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Bestyrelsesmøde onsdag den 9. januar 1985

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Meddelelser
4. Aktivitetsplan for 1. halvår
5. Hvervekampagne
6. Eventuelt

ad 1. Erik blev valgt til dirigent

ad 2. Protokol oplæst og godkendt

ad 3. SP forlag har sendt katalog og bogbreve til Christian. Vi køber "Introduktion til SF" og 
denne vil i fremtiden blive udleveret til alle nye medlemmer.

ad 4. Der blev lagt aktivitetsplan frem til sommerferien. Denne vil blive bragt i "Intern nyt"

Fredsavisen vil blive husstandsomdelt i 1500 eksemplarer.

ad 5. I påskeugen vil man omdele "SF i 80'erne", samt en lokal pjece.

ad. 6. Ingen

referent: Kirsten Nedergaard/sekretær

Bestyrelsesmøde onsdag den 13. februar 1985

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Meddelelser
4. Hvervekampagne
5. Kommunalvalget
6. Generalforsamling
7. Eventuelt

ad 1. Per blev valgt til dirigent

ad 2. Protokol oplæst og godkendt

ad 3. Brovst kommune vil oprette partiforening og vil invitere Gert Petersen.
Vi besluttede at sende 500 kr. til Brovst.

Der vil blive lavet en liste over partimedlemmer i Aabybro.

Vedrørende tilskud til konferencer skal økonomigruppen komme med et udspil til 
næste bestyrelsesmøde.

Der skal vælges kandidat til amtsrådsvalget, man besluttede at spørge Anne 
Mette om hun var interesseret.

Inger Marie Hastrups ansøgning om optagelse i Aabybro partiforening er afvist.

Christian kan blive indtil generalforsamlingen.

ad 4. Per kommer med tal vedrørende husstande med henblik på omdeling af 
foldere. Per har lavet udkast til folder, der kan trykkes for 500 kr. i Odense.

ad 5. Forsiden af AabybroPosten er reserveret den 13. november. En måned før 
valget, midt i oktober, omdeles folder i a-4 format til ca. 3500 husstande.

Der var forslag om at invitere Hanne Thygesen eller Jes Lunde.

ad 6. Der er generalforsamling den 10. april, Erik laver udkast, politisk og 
organisatorisk.

ad 7. SF ugeavis på 8 sider til 100 kr. i kvartalet blev omtalt.

referent Kirsten Nedergaard, sekretær
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Bestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 1985

Tilstede var Per, Erik, Kristian og Kirsten, Jette meldte afbud.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Meddelelser
4. Uddelingsnet
5. Generalforsamling
6. Eventuelt

ad 1. Torben

ad 2. Protokol oplæst og godkendt, bortset fra at navnene på tilstedeværende manglede.

ad 3. Pressemeddelelse fra Gert Petersen angående holdning til forsvar.
Skolingshæfte i 25 eksemplarer kan bruges ved introduktionsmøde den 13. marts.
Nyt blad vil blive sendt til nye medlemmer af SF.
Der vil blive afholdt kursus for partiforeningsbestyrelsesmedlemmer i København den 20. - 
21. april, Kirsten sender ansøgning.
Der holdes hovedbestyrelsesmøde den 23. - 24. marts.
Der er kommet 1500 eksemplarer af "Fredsavisen".
Vedrørende deltagelse i konference stiller Per forslag om, at den lokale partiforening betaler 
indtil videre.

ad 4. "Fredsavisen" omdeles i kommunen, men inden den 18. marts.
"SF i 80'erne" diskuteres på næste medlemsmøde angående uddeling inden 2. påskedag.
Pers udkast til folder vedtaget, bestilles i 3000 eksemplarer.

ad 5. Erik vil lave udkast til politisk og organisatorisk beretning, så bestyrelsen har det inden 
udgangen af marts - skal tages op ved medlemsmøde den 2. april.
Vedrørende medlemsmøde den 2. april:
1. oplæg til kommunalpolitisk valgprogram
2. diskution
3. invitere Lone Hindø som har været med til at lave programmet.
Jes Lunde kommer til generalforsamlingen.
På valg formand (Erik) samt Jette og Kristian. Kristian overflyttes til Aalborg.

ad 6. Per vil sende rykkere til dem der endnu ikke har betalt kontingent.
Fest holdes hos Jette den 22. marts, der er tilmeldt 12.

referent: Kirsten Nedergaard

SF nu også i Aabybro
NS 06.03.1985

Efter en stiftende 
generalforsamling i SiD-
bygningen i Aabybro er 
SF’s lokalafdeling en 
realitet. Til bestyrelsen 
valgtes fem medlemmer 
med Erik Ingerslev Larsen 
som formand og Per 
Overgaard som kasserer. 
Erik Ingerslev Larsen er i 
forvejen kendt i politiske 
kredse, idet han er 
Socialistisk Folkepartis 
folketingskandidat i 

Nordjylland.
Formanden og kasseren 
valgtes af general-
forsamlingen direkte. 
Herudover valgtes til 
bestyrelsen Jette Staal, 
Gjøl, Christian Hellum, 
Biersted, Kirsten 
Nedergaard, Biersted. 
Torben Ertmann, Gjøl og 
Kaj Christensen, Biersted, 
valgtes som suppleanter. 
Revisorer blev Torben 
Ertmann og  Ole Hansen, 
Aabybro.
Den nye forening har 28 

medlemmer og lokal-
afdelingen tager nu fat på 
at forberede sig til 
kommunalvalget næste år, 
hvor partiet vil stille op.
I nærmeste fremtid tager 
SF-foreningen fat på en 
kursusrække om SF-
politikken, og man vil 
tilbyde de mennesker, der 
er med på SF’s politik, men 
ikke interesserede i at være 
medlem  af den politiske 
forening, samarbejde om 
forskellige opgaver.
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Bestyrelsesmøde den 2. april 1985

Bestyrelsesmøde den 2. april før medlemsmøde vedrørende politisk beretning 1985 - 
udkastet godkendt.

Tilstede var: Erik, Per, Kirsten, Kaj, Torben, afbud fra Kristian og Jette.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Oplæg omlandsmødepapiret vedr. SF's kommunale valgprogram v/Asbjørn Agerskov mf'er
3. Valg af delegeret til landsmødet
4. Eventuelt

ad 1. Erik

ad. 2 Asbjørn Agerskov havde meldt afbud

ad 3. Erik blev eenstemmigt valgt til delegeret til landsmødet

ad 4. Aftenen blev brugt til at diskutere den aktuelle politiske situation.

referent: Kirsten Nedergaard

Generalforsamling onsdag den 10. april 1985

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretninger
3. Regnskab, herunder kontingent
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand, på valg Erik Ingerslev
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter på valg Jette Staal, Christian    Hellum, 
Torben Ertman, Kaj Christensen.
7. Valg af amtsbestyrelsesmedlem, på valg Anne Mette Jacobsen
8. Eventuelt

ad 1. Jes Lunde var dirigent

ad 2. Politisk og organisatorisk beretning er udsendt.
Lokalpolitik skal diskuteres om samarbejde med Socialdemokratiet i Aabybro. Vil 
Socialdemokratiet markere stærkere profil? Hvor meget samarbejde med dem? - fra sag til 
sag?
Aktivitetsniveauet har været tilfredsstillende.
Brovst har nu 20 medlemmer.
Vi skal have fat i de medlemmer, der ikke har vist sig på vores møder - opsøgende arbejde.
Erik takkede Kristian for den tid han havde været med.
Amtsvalgavisen i 3000 eksemplarer skal husstandsomdeles.

ad 3. Per sagde, at regnskabet så fint ud med få restancer og fremlagde regnskab for 
perioden 21.11.84 til 28.02.85. Udgifter på 2608,56 - kassebeholdning 336,35 og 
girobeholdning 3866,59 - balance 6811,50. Kontingent forbliver uændret.

ad 4. Erik havde forslag til politisk udtalelse som blev diskuteret og vedtaget.

ad 5. Erik blev genvalgt til formand.

ad 6. Jette blev genvalgt - Torben valgt istedet for Kristian, der er rejst til Aalborg. Irma og 
Ole blev valgt til suppleanter.

ad 7. Anne Mette blev valgt til amtsbestyrelsesmedlem.

ad 8. Erik vil kontakte dem der har meldt sig som interesserede omkring det 
kommunalpolitiske, men som ikke har været til møder

referent: Kirsten Nedergaard/sekretær.
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SF  forbereder kommunalvalg
Aalborg Stiftstidende 18.04.1985

  AABYBRO: Efter kun at 
have eksisteret i fem 
måneder er SF's 
partiafdeling i Aabybro nu 
ved at være klar til 
kommunalvalget 19. 
november. Afdelingens 
valgprogram ventes 
vedtaget på et møde  i maj.
  Det fortalte formanden 
for afdelingen, Erik 
Ingerslev Larsen, Aabybro, 
på generalforsamlingen.             
  Arbejdsgrupper har 
forberedt forskellige dele af 
valgprogrammet, og fra 
Brønderslev har SF's 
byrådsmedlem der, Helle 
Jacobsen, fortalt om, 
hvordan det er at være 
folkesocialist i byrådet.
 -Aktiviteterne har været 
mange, sagde formanden 
og nævnte re 
bestyrelsesmøder, et 
tilsvarende antal 

medlemsmøder om det 
kommunalpolitiske 
valgoplæg samt møder om 
landspolitiske emner.
  Formanden fortalte 
endvidere om foreningens 
planer om at etablere et 
uddelernet, så alle cirka 
3000 husstande i 
byområderne i kommunen 
får tildelt SF's materiale. 
Uden at være fuldt 
udbygget har nettet været 
benyttet til uddeling af 
SF's fredsavis i 1500 
eksemplarer, fortalte 
Ingerslev Larsen. Næste 
opgave for uddelerne bliver 
en pjece, der fortæller om 
partiafdelingens arbejde.       
   Afdelingen har 24 
medlemmer, efter en del 
SF'ere for nylig oprettede 
en ny afdeling i Brovst og 
Fjerritslev.
  Erik  Ingerslev Larsen 
blev valgt som formand, 

Jette Staal, Gjøl, blev 
genvagt til bestyrelsen, 
mens Torben Ertmann, 
ligeledes Gjøl, valgtes som 
nyt bestyrelsesmedlem.

Erik Ingerslev Larsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 23. april 1985 - ekstraordinært

Jette og Ole meldte afbud

Dagsorden:
1. Valg af dirigenr
2. Protokol
3. Meddelelser
4. Konstituering
5. Uddelingsnet

ad 1. Ingen dirigent

ad 2. Protokol oplæst og godkendt, bortset fra*

ad 3. 1. maj går vi sammen med fællesorganisationen og Socialdemokratiet i demonstration, 
Yrsa Madsen SF, Kaj Kjær S og Ole Sohn formand for SiD Horsens taler.

Inden 1. maj skal vi sende forslag vedrørende statsrevisor.

Det koster 560,- kr. for Aabybro partiforening at sende delegeret til landsmødet.

Vi vedtog at abonnere på 1 stk. "Praksis", der kan gå "på omgang".

ad 4. Konstitueret blev:
økonomigruppen - Per, Jette og Torben
bladgruppen - Per, Anne Mette og Kirsten
bogsalget - Irma
sekretær - Kirsten

ad 5. Pjecen "SF Aabybro afd." blev talt op og uddelt til videre omdeling til medlemmer, der 
så skal husstandsomdele dem. Skal være omdelt i forbindelse med landsmødet den 3., 4. og 
5. maj.

ad 6. Til suppleanter blev valgt Irma Pedersen, Indius Jensensvej 10, Aabybro og Ole 
Hansen, Mortensgade 24, Aabybro.

referent: Kirsten Nedergaard



Genvalg hos SF Aabybro
Aalborg Stiftstidende 23.04.1985

AABYBRO - SF i Aabybro 
har på sin 
generalforsamling genvalgt 
formanden, Erik Ingerslev 
Larsen. Desuden 
genvalgtes til bestyrelsen 
Jette Staal, Gjøl. Nyvalgt 
blev Torben Ertmann, Gjøl. 
Som suppleanter valgtes 

Ole Hansen og Irma 
Pedersen, begge Aabybro
  På generalforsamlingen 
havde formanden, Erik 
Ingerslev Larsen, nogle 
bemærkninger om  
grupperingerne i byrådet, 
og gav udtryk for, at den 
begyndende brydning 
mellem VK-gruppen og 

Socialdemokratiet, måske 
kunne skyldes det 
forestående 
kommunalvalg.
  Formanden omtalte 
desuden i sin beretning  
det organisatoriske arbejde 
i afdelingen siden den blev 
stiftet i november 1984.

DA’s Interesse blev tilgodeset
LÆSERBREV: Aabybro-Posten 23.04.1985

Socialistisk Folkeparti 
Aabybro afd., har afholdt 
sin årlige 
generalforsamling, og 
udtaler derfra følgende:
  Den politiske situation i 
Danmark bliver mere og 
mere uoverskuelig. Der er 
tilsyneladende ingen 
grænser for hvad den 
borgerlige regering kan 
nde på af nedskæringer.
  Overenskomsterne kørte 
fast, udelukkende pga. at 
DA afviste ethvert forsøg 
fra LO på at nå et forlig om 
en ny overenskomst. Alle 
ved at LO har givet 
betydelige indrømmelser til 
DA, så store at vi fra SF’s 
side forlængst var stået af, 
og havde opfordret 
fagbevægelsen til at tage 
den nødvendige faglige- og 
politiske kamp. DA har 

støttet deres nej-politik på, 
at den borgerlige regering 
ville gennemføre en 
overenskomst der ville 
tilgodese DA’s interesser. 
Det har regeringen nu gjort 
sammen med de radikale.
  Regeringsindgrebet i 
overenskomsterne, har 
skabt meget uro på 
arbejdspladserne, og de 
mest omfattende strejker, 
der er set i nyere tid. SF, 
Aabybro afd. støtter de 
igangværende strejker mod 
regeringsindgrebet. 
Fagbevægelsen må nu 
politisk og fagligt kæmpe 
for en genindførelse af den 
frie forhandlingsret, 
bekæmpe de snævre 
lønrammer regeringen 
arbejder med, samt kæmpe 
for 35 timers kravet og et 
lavtlønsværn.
  Vi i SF, Aabybro afd. 

håber, at det folkelige pres 
mod den borgerlige 
regering bliver så stort, at 
regeringen går af, men 
samtidig er det nødvendigt, 
at Socialdemokratiet 
indser nødvendigheden af, 
at der fremover føres en 
anden politik i Danmark. 
Vi håber, at det snart går 
op for Socialdemokratiet at 
det er nødvendigt, at de 
tager debatten om et 
arbejderertal, som SF har 
rejst, alvorligt. Og 
anerkender, at 
Socialdemokratiet ikke 
alene kan føre den 
fornødne politik der igen 
kan skabe  social tryghed 
efter den borgerlige 
regerings nedskæringer.

Venlig Hilsen
fmd. Erik Ingerslev 
Larsen

SF vil med ved valg
Aalborg Stiftstidende 24.04.1985

  AABYBRO: Ikke blot 
politiske partier og lister, 
der i forvejen er 
repræsenteret i byrådet, 
skal udpeges som 
valgstyrere og tilforordnede 
vælgere ved valg. Også 

partier og grupper, der 
ikke er i byrådet, men som 
opstiller ved valg, skal 
have del i disse pladser.
  Det mener Socialistisk 
Folkeparti i Aabybro 
Kommune. 
 -Det er bedst stemmende 
med demokratiske hensyn, 

at alle opstillede partier får 
mulighed for at overvåge 
valghandlingen og 
optællingen af stemmer, 
skriver partiets formand i 
Aabybro, Erik Ingerslev 
Larsen, i en henvendelse 
til byrådet, der behandler 
ønsket på sit møde i aften.

Socialistisk Folkeparti, Aabybro afdeling
Aabybro-Posten 24.04.1985

Socialistisk Folkeparti 
Aabybro afdeling, har holdt 
sin årlige 
generalforsamling. 
Bestyrelsen har efter 
generalforsamlingen fået 
følgende sammensætning: 
Formand Erik Ingerslev 
Larsen, kasserer Per 

Overgaard, Aabybro, 
sekretær Kirsten 
Nedergaard, Biersted, Jette 
Staal, Gjøl og Torben 
Ertmann, Gjøl, 
suppleanter blev Ole 
Hansen og Irma Pedersen, 
Aabybro.
  I marts blev der med 
hjælp fra SF Aabybro afd. 

oprettet en partiforening i 
Brovst-Fjerritslev, den nye 
afdeling starter med 20 
medlemmer, i Aabybro er 
der nu 24 medlemmer.
  Partiforeningens 
regnskab havde en balance 
på 6.811,50 kr., kasse- og 
girobeholdning er på 
4.202,94 kr.
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Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. maj 1985

Tilstede var Erik, Jette, Torben og Kirsten, afbud fra Per, Irma og Ole.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Meddelelser
4. Kommunalvalget
5. Grundlovsmødet
6. Eventuelt

ad 1. Erik

ad 2. Protokol oplæst og godkendt

ad 3. Vi har fået brev angående vor ansøgning vedrørende tilforordnede ved valget. 
Afgørelsen er udskudt med fare for at den bliver syltet, så Erik vil aflevere kandidatliste med 
fornyet ansøgning 2 måneder før valget.

Per havde lavet standardformular til rykker, som blev godkendt.

Erik sender ansøgning til 25 fagforeninger om penge til valgkampen.

Dan og Maja vil eventuelt "lægge hus til" ved Sct. Hans fest.

ad 4. Erik har kontaktet de personer, der havde givet tilsagn om at være med ved 
udfærdigelsen af valgprogrammet og har fået positive tilbagemeldinger fra flere.

Den 14. og 21. maj skal bruges til at lave programmet færdigt, den 28. maj skal det 
vedtages.

Erik vil lave liste vedrørende fordele og ulemper i forbindelse med valgteknisk samarbejde, 
der vil blive sendt til medlemmerne.

ad 5. Der er grundlovsmøde i "Hulen" i Dronninglund den 5. juni. Aabybro sørger for køb og 
salg af is. Gert Petersen som kommer som sædvanligt. Hanne Thygesen og en fra den lokale 
partiforening vil tale. Desuden kommer "Spillemændene fra Hjørring".

Vedrørende fællestransport sætter Erik sit telefonnummer i "Internt nyt".

ad 6. Intet

referent: Kirsten Nedergaard/sekretær.

Bestyrelsesmøde tirsdag den 4. juni 1985

Tilstede var Torben, Irma, Per, Erik, Ole og Kirsten. Afbud fra Jette.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Meddelelser
4. Kommunevalget
5. Medlemsblad
6. Aktivitetskalender efterår 1985
7. Eventuelt

ad 1. Ole
ad 2. Protokol oplæst og godkendt
ad 3. Vi har modtaget kr. 300,00 fra kvindeligt arbejderforbund.
Angående restancer er der 3 "rigtig gamle" medlemmer der skal slettes i næste kvartal.
Kommunalpolitiske meddelelser, 50 kr. pr. måned vil vi abonnere på.
Der er oprettet brancheklub for folkeskoleområdet.
Faglig kontakt opfordrer til at give bidrag - vi sender 100,- kr.

ad 4. Vi undersøger, hvad det vil koste at få vores pjece sendt ud gennem postvæsenet.
Amtsvalgavisen, der skal ud ca. 14 dage før valget bringer vi selv ud.
Valgprogrammet skal endelig vedtages på medlemsmøde den 12. juni.

ad 5. Internt nyt stopper optagelse af nyt fra Aabybro. Vi skal have vores eget 
medlemsblad. Bladgruppen skal komme med oplæg til bladtype på første bestyrelsesmøde 
efter sommerferien. Skal bladgruppen udvides?

ad 6. Per foreslår, at vi skal have Jes Lunde herop til medlemsmøder til almindelig diskussion 
og orientering om aktuelle situationer.
Eventuelt offentlig møde 2 dage efter valget med Ebba Strange, det er på afdelingens 1 års 
fødselsdag.
Også Hanne Thygesen blev foreslået af Erik.
Torben mente møderne skulle publiceres, så de trak folk til.
Per foreslog debatemne i "Arbejderflertallet"
Der skal vælges delegeret til fagligt landsmøde den 22.10.1985.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 13. august

referent: Kirsten Nedergaard/sekretær.
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Medlemsmøde onsdag den 12. juni 1985

Valgprogrammet blev endeligt vedtaget. Man vedtog, at Aabybro Partiforening 
opstiller på partiliste.

referent: Kirsten Nedergaard/sekretær

Medlemsmøde i Socialistisk Folkeparti
Læserbrev: Aabybro-Posten 03.07.1985

  Det politiske grundlag for 
Socialistisk Folkepartis 
arbejde i det kommende 
byråd er nu vedtaget af 
partiforeningens medlem-
mer på et medlemsmøde.
   Her blev det også 
besluttet, at SF opstiller på 
partiliste ved 
kommunalvalget. 
Opstilling af kandidater 
nder sted på et 
medlemsmøde den 29. 
august. Det er SF's ønske, 
at den offentlige debat, der 
altid startes forud for 
hvert kommunalvalg også 
må fortsættes efter 
kommunevalget, således at 
est mulige borgere får 
mulighed for at være med 
til at påvirke de 
beslutninger, byrådet skal 
tage. SF hilser derfor med 
tilfredshed, at der er rejst 
en offentlig debat om de 
bogerliges nedskærings-
politik - denne gang på 
skoleområdet.
  Forslaget fra et ertal i 
kulturudvalget om 
sammenlægning af ere 
klasser, i første omgang på 

4. og 5. skoleår, viser, at 
de bogerliges nedskærings-
politik  overfor den 
offentlige sektor er nået 
dertil, hvor det nu er 
nødvendigt med 
nedskæringer på 
personale-området, her 
lærerne, for at leve op til de 
krav, Schlüter-regeringen 
stiller til kommunerne om 
større nedskæringer.
  Hvilken betydning får 
denne nedskæringspolitik 
på folkeskoleområdet? 
Efter SF's opfattelse vil 
nedskæringerne medføre 
en stigende forringelse af 
folkeskolen.   Stigende 
elevtal i klasserne vil lægge 
større pres på både lærere 
og elever. Et pres, der 
betyder, at de dårligst 
stillede elever bliver tabere. 
Der er ingen tvivl om, at 
resultatet vil være, at 
antallet af elever, der skal 
have støttelærer eller skal 
modtage 
specialundervisning, vil 
stige med det stigende 
antal elever i klasserne. 
Det kan indebære, at ere 
forældre ønsker at ytte 

deres børn fra den 
kommunale skole over i 
private skoler, hvor de kan 
bevare en stabil lav 
klassekvotient, hvilket vil 
betyde stigende udgifter for 
kommunen, men det er 
måske en sådan udvikling, 
de borgerlige politikere 
ønsker at fremme?
  Det er SF's opfattelse, at 
standarden i kommunens 
skolevæsen skal fastholdes 
og forbedres i de 
kommende år. Vi mener 
ikke, at det faldende 
børnetal automatisk skal 
medføre drastiske 
nedskæringer. Det er 
vigtigt, at vi bevarer de 
gode klassekvotienter for 
derigennem at styrke den 
enkelte elevs mulighed i 
det kommunale 
skolesystem.
  Socialistisk Folkepartis 
valgprogram kan fås ved 
henvendelse på Bellisvej 
10 eller på telefon 241745.

Erik Ingerslev Larsen
Formand for SF-Aabybro.
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SF gør klar til valg
Aalborg Stiftstidende 05.07.1985

  AABYBRO: Efter 
måneders forarbejde har 
Socialistisk Folkeparti i 
Aabybro Kommune 
udsendt sit valgprogram 
forud for kommunalvalget 
19. november, hvor partiet 
for første gang opstiller i 
Aabybro.
 I tilknytning til 
programmet laver 
partiforeningen en pjece, 
som sendes ud til samtlige 
husstande i kommunen.    
 -Vi regner helt afgjort 
med, at vi bliver 
repræsenteret i det nye 
byråd, siger afdelingens 
formand, Erik Ingerslev 
Larsen. Ved 
folketingsvalget i januar 
1984 k partiet 449 
stemmer i Aabybro 
Kommune, og tilslutningen 
til partiet er ifølge 
meningsmålinger ikke 
blevet mindre siden. Ved 
seneste kommunalvalg 
skulle der 320 stemmer til 
et mandat.
 -Det er nok i overkanten 
af begrundet optimisme at 
regne med to pladser i 
byrådet, mener Ingerslev 

Larsen. 
 -Vi har gjort meget ud af 
valgprogrammet, fordi det 
er vigtigt, at folk ved, hvad 
kandidaterne står for. Det 
kan de blandt andet læse i 
pjecen, men interesserede 
kan også få hele 
programmet tilsendt eller 
læse i det på Aabybro 
Bibliotek, hvor det er lagt 
frem, siger formanden. 
Partiet holder opstillings-
møde 29. august, og da 
drøfter medlemmerne også 
et eventuelt 
valgsamarbejde med 
Socialdemokratiet.
  SF går i sit program ind 
for at Aabybro Kommune 
atter begynder at opkræve 
ejendomsskatter, at der 
som led i bekæmpelse af 
ledigheden laves 
produktionsværksteder, 
hvor eksempelvis 
skolemøbler kan repareres 
og fremstilles, at der laves 
en vuggestue, så forældre 
har et alternativ til den 
kommunale dagpleje, at 
kommunens ældre får 
hjælp, så de kan bo i eget 
hjem så længe som muligt, 
og der bygges 
udlejningsboliger i alle 

kommunens byer.
  Standarden i 
kommunens skolevæsen 
skal fastholdes, og der bør 
tages initiativ til en 
kommunal musikskole. På 
fritidsområdet mener 
partiet at der blandt andet 
bør etableres et 
medborgerhus, så 
kommunens beboere har 
andet end den lokale kro 
eller pub at mødes på.

Erik Ingerslev Larsen - regner med mindst et 
mandat til SF i byrådet.

Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. august 1985

Tilstede var Per, Torben, Erik, Jette, Kirsten.
Afbud fra Irma og Ole.

ad. 1 Dirigent Torben

ad. 2 Protokol oplæst og godkendt

ad. 3 Amtsvalgprogrammet er udkommet og kan rekvireres.

Vi har fået afslag på ansøgning om penge fra Husligt arbejderforbund, Fjerritslev, samt 
fra Sømændenes forbund. BUPL har sendt 100 kr. LDK 50 kr.

Vi har ca. 5000 kr. i likvide midler. Vi har 8 i restance på 1. kvartal + 2 fra 2. kvartal, 
som vi sender rykkere til, med sidste betalingsfrist, 4 er slettet.

Vi har fået et nyt medlem. Torben står for indsamlingen til "Week-end Avisen".

ad. 4 Vi vil lave vort eget medlemsblad Anne Mette trykker "Amtsnyt" og vil trykke vort 
blad samtidig i Hasserisgade. Det koster 40 øre pr. ark på begge sider. Det skal være et 
debatblad.

Pers adresse er redaktionsadresse og medlemmerne skal opfordres til at skrive. Der skal 
være referat fra møder i journalistisk form og medlemsmøder skal annonceres. Dead-line 
2. tirsdag i hver måned. Udkommer første gang i september.

ad. 5 29. august afgøres om vi skal i valgforbund med Socialdemokratiet. Skal vi 
henvende os eller være afventende? Fordele - ulemper! - Valgavisen uddeles først i 
oktober.

referent: Kirsten Nedergaard/sekretær



SF satser på mindst seks kandidater
Aalborg Stiftstidende 27.08.1985

  AABYBRO: Torsdag aften 
holder SF i Aabybro 
opstillingsmøde til det 
kommende kommunalvalg.
 Formanden Erik Ingerslev 
siger, at partiet satser på 
at få mindst seks 
kandidater på listen.
 Det er første gang SF 
stiller op til byrådsvalg i 
Aabybro Kommune. Men 
Erik Ingerslev regner 
alligevel med at få i hvert 
fald en og sansynligvis to 
valgt til byrådet. Han 
begrunder det bl.a. med 
den store fremgang partiet 
har pålandsplan. 
 SF laver partiliste i 
modsætning til sideordnet 
opstilling. Det betyder at 

den  øverste kandidat, 
spidskandidaten, får 
listestemmerne - uanset 
om der er andre, som får 
ere personlige stemmer. 
Det er den almindeligste  
opstilingsform hos 
partierne på venstreøjen.
  På opstillingsmødet skal 
partiets medlemmer også 
tage stilling til et eventuelt 
valgforbund. Der kan kun 
blive tale om et 
valgforbund med 
Socialdemokratiet, men 
inden man retter 
henvendelse til 
socialdemokraterne, skal 
SF-medlemmerne 
diskutere om man 
overhovedet ønsker dette 
valgforbund.

Erik Ingerslev Larsen er nummer et på 
SF’s liste.

medlemsblad



medlemsbladmedlemsblad
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AABYBRO

Medlemsmøde torsdag den 29. august 1985

1. Til dirigent valgtes Torben, som referent Dan.

2. Der blev holdt hemmelig, skriftlig afstemning omkring prioritering af kandidaterne til 
byrådsvalget i november 1985.
Opstillingen blev som følger:

1. Erik Ingerslev Larsen - maskinarbejder
2. Anne Mette Jacobsen - bibliotekar
3. Ole Hansen - fritidscenterleder
4. Mette Thellufsen - seminarieelev
5. Lars Jacobsen - byggetekniker

Listen publiceres næste søndag 8.9.85

Folderen skal drøftes på bestyrelsesmøde 3.9. Alle medlemmer er velkomne.

3. Vi havde en del diskussion af, hvorvidt vi skulle indgå teknisk valgforforbund med 
Socialdemokraterne. Ved den påfølgende afstemning var der stemmelighed 
(4-4) Forslaget om valgforbund med Socialdemokratiet er således faldet.

referent - Dan Kjeldsen

medlemsblad
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AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 3. september 1985

Afbud: Per, Kirsten, Torben
Tilstede: Ole, Irma, Erik, Ivan, Anne Mette, Mette og Jette.

1. Orientering fra Erik angående Amtsnyt + meddelelser fra SF.

2. Orientering fra Irma angående kassebeholdning, udmeldte.

3. Ca. udgifter til valgkamp 5.450,- kr.

4. Erik søger SF om penge til valgkampen.

5. Valgpjece: Nyt udvalg - Dan, Ole, Mette, Anne Mette. Der laves et nyt udkast der afleveres 
den 24.09.85

6. Annonce i Aaby-posten afleveres den 31.11.85

7. Erik bestiller plakater til valgkampen.

referent: Ole Hansen

SF er klar med fem kandidater
Aalborg Stiftstidende 08.09.1985

Erik Ingerslev Larsen er nummer et på SF’s 
liste.

  AABYBRO: SF´s 
nystartede partiafdeling i 
Aabybro er nu klar med en 
liste til det kommende 
byrådsvalg.
  SF har fem navne på 
kandidatlisten. Nummer et 
og spidskandidat er 
maskinarbejder Erik 
Ingerslev Larsen, Aabybro. 
Bibliotekar Anne Mette 
Jacobsen, Aabybro, er 
nummer to, og på de 
følgende pladser kommer 
institutionsleder Ole 
Hansen, Aabybro, 
studerende Mette 
Thellufsen, Aabybro og 
byggetekniker Lars 
Jacobsen, Nørhalne.
  SF overvejede at foreslå 
socialdemokraterne at 

indgå valgforbund. Men 
den tanke er partiet nu 
gået væk fra. Erik Ingerslev 
Larsen siger, at SF som nyt 
parti i Aabybro har brug 
for at markere sig 
selvstændigt, og at det kan 
skabe forvirring om 
partiets politik, hvis man 
laver valgforbund med 
socialdemokraterne.
  Hvis SF får samme antal 
stemmer i Aabybro 
Kommune, som ved det 
seneste folketingsvalg, har 
partiet mulighed for at få 
to pladser i det nye byråd.
  Til valget opstiller SF på 
partiliste. Det betyder, at 
listestemmerne i første 
omgang går til den øverste 
på listen.
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AABYBRO

Bestyrelsesmøde den1. oktober 1985

Afbud fra Per, Ole, Jette, Torben og Kirsten
Tilstede var Ivan, Dan, Erik og Irma

1. Valg af dirigent
Erik Ingerslev

2. Protokol
Godkendt

3. Meddelelser
SiD's ungdomsafdeling inviterede til vælgermøde på Aabybro Kro uge 44 eller 45, 
nærmere besked.

Kommunevalget: Danmarks Radio, Nordjyllands Amt
den 19.11.85 TV kl. 21.30
den 20.11. fra 18.30 til 19.15
En måned før en time i Nordjyllandstinget hver dag kl. 17 - 18.

Søgt partiforeningsudvalget om kr. 3500 - bevilget kr. 1500.
Modtaget kr. 500 fra SiD Aabybro, beholdninmg kr. 11.740.

Dispensation af 1 års reglen for Ole og Annemette, godkendt.

Dispensation af dobbelt opstilling af Anne Mette, godkendt.

Spørgsmålet til byrådet om tilforordnede, Erik har fået svar tilbage om det behandles den 
30.10.85 på byrådsmødet.

4. Kommunevalget
Gennemgik oplæsning af pjece, en lille smule rettelse, blev enige om at trykke 5000 
eksemplarer som postomdeles uge 46. Eventuelt drøfte på næste møde om hvad uge der 
er bedst.

referent: Irma Pedersen
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SF testede byrådets demokratiske sind
Aalborg Stiftstidende 01.11.1985

Ti politikere fra fem forskellige partier var samlet på Aabybro Kro i aftes til vælgermøde. Mødet var langt, men tamt.

  AABYBRO: Valgstyrere og 
tilforordnede ved valgene i 
Aabybro Kommune skal 
også i fremtiden udpeges 
af de partier og lister, som 
er repræsenteret i byrådet. 
Det var der enighed om på 
byrådsmødet.
  SF havde stillet forslag 
om, at der i fremtiden skal 
udpeges valgstyrere og 
tilforordnede fra alle 
opstillingsberettigede 
partier og lister, også dem, 
der ikke er repræsenteret i 
byrådet.     
 -Vi mener, det vil være det 
mest demokratiske, og 
derfor kan man sige, at 

forslaget var en test af 
byrådets demokratiske 
sindelag, siger Erik 
Ingerslev, der er SF´s 
spidskandidat til 
kommunevalget. 
 -Men byrådet ønsker altså 
ikke andre valgstyrere og 
tilforordnede end dem, de 
selv udpeger. Det er vi 
egentlig overrasket over. 
Især fordi der fra 
indenrigsministeren er 
udsendt et cirkulære i 
1979, hvor det anbefales, 
at lister og partier udenfor 
byrådene får pladser som 
tilforordnede, siger Erik 
Ingerslev.
  Ingen af 

byrådsmedlemmerne 
ønskede, at støtte SF´s 
forslag. 
 -Det må være, de der 
sidder i byrådet, der skal 
udpege de tilforordnede. 
Ellers er der jo ingen styr 
på det, sagde 
socialdemokraternes Knud 
Winther. 
  -Vi ønsker ikke at afgive 
nogen af vores pladser. I 
hvert fald ikke til det parti 
(SF,red.). Men hvis der er 
andre, der vil afgive 
pladser, har vi intet imod 
det, sagde Jørn Pedersen, 
Venstre. 
  Men det var der ingen, 
der havde.

Vestergade og børn på tamt vælgermøde
Aalborg Stiftstidende 01.11.1985

AABYBRO:  Mødet var 
langt, og der var masser af 
spørgsmål. Alligevel blev 
det første af to 
vælgermøder i kommunen 
i aftes på Aabybro Kro en 
temmelig tam forestilling.  
  Det var SiD Ungdom, der 

havde taget det glimrende 
initiativ til mødet med de 
fem politiske partier, som 
stiller op.
  De mange spørgsmål fra 
omkring 75 fremmødte 
betød, at børnepasningen 
k en central plads i 
debatten. Det gjaldt bl.a. 

en skolefritidsordning i 
Biersted, som de borgerlige 
blev bedt om at komme 
med en holdning til.
 Cianne Holme svarede, at 
Venstre er positiv overfor 
skolefritidsordninger, men 
at man er nødt til at 
prioritere alle ønsker.

  Fremskridtsmanden 
Ernst Christensen ville 
heller ikke garantere en 
skolefritidsordning. 
  -Det er umuligt at sige 
hvor højt, den skal 
prioriteres, sagde han.
  Der var mere at hente hos 
socialdemokraternes Knud 
Winther.
 -Vi er nødt til at have en 
skolefritidsordning. Og 
uanset  hvad det koster. Vi 
har  i Aabybro  Kommune 
råd til en sådan  ordning, 
sagde Winther.
  SF´s Erik Ingerslev sagde, 
at han ikke er så varm på 
skolefritidsordninger. 
 -Jeg kan godt forestille 
mig, at det bare bliver et 
sted, hvor børnene bliver 
stuvet sammen. Vi skal 
arbejde for en fritidsklub, 
sagde SF´s spidskandidat.
  Den konservative Jørgen 
Rasmussen ville godt være 
med til skolepasning.
  Lederen af Aabybro 
Fritidscenter, Ole Hansen, 
gjorde politikerne 
opmærksom på, at der er 
store problemer med at få 
6-9 årige børn passet i 
Aabybro. Hvor skal 
børnene være, spurgte 
han.
  Socialdemokraten Inge 
Hellum erkendte 
problemet, men ville først 
have en pasningsordning i 
Biersted. Jørgen 
Rasmussen var også godt 
klar over, at der er et stort 
behov i Aabybro, men han  
savnede et oplæg fra  
socialudvalget, og pegede 
på, at der i de sociale 
udbygningsplaner ikke står 
noget om institutions-
byggeri i de kommende år i 
Aabybro. 
  -Børnene skal selvfølgelig 

passes, sagde borgmester 
Herdis Gregersen. 
  -Men om det skal være 
skolefritidsordning eller en 
anden ordning, har vi i 
Venstre endnu ikke taget 
stilling til. Man kunne også 
forestille sig, at det blev en 
opgave for f.eks. 
idrætsforeningerne, sagde  
borgmesteren.
  Ernst Christensen ville 
helst give den forældre, 
som blev hjemme for at 
passe børnene, en kontant 
sum penge.
 -Mener venstre, det er 
rimeligt, at man er nødt til 
at anbringe to syv-årige 
børn i en dagpleje, hvor 
der ellers kun er 
barnevogns-børn, fordi der 
ikke er plads i 
fritidscentret, spurgte 
Irene Tendal.
  -Det afhænger af 
forholdene i det hjem, hvor 
børnene bliver passet. Men 
jeg tror, det kan være en 
god løsning, svarede 
Herdis Gregersen.
  Ejner Bering spurgte om 
nogle af kandidaterne 
havde lidt nytænkning 
indenfor børnepasningen 
at byde på. 
  Det var der ingen, der 
havde.
 Trakforholdene i 
Vestergade blev draget ind 
i debatten af ungdoms-
skoleinspektør Ole Schøler, 
som spurgte om politikerne 
ville være med til at "rydde 
op" i gaden og gøre den 
mere traksikker.
 -Jeg er parat til allerede i 
morgen tidlig at hjælpe 
med at fjerne de 
"trakfælder" der er i 
Vestergade, sagde Ernst 
Christensen.
  Borgmester Herdis 

Gregersen sagde, at 
borgerne i Vestergade 
havde haft medindydelse 
på gadens indretning, da 
den blev lavet. 
  -Det er både smukt og 
grønt og det kan ikke bare 
pludselig laves om på. Men 
jeg indrømmer, at børnene 
kan have det svært, når de 
kommer på cykel.
  Anne Mette Jacobsen fra 
SF mente, at en del af 
problemerne opstod fordi 
bilerne parkerer ulovligt i 
midtbyen.
  Det gav Jørgen 
Rasmussen hende ret i. 
  -Men det må være en 
opgave for politiet, at se 
efter at  bilerne ikke 
parkerer ulovligt, sagde 
han.
  Jørgen Rasmussen sagde 
ligesom Herdis Gregersen, 
at borgerne selv havde 
været med til at udforme 
Vestergade, og forret-
ningerne havde sat sig 
imod et p-forbud. Han 
mente desuden, at en del 
af de trakale problemer er 
opstået i forbindelse med 
Birkelsevejens  lukning og 
åbningen af Burgerbaren.
  Musikskole og med-
borgerhuse blev der også 
snakket om. Kun SF og 
Inge Hellum kunne støtte 
en musikskole, mens både 
de to socialdemokrater og 
SF   ville være med til at 
lave medborgerhuse.
  SF´s Erik Ingerslev sagde, 
at der ikke nødvendigvis 
skal bygges nye med-
borgerhuse i alle byerne. 
Forsamlingshusene kan 
bruges, og i Aabybro ville 
han gerne have 
kommunens store røde 
bygning overfor kroen 
indrettet til medborgerhus.



AABYBRO

Bestyrelsesmøde tirsdag den 5. november 1985

Tilstede var: Erik, Jette, Torben, Kirsten, Irma, Ole, Anne Mette, Verner og Mette.
Afbud fra Per.

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

ad 1. Ingen dirigent

ad 2. Godkendt

ad 3. Per indgår i Amtsbestyrelsen som kasserer. Anne Mette trækker sig tilbage, men 
fortsætter som redaktør af "Amtsnyt" og er derfor selvskreven til alle møder i 
amtsbestyrelsen.

Ole er vor delegerede ved Fagligt Landsmøde i januar.

Der er bestilt lokale på Aabybro Kro den 21. november, hvor Ebba Strange kommer og 
deltager i almindelig politisk diskussion over emnet "SF- hvad nu"

Vi har ca. 10.000 kr. i kassebeholdning dd. Heraf vil ca. halvdelen blive brugt til annoncer 
og lign. op til valget.

ad 4. Har vi gjort for lidt op til kommunevalget? - skulle vi ha' skrevet flere læserbreve?

Der er vælgermøde i Nørhalne forsamlingshus den 11.11, hvor Erik og Anne Mette deltager.

Amtsavisen (3000 ekspl.) blev fordelt til uddeling i de forskellige byer fredag, lørdag og 
søndag.

ad 5. Der indkaldes til medlemsmøde den 26.11, så vi kan finde de medlemmer, der vil 
tage et nap i de forskellige udvalg (skolekom., lign.kom, hegnsyn osv.)

Valgaftenen holdes hos Erik fra kl. 21.

referent: Kirsten Nedergaard/sekretær

Næsten 100 Nørhalne-borgere var mødt op i forsamlingshuset i aftes til det femkantede vælgermøde.

K-interesse for borgmesterposten
Aalborg Stiftstidende 12.11.1985

Vi har været godt tilfreds 
med borgmester Herdis 
Gregersen (V) i de re år, 
hun har siddet på 
borgmesterposten. Men 
inden vi tager stilling til 
konstitueringen efter 
valget, vil vi godt se 
vælgernes 
stemmeafgivning og dom. 
Vi vil selvfølgelig ikke 
frasige os muligheden for 
måske selv at overtage 
borgmesterstolen, hvis der 
er mulighed for det.
  Det sagde den 
konservative viceborg-
mester Jørgen Rasmussen, 
da han på vælgermødet i 
Nørhalne Forsamlingshus i 
aftes blev spurgt om 
borgmesterposten i 
Aabybro efter valget. 
 -Der skal ikke herske 

nogen tvivl om, at vi ikke 
har været tilfreds med 
arbejdet i de siddende 
udvalg. Årsagen er nok at 
nde helt tilbage ved 
konstitueringen efter sidste 
valg, sagde Jørgen 
Rasmussen.
  Den eneste af deltagerne i 
panelet, der havde et bud 
på borgmesterposten, var 
fremskridtspartiets Ernst 
Christensen. Han ville 
foreslå sig selv, da han 
mente, han var bedst 
egnet.
  Sammen med 
socialdemokraten Knud 
Winther og Venstres Ole 
Lykkegaard Andersen 
lagde Jørgen Rasmussen 
op til et bredt samarbejde 
efter valget. Vi er sat i 
byrådet for at få det bedste 
ud af det for borgerne, var 

holdningen hos de tre 
politikere.
  Arrangøren af aftenens 
vælgermøde, Nørhalne 
Samvirke, kunne notere 
100 Nørhalneborgere, der 
hørte på. Det er næsten 
hver trejde husstand i 
byen.   
  Under den tre timer lange 
debat k borgerne ikke 
lovning på at få ret mange 
ønsker opfyldt af 
politikerne.
På mødet rettede Knud 
Winther (S) et skarpt 
angreb på 
indenrigsminister Britta 
Schall Holberg (V). Han 
sagde, at hun stjal 
pengene fra kommunernes 
kasser med de indgreb, 
hun foretog. 
 -Det, der foregår fra 
regeringens side, er 



simpelthen ekstra 
statsskat, der bliver 
udskrevet. Og det kan ikke 
være rimeligt, sagde Knud 
Winther, der k støtte af 
fremskridtsmanden Ernst 
Christensen og SF´s Erik 
Ingerslev Larsen, der 
mente, at kommunalvalget 
også var et opgør med den 
borgerlige regering. 
 -Vi er i den situation, at 
man i øjeblikket tager fra 
dem, der ingenting har,og 
giver til de rige. Det giver 
et pilråddent skattesystem 
med fradrag og meget mere 
mulighed for, sagde Ernst 
Christensen.
 Lærer Inger Rødbroe,  
Nørhalne, ønskede at høre, 
hvordan politikerne stillede 
sig til udvidelse af 
timetallet i 
børnehaveklasserne og 
første og anden klasse, 
som den nye skolelov giver 
mulighed for.
 -Vi vil kraftigt støtte 
muligheden for at øge 
timetallet i de yngste 
klasser, da det er vigtigt at 
give børnene en god start 
på tilværelsen, som de kan 
få gavn af senere, sagde 

Fremskridtpartiets Jens 
Mikkelsen, der til daglig er 
skoleinspektør i Aabybro.
 -Det er godt, at vi her kan 
få støtte af 
fremskridtspartiet. Det vil 
vi skrive os bag øret, og så 
ellers vente på et svar  fra 
det udvalg, der er nedsat 
til at se på sagen, sagde 
Knud Winther.
 -Vi er positive overfor en 
udvidelse af  timetallet, og 
det vil vi støtte, sagde Erik 
Ingerslev (SF).
-I løbet af næste år vil vi 
bruge 510.000 kr. på at 
færdiggøre Sandagervej, og 
så håber vi, der bliver givet 
tilladelse til at bygge 
andelsboliger på Gustav 
Zimmers Vej, oplyste 
Jørgen Rasmussen (K) på 
spørgsmålet om ere 
byggegrunde i Nørhalne.
  På mødet var der en 
længere debat om lukkede 
byrådsmøder. Debatten 
blev startet af SF. Det var 
et punkt, hvor ingen af de 
andre partier var enige 
med SF i at der skal yttes 
ere punkter fra lukkede 
til åbne byrådsmøder.    
 -Der er regler for, hvad vi 

må behandle på lukkede 
byrådsmøder, og det har vi 
i sinde at følge, sagde 
Venstres Ole Lykkegaard 
Andersen.
 SF k fra 
Socialdemokratiet støtte 
til, at kommunen måske 
kunne være bedre til at 
informere om det, der 
foregik i byrådet.
 -Jeg har i mange år betalt 
kloakafgift til et to-strenget 
system, uden at det er 
blevet lavet, sagde 
slagteriarbejder Halfdan 
Sørensen, Birkevej i 
Nørhalne.
 Hvornår arbejdet går i 
gang på Birkevej, ved jeg 
ikke, men Halfdan 
Sørensen betaler ikke kun 
til sin vej, men til et 
system, hvor vi kommer 
rundt og ordner kloakker, 
hvor der er brug for det, 
sagde Jørgen Rasmussen, 
der også er formand for 
teknisk udvalg. 

Kommunen skal handle lokalt
Aalborg Stiftstidende 13.11.1985

Slagtermester Chren sen, Nørhalne, vil 
have køkkenet i Biersted til at lokalt.

  NØRHALNE: Der vil nu 
blive taget initiativ  til, at 
Aabybro Kommunes 
institutioner skal handle 
lokalt.
  Initiativet kommer efter 
at formanden for Nørhalne 
Handels- og 
Erhvervsforening, 
slagtermester Chren 
Mortensen, på 
vælgermødet i Nørhalne 
Forsamlingshus i kraftige 
vendinger kritiserede 

storkøkkenet på Biersted 
Plejehjem for ikke at 
handle lokalt, men købe 
ind hos store grossister. 
Det mente Chren 
Mortensen ikke var 
rimeligt, da det må være i 
kommunens interesse, at 
der holdes liv i de 
handlende rundt omkring i 
de små samfund. 
  -Det er et problem, at de 
små butikker er dyrere 
end de store kæder, hvor 
der købes ind. Vi kan gå 

ind for, at  der handles 
lokalt. Men man må så 
være klar over, at der skal 
bevilges ere penge, da 
budgetterne er
stærkt beskåret, sagde 
SF’s Erik Ingerslev.

 -Der ligger klar besked 
om, at der skal handles 
lokalt, og det forventer jeg 
bliver fulgt, sagde Ernst 
Christensen (Z).
 -Jeg vil omgående tage 
kontakt til borgmester 

Herdis Gregersen, så vi 
kan tage fat på problemet. 
Vi har besluttet, at vores 
institutioner på det sociale 
område skal handle lokalt, 
sagde Knud Winther

S samarbejder ikke med Koefoed-Olsen
Aalborg Stiftstidende 20.11.1985

  NØRHALNE:  - Jeg 
garanterer for, at 
socialdemokraterne ikke er 
med i et samarbejde, hvis 
Koefoed-Olsen deltager.
  Det siger den 
socialdemokratiske 
stemmesluger Knud 
Winther, der med 438 
personlige stemmer for 
tredje valg i træk k est 
personlige stemmer i 
Aabybro Kommune.  
 -Vi kan ikke deltage i et 
samarbejde med Koefoed-
Olsen, fordi han er 
utroværdig. Den ene dag er 
han radikal og den næste 
upolitisk. Så er han 
medlem af Venstre  og kort 
tid efter igen 

upolitisk, siger Knud 
Winther.
  En jublende Knud 
Winther modtog 
valgresultatet i Nørhalne 
Forsamlingshus, hvor 
Socialdemokratiet med 409 
stemmer k over halvdelen 
af stemmerne i det lille 
lokalsamfund, hvor Knud 
Winther selv k 238. Han 
mener vælgernes dom helt 
klar viser, at 
socialdemokraterne fører 
en ærlig og fornuftig 
politik, som falder i folks 
smag.
  En anden sejrherre var 
SF´s Erik Ingerslev Larsen, 
der med 152 personlige 
stemmer blev den første 
SF'er i Aabybro Byråd. 

 -Jeg vil i byrådet være 
vogteren i miljøspørgsmål, 
ligesom der er ting på det  
sociale område, vi vil 
arbejde på. Det er først og 
fremmest fritidshjem i alle 
byer, og en integreret 
daginstitution i Birkelse. 
Desuden ønsker vi mere 
åbenhed om arbejdet i 
byrådet og udvalgene, siger 
Erik Ingerslev.
  Koefoed-Olsens upolitiske 
liste mistede et halvt 
hundrede stemmer i 
forhold til sidste valg. 
 -Derfor kan jeg naturligvis 
ikke være tilfreds. Jeg 
havde regnet med, at vores 
valgforbund havde fået to 
mandater, siger han.      

Syv fik over 200 stemmer
Aalborg Stiftstidende 20.11.1985

  Vælgerne i Aabybro 
Kommune fordelte 
stemmerne pænt blandt de 
74 kandidater til byrådet. 
Men der var dog topscorer 
mellem de opstillede.
  Syv politikere k hver 
ere end 200 personlige 
stemmer. Det var de to 
socialdemokrater Knud 
Winther og Inge Hellum, 
Venstres Frank Bæhrenz, 
Herdis Gregersen, Ole 
Lykkegaard Andersen og 
Cianne Holme. Desuden 
Niels Ole Koefoed-Olsen.
  De personlige stemmetal:

  Socialdemokratiet: Faktor 
Knud Winther, Nørhalne, 
438, major Aage Lindballe, 
Aabybro, 75, husmor Inge 
Hellum, Biersted, 306, 
tømrer Erik Ravn Jensen, 
Birkelse, 81, socialrådgiver 
Eva Rytter Andersen, Gjøl, 
99, overassistent Grethe 
Dragsbæk, Aabybro, 41, 
SiD-formand Leif 
Andersen, Gjøl, 137, 
afdelingsformand Tove 
Madsen, Aabybro, 49, 
blikkenslager Leif 
Flemming Nielsen, 
Nørhalne, 22, 
ungdomsskoleinspektør 
Ole Schøler, Aabybro, 117, 

efterlønsmodtager Jacob 
Tendal, Aabybro, 17, lærer 
Hans Ole Mortensen, 
Aabybro, 27, 
skoleinspektør Vagn 
Eyvind Madsen, Nørhalne, 
69, lærer Carl Vibech 
Laursen, Biersted, 114, 
ekspeditrice Inga Zacho, 
Biersted, 24, teknisk 
assistent Leif Andersen, 
Aabybro, 59, plejehjems-
assistent Gudrun E. 
Simonsen, Aabybro, 10, 
maskinarbejder Karl 
Schrøder, Birkelse, 74, 
redningsfører Benny G. 
Christiansen, Aabybro 15, 
specialarbejder Herluf S. 



Christensen, Birkelse, 8 og 
efterlønsmodtager Poul 
Simonsen, Aabybro, 2.
  Det konservative 
folkeparti:
  Viceborgmester Jørgen 
Rasmussen, Aabybro, 165, 
kørerlærer Kay Werner, 
Gjøl, 40, depotindehaver 
Jørn Krogsgaard,  
Aabybro, 66, husmor Lena 
Rom, Biersted, 37, 
hofjægermester Erik Skeel, 
Birkelse, 35, revisor Lissy 
Kragh, Aabybro, 34, 
radioforhandler Bent 
Christiansen, Aabybro, 9, 
repræsentant Jørgen 
Kosack, Aabybro, 7, og 
forstander Niels Andersen, 
Gjøl, 39. 
  Socialistisk Folkeparti: 
Maskinarbejder Erik 
Ingerslev Larsen, Aabybro, 

152, bibliotekar Anne 
Mette Jacobsen, Aabybro, 
57, institutionsleder Ole 
Hansen, Aabybro, 24, 
studerende Mette 
Thellufsen, Aabybro, 30, 
og bygge-tekniker Lars 
Jacobsen, Nørhalne, 6.
  Birkelse 
kommunalpolitiske Liste: 
  Landmand Bent 
Kristensen, Kølvring, 76, 
chauffør Jens Johansen, 
Søengene, 15, postbud 
Louis Larsen, Birkelse, 78, 
slagteriarbejder Svend 
Andersen, Ryaa, 38, 
kommuneassistent Arne 
Haugaard, Birkelse, 29, og 
husmor Bodil Bernsten, 
Birkelse, 14.
  Venstre, Biersted: 
Faglærer Frank Bæhrenz, 
224, bibliotekar Dorthe 

Pedersen, 56, overlærer 
Inge-Lise Bach, 5, og 
sognepræst Kristian 
Baggesgaard, 27.
  Birkelse: Borgmester 
Herdis Gregersen, 350, 
gårdejer Jens Erik 
Jungersen, 33, 
salgskonsulent Gert 
Jensen, 6, og gårdejer 
Mogens Kristiansen, 11. 
Gjøl: Gårdejer Ole 
Lykkegaard     
Andersen, 208, 
smørrebrødsjomfru Bente 
G. Skole, 37, 
blikkenslager-mester 
Mogens Poulsen, 43, og 
gårdejer Bent Rom, 29.
  Nørhalne: 
Handelsoverlærer Gunnar 
Lundtoft, 123, 
fysioterapeut Marianne 
Vester, 69, revisor Orla 

På Aabybro Kro kom det store rykind ved 16-tiden. De tilforordnede havde lagt stemmesedlerne frem, parat til at modtage vælgerne

Stenkær, 29, og gårdejer 
Harry Knudsen, 14.
  Aabybro: sygeplejerske 
Cianne Holme, 246, 
souschef Allan Jensen, 
151, overlærer Ejner 
Bering, 111, gårdejer 
Anders Christiansen, 44, 
og gårdejer Aage 
Toftegaard, 35.
  Fremskridtspartiet: 
Byrådsmedlem Ernst 
Christensen, Aabybro, 

142, skoleinspektør Jens 
Mikkelsen, Aabybro, 35, 
gårdejer Otto Jensen, 
Birkelse, 4, gårdejer Per 
Toftegaard, Aabybro, 10, 
og tømrer Villy Thomsen, 
Aabybro, 5.
  Den kommunalpolitiske 
liste for Aabybro, Biersted 
og Gjøl:   
  Byrådsmedlem O. 
Koefoed-Olsen, Aabybro, 
208, husmor Margit 

Jacobsen, Biersted, 16, 
værktøjshandler Mogens 
Madsen, Aabybro, 10, 
teknisk konsulent Poul 
Skovgaard, Aabybro, 10, 
mejeriejer Anker Lindhardt 
Hansen, Aabybro, 11, 
fabrikant Hans Skafte 
Andersen, Gjøl, 25, og 
pensionist Leif Ørsted, 
Biersted, 11.



S og V fik pæn fremgang - optræk til nyt samarbejde
Aalborg Stiftstidende 20.11.1985

Af  Svend Ole 

Jensen

  AABYBRO: 
Allerede efter få 

minutter efter valgets 
resultat var de politiske 
forhandlinger  igang i 
rådhusets kantine. Meget 
tyder på, at socialdemo-
kraterne nu for alvor 
kommer ind i varmen.
  Den Socialdemokratiske 
sejrherre, Knud Winther, 
og den måske kommende 
gruppeformand for 
Venstre, Ole Lykkegaard 
Andersen, var langt inde i 
forhandlinger om et nyt 
samarbejde, som kan 
betyde, at både den 
konservative Jørgen 
Rasmussen og Niels Ole 
Koefoed-Olsen mister deres 
formandsposter for 
henholdsvis teknisk udvalg 
og socialudvalget.   
 Selv om forhandlingerne 
først går igang i dag, var 
der allerede i aftes 
udtalelser, som kunne tyde 
på, at Herdis Gregersen 
fortsætter  i 
borgmesterstolen. Knud 
Winther overtager igen 
formandsposten for social-
udvalget, Ole Lykkegaard 
Andersen skal være 
formand for teknisk 
udvalg, Aage Lindballe er 
sansynlig som formand for 
kulturudvalget, som 
aøser for Knud Winther, 
der samtidig bliver 
viceborgmester.
  Baggrunden for det 
sansynlige S-V samarbejde 
er de to partiers gode valg i 
Aabybro. 

Socialdemokraterne k en 
stemmefremgang på 4,5 
pct. og tjente et ekstra 
mandat. Partiet har nu syv 
og er byrådets største 
gruppe. Venstre k også et 
godt valg med en 
stemmefremgang på 4,8 
pct., og beholder deres 
seks mandater. 
  Derimod gik det ikke  så 
godt for de konservative, 
som mange havde ventet. 
Partiet k en beskeden 
fremgang på under en pct., 
og har i det ny byråd to 
mandater. Nyvalgte Jørn 
Krogsgaard kommer dog 
kun ind for de konservative 
via et valgforbund med 
Venstre.
  SF k som ventet et godt 
valg, og kommer for første 
gang i byrådet. Partiets 
spidskandidat Erik 
Ingerslev blev valgt.
  Niels Ole Koefoed-Olsen 
beholder sin plads i 
byrådet, Mens den 
upolitiske liste i Birkelse 
ikke bliver repræsenteret i 
det nye byråd. Det betyder 
et farvel til Louis Larsen, 
Birkelse, efter kun én 
periode. 
  Det ny byråd får fem nye 
ansigter. Hos 
socialdemokraterne blev 
lærer Carl Vibech Laursen, 
Biersted og 
ungdomsskoleinspektør 
Ole Schøler, Aabybro, 
nyvalgt.
  Hos Venstre er der nyvalg 
til souschef Allan Jensen, 
Aabybro. De konservative 
k nyvalgt depotbestyrer 
Jørn Krogsgaard, Aabybro, 
mens maskinarbejder Erik 
Ingerslev Larsen bliver SF's 

første repræsentant i 
byrådet.
  Stemmeprocenten var 
76,4 mod 80,4 for re år 
siden.
  Resultatet:  
  A (Socialdemokraterne) 
2146, heraf 362 liste-
stemmer. Valgt blev faktor 
Knud Winther, Nørhalne 
(438), major Age Lindballe, 
Aabybro (75), husmoder 
Inge Hellum, Biersted 
(306), tømrer Erik Ravn 
Jensen, Birkelse (81), 
fagforeningsformand Leif 
Andersen, Gjøl (137), 
ungdomsskoleinspektør 
Ole Schøler, Aabybro (117), 
lærer Carl Vibech Laursen, 
Biersted (114). 
  C (Det konservative 
Folkeparti) 575, heraf 152 
listestemmer. Valgt blev 
viceborgmester Jørgen 
Rasmussen, Aabybro 
(165), og depotbestyrer 
Jørn Krogsgaard, Aabybro 
(66).
  F (Socialistisk Folkeparti) 
424, heraf 152 liste-
stemmer. Valgt blev 
maskinarbejder Erik 
Ingerslev Larsen,  Aabybro 
(152).
  V1 (Venstre i Biersted) 
316, heraf re 
listestemmer. Valgt blev 
faglærer Frank Bæhrenz, 
Biersted (224).
  V2 (Venstre i Birkelse) 
415. Valgt blev borgmester 
Herdis Gregersen, Birkelse 
(350).
  V3 (Venstre på Gjøl) 322. 
Valgt blev gårdejer Ole 
Lykkegaard Andersen, Gjøl 
(208).
  V4 (Venstre i Nørhalne) 
242. Valgt blev handels-



overlærer Gunnar 
Lundtoft, Nørhalne (123).
  V5 (Venstre i Aabybro) 
605. Valgt blev 
sygeplejerske Cianne 

Holme, Aabybro (246) og 
souschef Allan Jensen, 
Aabybro (151).
  Å (Kommunalpolitisk liste 
for Aabybro, Biersted og 

Gjøl) 302. Valgt blev 
fragtmand Niels Ole 
Koefoed-Olsen, Aabybro 
(208).
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Fortsætter som borgmester
Aalborg Stiftstidende 25.11.1985

  AABYBRO: Som ventet 
fortsætter Herdis 
Gregersen (V) som 
borgmester i Aabybro. 
  Det blev afgjort efter 
weekendens forhandlinger 
mellem Socialdemokratiet, 
Venstre og de 
konservative.
  Efter forhandlingerne har 
repræsentanter for de tre 
partier udsendt en 
pressemeddelelse, hvori 
der blandt andet står:
 "Efter at have vurderet 
valgets resultat har S, V og 
K sat sig sammen for at 
undersøge under hvilke 
former byrådsarbejdet 
bedst kan fungere i de 
kommende re år. Med 
baggrund i et udtalt ønske 
fra alle parter om det 
bredest mulige 
samarbejde, er der opnået 
enighed om, at 

Socialdemokratiet får 
formandsposterne for 
socialudvalget og 
kulturudvalget, de 
konservative får teknisk 
udvalg, mens Venstre får 
borgmesterposten og 
viceborgmestereren samt 
ligningskommissionen og 
skolekommissionen. 
  Det betyder at Jørgen 
Rasmussen (K) fortsætter 
som formand for teknisk 
udvalg, mens Knud 
Winther (S) overtager O. 
Koefoed-Olsens post som 
formand for socialudvalget, 
og Aage Lindballe (S) bliver  
udvalgsformand efter Knud 
Winther.
  Hvem der skal være 
viceborgmester tager 
Venstre først stilling til i 
aften.
  O. Koefoed-Olsen og Erik 
Ingerslev, som er ny i 
byrådet, har ikke været 

draget ind i 
forhandlingerne. Til dem 
bliver der en plads i et af 
de stående udvalg.

Herdis Gregersen fortsætter som 
borgmester



AABYBRO

Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. december 1985

1. Valg af dirigent
- mødet kører igennem uden dirigent

2. Protokol
- protokollen og Kirsten var ikke tilstede, Per laver protokol for dette møde.

3. Meddelelser
- Erik gennemgik de meddelelser der var indgået siden sidste møde og fortalte kort om 
de lovforslag SF har stillet i folketingssalen.

4. Aktivitetsplan for 1. halvår 1986
- medlemsmøder holdes skiftevis tirsdage og onsdage.
bestyrelsesmøder holdes som hidtil den første tirsdag i hver måned.
emnerne på medlemsmøderne tages op på første medlemsmøde i januar.

5. Byrådsarbejdet
- Erik fortalte om de regler der skal iagttages ved konstituering til det nyvalgte byråd.
Anne Mette laver oplæg til de baggrundsgrupper, der gerne skal op at stå på første 
medlemsmøde i januar.

6. Julefrokost
- Irma holder julekomsammen som sammenskudsgilde den 13. december.

7. Eventuelt
- Erik forlader Fagligt Landsudvalg pga. byrådsarbejdet, men forbliver kontaktperson for 
samme udvalg til partiforeningen.
Anne Mette og Erik deltager i komminalpolitisk konference den 5. og 6. december i 
Esbjerg.

referent: Per Overgaard

Foreslår Knud Winther som ny borgmester
Aalborg Stiftstidende 07.12.1985

  AABYBRO: Selv om 
Socialdemokratiet, Venstre 
og de konservative er enige 
om, at Herdis Gregersen 
skal fortsætte som 
borgmester, kommer der 
endnu et forslag til 
borgmesterposten på det 
konstituerende møde på 
tirsdag.
  Det er et forslag fra SF 
om, at Knud Winther (S) 
skal være ny borgmester. 
 -Vi sagde før valget, at der 
skal føres en anden politik 
end den borgerlige, og at 
valget skal være et opgør 
med de borgerlige kræfter. 
Derfor foreslår vi en 
socialdemokratisk 
borgmester, siger Erik 

Ingerslev Larsen, som er 
SF's mand I det ny byråd.
 -I valgkampen skældte 
Knud Winther meget ud på 
den borgerlige regering, 
ikke mindst Venstres 
indenrigsminister Britta 
Schall Holberg. Derfor 
synes vi, det er meget 
betænkeligt, at man nu 
har lavet en 
samarbejdsaftale for de 
næste re år med Venstre i 
byrådet. 
 -Hvis socialdemokratiet 
ville have forsøgt at nde 
en anden mulighed end 
den aftale, der nu er 
indgået, så havde der 
været en mulighed for, at 
de kunne overtage 
bystyret, siger Erik 

Ingerslev. 
  SF har ikke været 
indkaldt til de møder, der 
har været holdt forud for 
konstitueringen. 
 -Vi er tilsyneladende 
blevet slået i hartkorn med 
Koedfoed-Olsen og blevet 
behandlet på samme 
måde. Jeg synes det er 
utroligt, at man ikke 
engang har indkaldt os til 
et indledende møde, hvor 
man kunne diskutere 
mulighederne for at nde 
en løsning på 
konstitueringen. Et bredt 
samarbejde betyder altså 
kun socialdemokratiet, 
Venstre og de konservative, 
siger Erik Ingerslev.

Partimedlem dagen efter EF-afstemning
Aalborg Stiftstidende 08.12.1985

AABYBRO:  Selv om SF’s 
partiafdeling er forholdsvis 
ung i Aabybro, er det langt 
fra en politisk grønskolling, 
partiet netop har fået valgt 
ind i byrådet.
  Erik Ingerslev Larsen, 
som bliver 38 år tre dage 
ind i det nye år, har været 
politisk aktiv i adskillige 
år, og medlem af 
Socialistisk Folkeparti  13 
år.
  Han blev indmeldt 3. 
oktober 1972. Og det var 
ingen tilfældighed. Dagen 
før havde et ertal af 
vælgerne stemt Danmark 
ind i EF. Mange EF-
modstandere tog derefter 
konsekvensen og meldte 
sig ind i et 
modstanderparti. Det var 
også tilfældet med Erik 
Ingerslev Larsen.

  Ved kommunalvalget for 
re år siden forsøgte han 
også at få plads i byrådet. 
Det var på Socialistisk 
Valgforbunds liste. Men 
det glippede. Det 
landspolitiske er han også 
beskæftiget med som SF’s 
folketingskandidat i 
Aalborg Nord, 5. kreds.
  I det nye byråd får Erik 
Ingerslev en plads i 
socialudvalget. Det passer 
ham godt. 
 -Det sociale område har 
jeg arbejdet en del med 
bl.a. har jeg været i 
forældrerådet i børnehaven 
og fritidscentret, siger han.
  Netop det sociale område 
vil SF prioritere højt i det 
kommende byrådsarbejde. 
 -Der skal ændres en del 
på daginstitutionsområdet. 
Der skal oprettes ere 
pladser, og der skal 

ændres på priserne. Vi 
mener også, der skal 
indføres en søskenderabat, 
siger Ingerslev.
  I begyndelsen af det nye 
år, vil SF tage stilling til 
hvilke forslag der skal 
prioriteres højt i det 
kommende byråd. Men de 
trakale problemer i 
Aabybros midtby er også 
noget, som partiet vil 
arbejde meget med.
 -Vi vil selvfølgelig arbejde 
seriøst for at få vores 
valgprogram gennemført. 
Det kan godt blive svært 
med kun et medlem af 
byrådet, men vi vil komme 
med vores forslag og 
synspunkter, og håber på 
et politisk samarbejde med 
socialdemokraterne, siger 
Erik Ingerslev.
  Han er klar over, det kan 
blive en hård tørn at 



komme ind i byrådet som 
helt nyt medlem. 
  -Det er selvfølgelig en vis 
risiko for at blive udråbt til 
byrådets pauseklovn. Men 
det kan jeg sagtens klare. 
Vi har været vant til at 
blive udråbt som 
utroværdige, men i de 
byråd, vi har haft sæde, er 
vi blevet respekterede og 
accepterede, siger han.
  Netop det at blive 
accepteret har taget sin tid 
for Erik Ingerslev i 
Aabybro, hvor han ikke er 
født, men snart boet i ti år.
 -Aabybro er et borgerligt 
samfund, og det hænger 
helt klart sammen med 
min socialistiske holdning, 
at det har taget så lang tid 
at blive accepteret, siger 
han. 
 -Bl.a. det sociale område 
bærer præg af, at Aabybro 
er en borgerlig kommune. 
Der er en vis 

tilbageholdenhed med at 
give folk, hvad de vitterlig 
har krav på. Og det 
skyldes en politisk 
holdning - det er ikke et 
økonomisk spørgsmål. 
 -Hvis man var ligeså 
restriktiv på 
erhvervsområdet, kom der 
ikke ere arbejdspladser til 
byen. Men man tilbyder 
både billige industrigrunde 
og industrihuse. Vi er ikke 
modstandere af den slags, 
men vil man prioritere 
beskæftigelsen højt, må 
man også prioritere 
mulighederne for 
børnepasning højt, siger 
Erik Ingerslev.
  Selv om SF kun får et 
enkelt medlem i byrådet, 
så vil byrådsarbejdet sætte 
en stor del af 
partiafdelingen i sving.
  -Jeg skal kun være et 
talerør. Vi vil involvere så 
mange af vores 

medlemmer som muligt i 
arbejdet. Derfor skal jeg 
først og fremmest fremføre 
de holdninger, vi i partiet 
har til de enkelte sager på 
byrådsdagsordenen, siger 
Erik Ingerslev.  

Stort flertal bag ny borgmester
Aalborg Stiftstidende 11.12.1985

Erik Ingerslev er ny i byrådet, men ingen 
politisk grønskolling

  AABYBRO: Selv om det 
længe har været aftalt 
mellem Venstre, 
Socialdemokratiet og de 
konservative, at Herdis 
Gregersen skal fortsætte 
som borgmester, måtte der 
en skriftlig afstemning til 
på det konstituerende 
møde i aftes.
  Herdis Gregersen blev 
foreslået af de 15 
medlemmer fra V, S og K 
og blev derfor valgt med 15 
stemmer. SF’s Erik 

Ingerslev foreslog Knud 
Winther (S). Men den 
socialdemokratiske 
gruppeformand k kun 
SF’s ene stemme.
  Et forslag i paradestilen 
kom fra O. Koefoed-Olsen, 
Han foreslog den 
konservative Jørgen 
Rasmussen. Men 
optællingen af stemmerne 
afslørede, at Koefoed-Olsen 
ikke engang selv havde 
stemt på Jørgen 
Rasmussen, men undlod 
at stemme.

  Ole Lykkegaard (V) blev 
valgt til viceborgmester.
  Det var Aage Lindballe (S) 
som ledede 
borgmestervalget. Han 
sagde, at han håbede, det 
nye byråd vil blive præget 
af et godt samarbejde til 
glæde for borgerne.
  Herdis Gregersen takkede 
for valget som borgmester.       
 -Jeg vil gøre, hvad der er 
muligt for at formidle det 
bredest mulige 
samarbejde, sagde hun.

Næstformand i udvalg var det største problem
Aalborg Stiftstidende 11.12.1985

  AABYBRO: Det var 
besættelsen af posten som 

næstformand i 
økonomiudvalget, som 
voldte de største kvaler da 

det ny byråd i Aabybro i 
aftes konstituerede sig.
  Tilsyneladende havde 

man i de lange 
forhandlinger om det 
valgtekniske samarbejde 
mellem Venstre, 
Socialdemokratiet og de 
konservative glemt at aftale 
hvem, der skulle være 
næstformand i 
økonomiudvalget, som 
borgmesteren automatisk 
er formand for. De mange 
tilhørere måtte vente 
adskillige minutter inden 
udvalget besluttede at 
vælge Ole Lykkegaard som 
næstformand. Det var der 
ikke udbredt tilfredshed 
med i den 
socialdemokratiske lejr. 
Flere mente, at 
socialdemokraterne skulle 

have haft den 
næstformandspost.           
  Økonomiudvalget består 
af Ole Lykkegaard (V), 
Allan Jensen (V), Cianne 
Holme (V),Knud Winther 
(S), Aage Lindballe (S) og 
Jørgen Rasmussen (K).
  De øvrige udvalg var der 
derimod ingen problemer 
med. Knud Winther (S) er 
ny formand for 
socialudvalget. De øvrige i 
udvalget er Cianne Holme 
(V), næstformand, Ole 
Schøler (S), Carl V. 
Laursen (S), Gunnar 
Lundtoft (V), Frank 
Bæhrenz (V) og Erik 
Ingerslev (SF).
  Jørgen Rasmussen (K) 

fortsætter som formand for 
teknisk udvalg, mens Ole 
Lykkegaard (V) bliver 
næstformand. De øvrige i 
udvalget er Inge Hellum 
(S), Leif Andersen (S), Erik 
Ravn (S), Allan Jensen (V) 
og O. Koefoed-Olsen (up).
  Endelig bliver Aage 
Lindballe (S) ny formand 
for kulturudvalget. De 
øvrige i udvalget er Frank 
Bæhrenz (V), 
næstformand, Gunnar 
Lundtoft (V), Ole 
Lykkegaard (V), Jørn 
Krogsgaard (K), Inge 
Hellum (S) og Erik Ravn 
(S).

Et borgmester-skift var ikke realistisk

  AABYBRO: Formanden 
for den socialdemokratiske 
vælgerforening i Aabybro, 
Ole Dragsbæk, Vinkelvej 
14, kunne også godt tænke 
sig Knud Winther som 
borgmester, sådan som 
SF's Erik Ingerslev forleden 
foreslog her i Stiftstidende.
  Men Ole Dragsbæk kalder 
Erik Ingerslevs forslag 
urealistisk. Han skriver:
  Socialdemokratiet ser 
også gerne Knud Winther 
som borgmester, men ét er 
jo hvad man kan ønske 
sig, noget andet hvad der 
er en realistisk mulighed 
for.
  I socialdemokratiet 
prioriterer vi et fornuftigt 
samarbejde i det ny byråd 
højt, men derfra og så til, 
som SF skriver, at indgå 

en samarbejdsaftale med 
Venstre, er der meget 
langt. Der er så langt, at vi 
end ikke har haft det i 
tankerne. Så hvad der får 
SF til at bringe en sådan 
tåbelighed/usandhed til 
torvs, forstår vi mildest talt 
ikke.
  Forud for byrådets 
konstituerende møde har 
der mellem V, K og S været 
ført forhandlinger, som 
førte til en 
konstitueringsaftale. 
Socialdemokratiet har 
strakt  sig langt i disse 
forhandlinger, og med det 
helt klare formål at sikre et 
godt arbejdsgrundlag for 
det ny byråd til 
gavn for gennemførelse af 
den politik vores 
kandidater er valgt på. 
  Forud for valget var der i 

den  socialdemokratiske 
gruppe enighed om, at 
man burde indgå i et 
valgsamarbejde med SF. 
Dette samarbejde blev dog 
ikke til noget, da SF ikke 
ønskede et sådant, hvilket 
vi jo kun kan beklage. Når 
SF i sit indlæg 8. december 
udtrykker håb om 
samarbejde med 
socialdemokratiet, tager vi 
det som en erkendelse af, 
at samarbejde er et godt 
udgangspunkt for at opnå 
resultater. Ser man på de 
områder SF ifølge avisen 
vil prioritere højt, så tegner 
samarbejdsmulighederne 
sig gode, da de samme ting 
indgår i Socialdemokratiets 
arbejdsprogram.

Ole Dragbæk

S-V-K samarbejdet er mere end rent teknisk
Aalborg Stiftstidende 22.12.1985

  
AABYBRO: Formanden for 

SF i Aabybro, Erik 
Ingerslev Larsen, mener at 

Socialdemokratiet har 
indgået en egentlig 



samarbejdsaftale med 
Venstre og de konservative 
for de næste re år.
  Der er ikke kun tale om 
et teknisk samarbejde i 
forbindelse med 
konstitueringen, som 
socialdemokratiet hævder. 
Erik Ingerslev skriver:

  I et indlæg 12. december 
siger formanden for 
Socialdemokratiet i 
Aabybro, Ole Dragsbæk, at 
det er en 
tåbelighed/usandhed, når 
vi i SF siger, at 
Socialdemokratiet har 
indgået samarbejdsaftale 
med V og K for de næste 
re år.
  Vi håber selvføgelig, det 
er sandt, at der ikke er en 
samarbejdsaftale. Men der  
er desværre ere ting, der 
peger på, at der er en 
sådan aftale.
  I Stiftstidende 25. 
november står der i en 
udtalelse fra V, S og K bl.a. 
"Med  baggrund i et udtalt 
ønske fra alle parter om 
der bredest mulige 
samarbejde." Det er SF's 
opfattetse, at en sådan 
udtalelse kun kan tolkes 
som om der er tale om 
samarbejdesaftale ud over 
det rent tekniske.
  Socialdemokratet angreb 
under valgkampen stærkt 

den borgerlige regering, 
især Venstre. Var det kun 
et spil for galleriet? I SF 
tog vi dette angreb på de 
borgerlige alvorligt og 
opfordrede 
Socialdemokratiet til at 
samarbejde for et 
arbejderertal. Derfor 
undlod vi i valgkampen at 
angribe Socialdemokratiet 
for dette tætte samarbejde 
med de borgerlige gennem 
de sidste re år, i håb om 
fra starten af den ny 
byrådsperiode at få et godt 
samarbejde med 
Socialdemokratiet. Selv om 
der ikke blev et 
arbejderertal i 
kommunen ved dette valg, 
mener vi, at 
Socialdemokratiet burde 
have forsøgt at skabe et 
andet ertal, for 
derigennem at have 
overtaget 
borgmesterposten. Bl.a. 
gennem forhandling med 
SF og ved at kræve, at også 
SF blev inddraget i 
konstitueringsforhand-
lingerne, hvis disse som 
påstået kun var af teknisk 
karakter. Næste gang 
håber vi i SF, at også 
Socialdemokratiet kan 
støtte deres egen 
spidskandidat som 
borgmester.
  Socialdemokratiet 

beklager, at vi i SF ikke 
ønskede at indgå et 
valgteknisk samarbejde, et 
samarbejde som ikke 
havde givet de to partier et 
mandat mere. Der var ere 
grunde til, at SF sagde nej. 
For det første mente et 
ertal i partiforeningen, at 
SF stod stærkere ved dette 
valg ved ikke at indgå 
noget valgteknisk 
samarbejde. For det andet 
mente partimedlemmerne, 
at det kunne få en negativ 
virkning for SF, hvis vi 
indgik i et valgteknisk 
samarbejde med  
Socialdemokratiet, som 
kort forinden, som 
sædvanlig havde indgået et 
budgetforlig med de 
borgerlige. Et forlig som 
fuldt ud accepterede den 
borgerlige regerings 
nedskæringer over for 
kommunerne. For det  
tredje skriver Knud 
Winther i Aabybro-Posten 
17. juli, at viljen til 
samarbejde med de 
borgerlige ikke skal mangle 
fremover.

Erik Ingerslev
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