtidig med at centrene 
bygges sammen. 
  Jørn Krogsgaard udtrykte 
forundring over Knud 
Winthers kritik og sagde, 
at han ikke forstod den.
  Kommuneplanen oplyser, 
at det tredje center, der 
skal binde de to 
nuværende sammen, giver 
mulighed for etablering af 

yderligere 3000 
kvadratmeter 
erhvervs- og butiksareal i 
en etage. Derudover kan 
der etableres 30-40 nye 
boliger i området. Det er 
planen, at bebyggelsen 
nærmest ved det nye 
centers torv skal opføres i 
to og en halv etage. Ind 
mod Aabybrocentret skal 
der kunnes bygges i 
halvanden etage. 
  Byrådet besluttede at 
offentliggøre forslaget med 
en indsigelsesperiode på 
16 uger. 
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