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AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 28.januar 1992 på Rådhuset

Tilstede: Inge Lis, Erik, Jette og Maja

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Kommunalpolitik
4. Byrådsdagsorden
5. Generalforsamling
6. 1. maj møde
7. Kommende medlemsmøder
8. Meddelelser
9. Eventuelt

ad 1. -

ad 2. Jette

ad 3. Skolestruktur: Vi kan ikke tilslutte os indstillingen fra kulturudvalget. Der er mange 
uafklarede spørgsmål og det er ikke til at overskue hvordan besparelserne kommer til at 
virke.

ad 4. Byrådsdagsordenen gennemgåes: Erik undersøger nærmere angående olie og 
kemikalieproblematikkerne

ad 5. Dagsordenen gennemgåes:
Der er valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Maja Schwartz og Inge Lise Schrøder. Desuden er 
der 2 suppleanter på valg: Kirsten og Finn Graa Jacobsen.
Der skal vælges faglig kontaktperson og der er valg af de to revisorer og 1 revisorsuppleant.

Den politiske og organisatoriske beretning gennemgåes og godkendes af bestyrelsen.

Dagsorden, beretninger og regnskab udsendes til medlemmerne.

Jes Lunde har givet tilsagn om at komme og orientere om den politiske situation.

ad 6. Der er indkaldt til 1. maj udvalget lørdag den 1. februar. Vi kan ikke deltage på mødet, 
men vil kontakte Pandrup partiforening for at bede deres repræsentant være opmærksom på 
valg af taler, emner for talerne og diskussionen om partierne skal være medarrangør. Specielt 
er det vigtigt at være opmærksom på emnet EF-unionen.

ad 7. Kommende medlemsmøder: Marts måned bliver partiforeningens trivsel. I april måned 
har Sisse Søgaard givet tilsagn om at komme og tale ud fra udkastet "Mere samfund, mindre 
stat".
I maj måned kan Steen Gade ikke komme og tale om EF-unionen. Vi fastholder emnet og 
prøver at få fat i en anden SF'er.

ad 8. Meddelelser: Erik og Jette deltager i politisk - organisatorisk konference i den 
kommende weekend

ad 9. Eventuelt

referent: Jette Staal

Socialvæsen og kultur samles 
Politisk uenighed om to store forvaltninger 
Aalborg Stiftstidende 06.01.1992

  AABYBR0: I fremtiden vil 
der måske kun blive to 
forvaltninger på Aabybro 
Rådhus. I hvert fald er der 
lagt op til en politisk debat 
om at reducere antallet af 
forvaltninger på rådhuset 
til to. De to 
kæmpeforvaltninger bliver 
en kombineret social-, 
skole- og kultur-
forvaltning med en chef, 
samt en forvaltning, der 
kommer til at omfatte alt 
det øvrige som teknisk 
forvaltning, økonomisk 
forvaltning og 
skatteforvaltning, også 
med en fælles chef. 
  Formålet med 
omstruktureringen er ikke 
at spare, men at skabe 
større effektivitet. 
  De første drøftelser om 

strukturændringen har 
allerede været ført. Det er 
foregået i 
økonomiudvalget. I denne 
måned skal spørgsmålet 
tages op endnu en gang. 
Formentlig vil der blive 
indkaldt til et 
ekstraordinært økonomi-
udvalgsmøde, fordi det 
ordinære møde først 
holdes onsdag 22. januar. 
Politikerne nder det 
vigtigt at få spørgsmålet 
afklaret. 
  Allerede ved de 
indledende forhandler i 
økonomiudvalget blev det 
klart, at der ikke er 
politisk enighed om den 
voldsomme ændring, og 
noget tyder på, at 
ændringen kun vil kunne 
gennemføres med et 
spinkelt 9-8 ertal. Både 

socialdemokraterne og SF 
har udtrykt stærk skepsis 
over for forandringerne. 
Også på den borgerlige øj 
er der betænkelighed ved 
planerne, og en enkelt har 
klart meldt fra. 
  I de hidtidige drøftelser 
har der ikke været sat 
navn på de chefer, der vil 
blive brug for eller de 
chefer, der vil blive 
overødige. Der har heller 
ikke været talt om fyringer 
blandt personalet. Tvært 
imod er det blevet 
præciseret, at 
strukturændringen ikke 
har noget med besparelser 
at gøre, men at den 
udelukkende skal sikre en 
større effektivitet. 
 -Inden ændringerne kan 
føres ud i livet skal der en 
byrådsdebat til. 



En ny skolekomedie i kommunal opsætning 
Ny høring om frit skolevalg udskyder beslutning en måned
Aalborg Stiftstidende 30.01.1992

Knud Winther: Forældre er lige så gode til at 
beslutte, som vi er

Ernst Christensen: Ingen beslutter noget, der 
er uden betydning

  AABYBRO: Hvis nogen 
troede, at Aabybro Byråd i 
aftes ville tage stilling til 
det frie skolevalg i 
overbygningen, så tog de 
fejl. Byrådet traf nemlig 
ingen beslutning. I stedet 
gik det ind for, at der skal 
være en ny re ugers 
høringsfase i 
skolebestyrelserne. Først 
på sit møde onsdag 26. 
februar vil der blive truffet 
en afgørelse. Derfor 
fortsætter komedien endnu 
en måned. 
  Forestillingen begyndte 
for et år siden, da 
politikerne selv besluttede, 
at der skulle en ny 
skolestruktur til, fordi 
børnetallet er faldende og 
økonomien kræver, at der 
spares to millioner kr. på 
folkeskoleområdet. Efter et 
utal af møder, høringer, 
beregninger og masser af 
menneskers engagement, 
opgav politikerne for en 
uge siden at gennemføre 
en strukturændring. De 
kunne nemlig ikke blive 
enige, og de betragtede det 
som vigtigere at have fred i 
byrådet end at få en ny 
skolestruktur. 
  Men ingen behøver at 
bekymre sig, fordi 
politikerne ikke har 
kunnet træffe en 
beslutning. Den 
socialdemokratiske 
gruppeformand, Knud 
Winther, mente nemlig på 
mødet i aftes, at forældre 
er lige så kloge som 
politikere, og derfor ved det 
frie skolevalg selv kan 

bestemme hvilke skoler, de 
vil lukke. 
  Kun to af de 15 
byrådsmedlemmer, der var 
habile og kunne deltage i 
debatten om det frie 
skolevalg, gik imod. De 
protesterede til gengæld 
kraftigt, og Erik Ingerslev 
Larsen (SF) k 
protokolleret, at han 
ønsker en ny debat om 
skolestrukturen i 
kulturudvalget. Ernst 
Christensen (FRP) 
forlangte afstemning for at 
få sagen taget af bordet. 
Det var kun ham selv, der 
kunne stemme for det 
forslag. Erik Ingerslev 
Larsen undlod at stemme, 
medens de 13 andre 
stemte imod Ernst 
Christensens forslag. 
  Carl Laursen (S) og Jørn 
Krogsgaard (K) var inden 
debatten blevet erklæret 
inhabile og havde forladt 
byrådssalen. Krogsgaard 

dog under protest, fordi 
han i re år har siddet i 
kulturudvalget og 
behandlet skolespørgsmål 
uden at være blevet 
erklæret inhabil. 
  Debatten om at sende 
kulturudvalgets beslutning 
til høring i 
skolebestyrelserne varede 
godt tre kvarter. 
Borgmester Ole 
Lvkkegaard Andersen (V) 
erklærede, at han gerne 
havde set en ny 
skolestruktur, men mente, 
at tiden måtte arbejde for 
at bevise, at der er for få 
elever til re 
overbygninger. 
  Knud Winther tilsluttede 
sig borgmesterens 
synspunkter og havde 
fortrøstning til, at 
politikerne nok skulle få 
løst de mange, praktiske 
problemer, der er ved et 
frit skolevalg. Han mente i 
øvrigt ikke, at kommunen 

kunne holde til en gang til 
at få sit image ødelagt ved, 
at en sag gav offentlig 
ballade. Med henblik på 
kritikken af, at politikerne 
ikke har kunnet nde ud 
af at træffe en beslutning 
om ny skolestruktur, 
mente han ikke, det var en 
ulykke. 
 -Forældre er lige så gode 
til at beslutte, som vi er, 
sagde Knud Winther de 
kan godt selv nde ud af 
hvilke skoler de vil lukke. 
  Ernst Christensen 
kritiserede kulturudvalgets 
indstilling, og han var især 
skarp i sin kritik over for 
den modstrid, han kan se 
mellem den del af 
indstillingen, der siger, at 
der er frit skolevalg, og den 
del, der siger, at Biersted 

Skole formelt er 
overbygningsskole for 
Nørhalne og Vedsted 
Centralskole for Gjøl. 
  Han lod sig ikke berolige 
af, at borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen 
kunne oplyse, at 
undervisningsministeriet 
har meddelt, at enhver 
skole formelt skal have 
anvist en 
overbygningsskole, og at 
afsnittet ikke har nogen 
betydning. 
 -Der er tale om et frit 
skolevalg, hvor forældrene 
selv bestemmer, sagde Ole 
Lykkegaard Andersen. 
Bemærkningen om hvem, 
der formelt er 
overbygningsskole har 
ingen betydning. 
 -Ingen i dette land 

bestemmer noget, der er 
uden betydning, svarede 
Ernst Christensen. 
  Erik Ingerslev Larsen 
stillede spørgsmål ved en 
hel række praktiske ting, 
som ikke er belyst i 
indstillingen. 
 -Det her er så tyndt, at 
man anstændigvis ikke 
kan tage stilling, sagde 
Erik Ingerslev Larsen. For 
mig ser det ud, som om det 
primære har været at opnå 
enighed, og at man har 
været lige glad med, 
hvordan det ser ud på 
skolerne. 
 -Det er uanstændigt, og 
det skaber kaos på alle 
skoler. Det kan I ikke være 
bekendt, erklærede Erik 
Ingerslev Larsen.

Kolbøtter og saliggørelse! 
BREVE FRA LÆSERNE : AabybroPosten 05.02.1992

  I den lokale landsdelsavis 
har man for nyligt kunne 
læse, at der i Nordjyllands 
hovedstad har været givet 
et par forestillinger af et 
såkaldt vintercirkus. 
  Er det nu noget at skrive 
om?  - Jeg mener, her i 
Aabybro har vi da haft 
cirkusforestilling hele 
vinteren.
  Det kan i hvert fald 
konstateres, at byråd og 
kulturudvalg fortsætter 
med at tulle rundt i den 
politiske manege i en 
mageløs forestilling, som, 
hvis man ikke vil kalde den 
et klovnenummer, i det 
mindste må henføres til 
den gruppe af 
cirkusnumre, som 
benævnes kaskadørnumre. 
Skulle nogen være i tvivl 
om, hvad  en kaskadør er, 

så skal det oplyses, at det 
er betegnelsen for en artist, 
som har gjort det til en 
levevej at falde på halen. 
  Første del af vores lokale 
forestilling var det 
enestående nummer, som 
blev bekendt som »Gjøl-
sagen« med den tilhørende 
udløbere, og nu fortsætter 
man sandelig med at gøre 
kommunens samlede 
skolevæsen til genstand for 
sine alt andet end 
ekvilibristiske 
anstrengelser. 
  Man starter en 
strukturdebat, idet man 
hævder, at 
strukturændringer og 
besparelser er nødvendige 
for at nå de opstillede mål 
for kommunens 
skolevæsen. 
Skolebestyrelser, forældre, 
ledere, lærer, elever - ja, alt 

hvad der kan krybe og gå 
aktiveres i en lang periode. 
Forslag og modforslag 
produceres på løbende 
bånd, og så kommer 
clou'et: Kulturudvalget 
vedtager, at der stort set 
ingen ændringer skal være! 
  Man vedkender sig, at 
man ikke kender de 
økonomiske konsekvenser 
af det, man har vedtaget, 
og den lokale 
socialdemokratiske guru 
meddeler ifølge 
dagspressen, at han har 
fuld tillid til, at forældrene 
er så kloge, at de selv 
nder ud af, hvilken 
skæbne, de enkelte skoler, 
eller dele af dem, skal 
have. 
  Stadig ifølge dagspressen 
ved borgmesteren ikke, 
hvad han synes (han kan 
jo forsøge med et nyt tilløb 



- det plejer at hjælpe!), og 
kulturudvalgsformanden 
oplyser, at det opnåede 
resultat er tilfredsstillende, 
fordi man sætter enighed i 
byrådssalen over den 
forandring, som man 
påstod, var nødvendig. 
  Jeg har ikke tilstrækkelig 
indsigt i sagsforholdet til at 
udtale mig om dette, men 
som almindeligt menneske 
og borger i kommunen har 
jeg en mening om den 
politiske proces, som nu 
har ført til, at byrådet har 
sendt kulturudvalgets 
vedtagelse, som reelt ingen 
ændring er, til udtalelse 
hos de parter, som har 
brugt tid og kræfter på i en 
psykisk belastende proces 
at producere forslag med 
et egentligt indhold. 
  En proces, der startes 
ved, at man postulerer 

nødvendigheden af 
ændringer, for at man kan 
opnå de opstillede mål, og 
som ender med, at 
politikerne sætter enighed 
blandt dem selv over et 
faktisk resultat, kan i 
bund og grund kun 
betegnes som en hån mod 
borgerne, og man må 
opfatte forløbet som et 
udtryk for, at vore 
lokalpolitikere i det store 
og hele nærer en sådan 
angst for at miste deres 
taburetter, at man helt ser 
bort fra logikken og 
konsekvensen i den 
politiske argumentation og 
bliver paralyserede ved 
udsigten til at skulle træffe 
beslutninger, der kan 
medføre øretæver fra 
lokalområdernes vælgere. 
  Af den udsendte 
pressemeddelelse fremgår 

det, at et af de partier, der 
i gjølsagens udløbere holdt 
stien ren, nu har ladet sig 
vildføre til at tro på 
saliggørelse ved passiv 
enighed frem for 
ansvarlighed i handling, og 
det ærgrer mig grusomt, 
for det efterlader som 
troværdige partier kun to 
små enmandsgrupper på 
hver sin politiske yderøj.
  De to sidste er altså 
undtaget, når jeg i min 
private karakterbog for den 
politiske proces med 
anvendelse af salig Ørsteds 
karakterskala noterer et 
stort SLET! 
  YDERST SLET ndes 
desværre ikke på Ørsteds 
skala.

 

Niels Bahn, 
Rosenvænget 12, 

Frit skolevalg til en ny debat 
Aalborg Stiftstidende 09.02.1992

  AABYBRO: Det frie 
skolevalg i overbygningen 
og de problemer, det giver, 
skal til debat i 
kulturudvalget mandag 17. 
februar. Blandt andet skal 
udvalget vurdere 
administrationen af det frie 
skolevalg, timetildelinger 
pr. elev og omfanget af den 
frie skolebuskørsel. 
  Kulturudvalget forsøgte 
allerede på sit møde i 
denne uge at tage fat på en 
diskussion om de 

problemer, men det 
lykkedes ikke at blive 
færdig. Derfor sættes 
sagen på endnu en gang. 
  Da et enigt kulturudvalg i 
januar indstillede til 
byrådet, at der i stedet for 
en ny skolestruktur skulle 
indføres frit skolevalg i 
overbygningen, var 
indstillingen ikke fulgt af 
hverken økonomiske 
beregninger eller 
detaljerede oplysninger 
om, hvordan det frie 

skolevalg skal 
administreres. Det forsøgte 
SF'eren Erik Ingerslev 
Larsen at få afdækket, da 
byrådet besluttede at 
sende spørgsmålet om frit 
skolevalg til en ny høring. 
  Erik Ingerslev Larsen k 
den besked, at 
kulturudvalget var i færd 
med at drøfte problemerne, 
og at de nok skulle blive 
løst til alles tilfredshed. 
  Drøftelsen fortsætter 
altså mandag i næste uge. 
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AABYBRO

Generalforsamling onsdag den 12.02.1992 i SiD

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af kasserer. På valg er Inge Lis Tannebæk
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Ingelise Schrøder og Maja Schwartz
7. Valg af faglig kontaktperson. På valg er Erik Ingerslev
8. Valg af 2 revisorer. På valg er Torben Ertmann og Helle Overgaard
9. Eventuelt

ad 1. Da der var afbud fra Jes pga. sygdom, fik Per det ærefulde erhverv som dirigent.
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelse: Vi indsætter et punkt 4a, skolestruktur

ad 2. Jette fremlagde den organisatoriske beretning.

Vi talte om den kommende EF afstemning og eventuelle ændringer i medlemsmødeaktiviteten pga. denne.

Vi fik en orientering om den politisk - organisatorisk konference.

Endvidere havde vi en god debat om vores holdning for eller imod deltagelse i 1. maj arrangementet, da vores 
medarrangør jo er svorne tilhængere af EF.

Den organisatoriske beretning blev herefter enstemmigt vedtaget.

Erik aflagde den politiske beretning. Vi gennemgik det sidste års kommunalpolitik bl.a. har vi jo haft en lang 
strid om kommunaldirektørstillingen samt Gjølsagen.

Endvidere var vi lidt inde omkring kommunens ældrepolitik.

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.

ad 3. Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Kontingentsatserne fortsætter uændret.

ad 4. Margrethe havde stillet forslag om medlemskab af foreningen Amnesty International, men da forslaget 
ikke blev særlig godt underbygget, faldt det ved afstemning.
Der blev stillet et forslag om at bestyrelsen kan tage stilling til medlemskab af foreninger ved et kontingent 
under 200 kr. årligt: 7 stemte for, 3 stemte imod, 1 undlod at stemme

ad 4a. Skoletsruktur. Erik udleverede materiale. Bred debat om emnet. Størst sympati for 3 overbygninger og 
lave klassekvotienter. Ellers 2 overbygninger og lave klassekvotienter.

ad 5. Inge Lis blev genvalgt.
ad 6.Finn og Maja valgtes til bestyrelsen.
Anne Mette Jacobsen valgtes til 1. suppleant, Per Overgaard til 2. suppleant

ad 7. Margrethe valgtes til faglig kontaktperson

ad 8. Torben Ertmann og Helle Overgaard genvalgtes til revisorer.
Erik genvalgtes til revisorsuppleant.

ad 9. Debat om hvorvidt vi skal prioritere EF-valget højt. Der var bred enighed om dette. Vi inviterer Jes til 
medlemsmødet den 6. maj. Kirsten og Finn inviterer til Sct. Hans fest.

Erik opfordrede alle til at melde sin ind i DK 92.

referent: Margrethe Larsen

medlemsblad





AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 25. februar 1992

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

Dagsorden:
1. Dirigent
2. Protokol
3. Kommunalpolitik
4. Byrådsdagsorden
5. EF-valgkampagne
6. Meddelelser
7. Kommende medlemsmøder
8. Eventuelt

ad 1. -

ad 2. Margrethe oplæste protokol

ad 3. Vi forsvarer i byrådet vores holdning til 3 overbygninger

ad 4. Byrådsdagsordenen gennemgået

ad 5. Vedrørende EF valgkampagnen vil vi appelere til eventuelle ikke-medlemmer om at gøre 
et praktisk arbejde, f.eks. i samarbejde med DK92.

Partiforeningens trivsel samt valgkampagne drøftes på næste medlemsmøde.

Hvis Jes kommer den 6. maj vil vi forsøge at afholde offentlig møde eventuelt sammen med 
de kristelige, omkring EF.
Jette kontakter Q

ad 6. Orientering fra 1. maj møde, vi er ikke tilhængere af 2 socialdemokratiske talere og 
ingen taler fra modstanderside, grundet dette vil vi i år ikke deltage i 1. maj arrangementet.

Erik og Margrethe deltager i Kommunalpolitisk Landsmøde i Hadsten den 14. - 15. marts

ad 7. Sesse Søgaard kommer til medlemsmødet i april og taler om "Mere samfund/mindre 
stat"

ad 8. Vi snakkede om eventuel at lave et weekend arrangement på Blåkærgård, Margrethe 
undersøger prisen.

referent: Margrethe Larsen

De ældste elever i Vedsted skal flyttes 
Aalborg Stiftstidende 27.02.1992

Vedsted Censtralskole må sige farvel til de store elever efter sommerferien                                                         Foto: Thomas Tolstrup Larsen

  AABYBRO: Meget tyder 
på, at Vedsted 
Centralskole pr. 1. august 
mister sin overbygning. I 
stedet skal eleverne i de tre 
ældste klasser sendes til 
de to Aabybro-skoler. 
  Et ertal bestående af 
Venstre, de konservative, 
samt fremskridtsmanden 
Ernst Christensen 
besluttede i byrådet i aftes, 
at et helt nyt 
strukturforslag med tre 
overbygningsskoler i 
kommunne skal sendes ud 
til høring i skolernes 
bestyrelser. 
  De tre skoler, der får 
overbygninger efter august, 
er Aabyskolen, Kærvej-
skolen og Biersted Skole.

  Socialdemokraterne kan 
ikke støtte forslaget. 
Dermed er der lagt op til 
den dybe strid på 
skoleområdet, som Venstre 
og Socialdemokratiet for en 
måned siden var enige om 
at undgå, da de foreslog 
frit skolevalg. 
  Forslaget, som nu sendes 
ud til høring, er udarbejdet 
af Venstre og de 
konservative. Alle de andre 
byrådsmedlemmer kendte 
formelt intet til forslaget før 
de k det præsenteret i 
byrådssalen i aftes. 
  Forslaget siger bl.a., at 
overbygningen på Vedsted 
Centralskole overføres pr. 
1. august til 
overbygningsskolerne i 
Aabybro by. Kærvejskolen 
bliver overbygningsskole 

for Gjøl, mens Aabyskolen 
bliver det for Vedsted. 
Biersted Skole bliver 
overbygningsskole for 
Nørhalne.
  Samtidig indføres der 
principielt frit skolevalg. 
Det må dog ikke medføre 
uhensigtsmæssige 
klassedannelser og det 
bliver efter ansøgning til 
kulturudvalget. 
  Der bliver fri transport for 
de elever, der skal til 
overbygningsskolerne. 
  I en overgangsperiode får 
Aabyskolen og 
Kærvejskolen hver en 8. og 
en 9. klasse fra Vedsted. 
Bliver der kun en 10. 
klasse efter sommerferien 
skal den til Aabyskolen. 
  Forslaget siger også, at to 
skoler i Aabybro by skal 



indgå i et så tæt 
samarbejde, at der bliver 
en 
timeressourceudnyttelse, 
som var det en 
overbygning. 
  Der er i den forbindelse 
lavet en samarbejdsaftale 
mellem de to skoler, som 
er skrevet under af de to 
skolers inspektører samt 
formændene for 
bestyrelserne. 
  Borgmester Ole 
Lykkegard Andersen (V) 
sagde, at der i den 
nærmeste fremtid kun vil 
være seks spor i de re, 
nuværende 
overbygningsskoler. 
 -Alle erkender, at der er i 
overkanten med re 
overbygningsskoler til de 
seks spor, sagde han. 
  Borgmesteren tilføjede, at 
en eventuel ytning af 
overbygningen på 
Kærvejskolen til 
Aabyskolen også vil give en 
besparelse, men den vil 
kun være i samme 
størrelsesorden som de 
ekstra penge, der skal 
tilføres Vedsted 
Centralskole for at 
fastholde det pædagogiske 
niveau, hvis overbygningen 
bevares der. Derfor kunne 
han ikke se nogen fornuft i 
at bevare en overbygning i 
Vedsted og ytte 

overbygningen fra 
Kærvejskolen til 
Aabyskolen. 
  Vi bevarer en grundskole 
i alle lokalområde, og det 
er vigtigt, sagde 
borgmesteren. 
  Ikke alle Venstre-
medlemmerne er begejstret 
for V-K forslaget. 
 -Det er beklageligt, at vi 
lukker Vedsteds 
overbygning, sagde Benthe 
Skole. Også Aage 
Toftegaard, som erstattede 
Allan Jensen, og Dorthe 
Pedersen gav udtryk for, at 
de godt kunne forestille sig  
bedre løsninger.
Socialdemokratiet kan godt 
acceptere tre 
overbygningsskoler. Men, 
det skal være Biersted, 
Aabyskolen og Vedsted.
 -I forslaget fra V og K er 
der ikke taget hensyn til, 
hvor de bedste fysiske 
rammer er. Der er heller 
ikke taget højde for en 
geogrask spredning med 
en overbygningsskole øst i 
kommunen, i midten og 
vest i kommunen, sagde 
Knud Winther. 
  Han stillede derfor forslag 
om, at byrådet gik ind for 
de tre overbygningsskoler i 
Biersted, Vedsted og 
Aabyskolen. Men det var 
kun socialdemokraterne 
selv, der stemte. Erik 

Ingerslev undlod at 
stemme, mens resten 
nedstemte forslaget. 
  Erik Ingerslev bebrejdede 
de to store partier, S og V, 
at de ikke inden 
byrådsmødet havde fundet 
et forslag, der kunne samle 
et bredt ertal. 
  Han tilføjede, at hvis der 
skal være tre 
overbygningsskoler, skal 
det være en i øst, en i 
midten og en i vest.
  Allerede i går eftermiddag 
blev formanden for 
skolebestyrelsen ved 
Vedsted Centralskole, 
Preben Jensen, orienteret 
om forslaget fra V-K. Forud 
for byrådsmødet i aftes 
sagde han specielt 
henvendt til borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen, 
at det var en chokerende 
meddelelse han havde fået 
om lukningen af 
overbygningen.
 -Er du ude efter en 
centralisering, hvor det 
hele skal yttes fra lokal-
områderne til byen, 
spurgte Preben Jensen.
  Ole Lykkegaard Andersen 
svarede, at han ikke var 
ude på at centralisere, og 
nævnte at Birkelse har fået 
både hal, børnehave og 
ældrecenter.

- Det er umuligt at opnå enighed 
Aalborg Stiftstidende 28.02.1992

  AABYBRO: For en måned 
siden udtrykte borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V), at enighed i byrådet 
var vigtigere end en ny 
skolestruktur. Nu er det 
modsatte tilfældet. Venstre 
og konservative vil have 

deres forslag om 
nedlæggelse af 
overbyningen på Vedsted 
Centralskole vedtaget, 
selvom både 
Socialdemokratiet og SF 
siger nej.
 -Vi har snakket meget 
med socialdemokraterne 
om en anden løsning end 

det frie skolevalg, som 
næsten alle betegnede som 
en dårlig løsning. Men det 
har ikke været muligt 
sammen med 
Socialdemokratiet at nå 
frem til en fælles model, 
som fastholder servicen, 
men kræver færre 
ressourcer. Derfor må vi 

nu forsøge at komme 
igennem med vores forslag 
via en ertalsbeslutning, 
siger Ole Lykkegaard 
Andersen. 
  V-K forslaget vil over en 
to-årig periode give den 
besparelse på de 215 
timer, som har været 
målet, mener 
borgmesteren. Det betyder, 
at der over de to år, skal 
fyres 14 timelærere. 
  Borgmesteren mener, at 
der egentlig kun er behov 
for to overbygningsskoler i 
kommunen. Det 
samarbejde, der skal i 
gang mellem Kærvejskolen 
og Aabyskolen vil efter Ole 
Lykkegaard Andersens 
opfattelse betyde, at de to 
skolers overbygninger skal 
betragtes som kun en 
overbygning. Nogle af 
overbygningsfagene skal 

der undervises i på den 
ene skole og nogle af 
fagene på den anden skole. 
Desuden bliver der en 
overbygning i Biersted.
  Samarbejdsaftalen 
mellem de to skoler er 
underskrevet af de to 
skolers inspektører samt 
de to bestyrelses-formænd. 
Bestyrelserne har ikke 
været med. 
 -Bestyrelsesformændene 
og inspektørerne kan 
naturligvis kun udtale sig 
på egne vegne. Derfor vil 
samarbejdsaftalen først 
være en realitet, når den er 
godkendt i de to skolers 
bestyrelser, siger Ole 
Lykkegaard Andersen. 
  Forslaget om en 
nedlæggelse af 
overbygningen i Vedsted 
skal nu ud til høring i 
skolebestyrelserne. 

 -Kun hvis der viser sig så 
massiv en modstand som 
mod det frie skolevalg, 
bliver der ændret i 
forslaget, siger Ole 
Lykkegaard Andersen. 
  Protester fra en enkelt 
skole kan ikke ændre 
noget, tilføjer han.

Ole Lykkegaard Andersen: Kun 
massive protester kan ændre 
noget

Stemte for
Aalborg Stiftstidende 28.02.1992

  AABYBRO: I referatet i 
torsdagsavisen af byrådets 
debat om den ny skole-

struktur var der en fejl. Vi 
skrev, at Erik Ingerslev 
Larsen (SF) undlod at 
stemme ved det 
socialdemokratiske forslag 
om overbygninger på 

Aabyskolen, Biersted Skole 
og Vedsted Centralskole. 
Men Erik Ingerslev stemte 
for forslaget. 

SF ind for tre overbygninger
Aalborg Stiftstidende 13.03.1992

  AABYBRO: Socialistisk 
Folkeparti i Aabybro kan 
ikke acceptere, at det 
borgerlige ertal vil lukke 
overbygningen på Vedsted 
Centralskole. Partiet 
ønsker at bevare tre 
overbygninger i 
kommunen, nemlig en i 
Biersted, en i Aabybro og 
en på Vedsted 
Centralskole. 
  Det fastslår partiets 
enlige byrtådsmedlem, Erik 
Ingerslev Larsen. Han er 
forundret over, at 
kulturudvalgsformand 

Dorthe Pedersen (V) nu har 
meldt ud, at de borgerlige i 
virkeligheden satser på 
kun to overbygninger, 
nemlig den i Biersted og 
den i Aabybro, som opstår 
gennem et samarbejde 
mellem Aabyskolen og 
Kærvejskolen.
 -Jeg mente, at hele 
byrådet var enig om, at der 
skulle være tre 
overbygninger. Men nu 
melder de borgerliges 
Dorthe Pedersen ud, at de 
kun ønsker to, og at der 
reelt kun bliver to. Den 
model, mener jeg, er utryg. 

Den kan være optakt til en 
mastodontskole i Aabybro, 
ligesom jeg mener, at de 
borgerliges beslutning om 
højere klassekvotienter i 
overbygningen kan blive en 
løftestang for senere at 
hæve klassekvotienterne i 
grundskolen. Jeg frygter 
allerede, at 24 elever i 
overbygningsklasserne kan 
give problemer ved 
indlæringen.
 -I stedet er der en 
velbegrundet mulighed for 
at ændre på 
skoledistrikterne i Aabybro 
by, at samle overbygning 



på den ene skole og lade 
hver af de to skoler have 
en grundskole. Så kunne 
overbygningerne bevares i 
både Biersted og Vedsted 
også, mener Erik Ingerslev 
Larsen. Det vil give en god 
geogrask fordeling.
  Han undrer sig i øvrigt 
over de nye beregninger 
over besparelsesmulig-
hederne. 
 -Jeg forstår ikke, hvorfor 
besparelsen på den model 
med tre 
overbygningsskoler, som 
Socialdemokratiet går ind 
for, pludselig falder med 

50 procent, siger Erik 
Ingerslev Larsen, lige så 
lidt som jeg forstår, at man 
ikke allerede i 
strukturudvalget tog højde 
for, at børnetallet vil falde, 
og at der her ligger en 
besparelse. 
 -Jeg tror ikke på de 
sparetal, der er lagt frem, 
erklærer Erik Ingerslev 
Larsen, og jeg synes 
desuden, det er uheldigt, 
at skoleinspektørerne er 
brugt i det politiske spil. 
Jeg mener, at borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V) udelukkende har brugt 

de to inspektører som 
sandhedsvidner for at 
skabe ro i sit eget bagland. 
Skolebestyrelserne er 
overhovedet ikke blevet 
spurgt.
  Endelig peger Erik 
Ingerslev Larsen på, at SF 
ikke har noget imod frit 
skolevalg. Men at det skal 
være for alle skolebørn, og 
at det skal ikke indføres i 
forbindelse med en 
strukturændring. Det skal 
først ske, når strukturen 
er faldet på plads, og 
problemerne med 
transporten er løst. 

Byrådet uvidende om tilsynsrådssag
Borgmester og kommunaldirektør svarede selv
Aalborg Stiftstidende 17.03.1992

Af  JYTTE JESSEN

  AABYBRO: I tre en halv  
måned er Aabybro Byråd  
holdt uvidende om, at både 
Nordjyllands Amts 
Tilsynsråd og Folketingets 
ombudsmand har ønsket 
byrådets redegørelse for 
kommunens afskedigelse 
af en fritidscenterleder i 
efteråret. To af 
hovedpersonerne bag 
fyringen, borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
og kommunaldirektør 
Jesper Christensen, har på 
egen hånd givet 
tilsynsrådet en forklaring. 
  Først nu, da tilsynsrådet 
har meddelt, at det på 
baggrund af de tos 
redegørelse ikke nder, at 
der er noget at påtale, 
bliver der lukket op for 
sagen. I morgen 
eftermiddag får 
økonomiudvalget en 
redegørelse. 

  Både borgmesteren og 
kommunaldirektøren 
mener de har handlet 
korrekt og henviser til, at 
de kun har givet 
tilsynsrådet en 
administrativ redegørelse, 
og at der ikke har været 
grundlag for at orientere 
byrådet. 
  Til gengæld udtrykker 
byrådsmedlemmer 
forundring over, at 
borgmesteren ikke i løbet 
af tre en halv måned har 
fundet det nødvendigt at 
orientere byrådet om, at 
tilsynsråd og ombudsmand 
interesserede sig for sagen 
om centerlederen, der blev 
smidt ud med tre timers 
varsel, fordi hun havde 
kritiseret kommunens 
skoledirektør.
 -Der er intet hokus-pokus 
i den sag, siger borgmester 
Ole Lykkegaard 
Andersen. Da vi i 
begyndelsen af december 
k brev fra tilsynsrådet, 
som ønskede en 

redegørelse, forstod vi ikke 
rigtigt, hvad det var, det 
ville vide. Sagen var jo så 
belyst i avisen. Derfor 
ringede 
kommunaldirektøren til 
tilsynsrådets sekretariat og 
aftalte, at vi i første 
omgang kunne nøjes med 
at sende en administrativ 
redegørelse. Så ville de 
vurdere, om der var 
grundlag for at lade 
tilsynsrådet se på sagen. 
Skulle den i tilsynsrådet, 
ville vi blive orienteret. Det 
blev vi ikke. Derfor 
betragtede vi det som en 
ekspeditionssag, der ikke 
var grund til  at orientere 
byrådet om. Havde vi vidst, 
at sagen endte i 
tilsynsrådet, havde vi 
forelagt byrådet den. Vi er 
da ikke helt tumpede, siger 
borgmesteren, der i øvrigt 
ikke nder noget 
mærkeligt i, at to af 
udsmidningssagens 
hovedpersoner på egen 
hånd udfærdiger 

redegørelsen for sagens 
forløb til tilsynsrådet. 
 -Byrådet er enig i 
svarskrivelsen, siger 
borgmesteren. 
 -Byrådsmedlemmerne 
kender imidlertid intet til 
tilsynsrådets og 
ombudsmandens interesse 
for udsmidningssagen eller 
til svarskrivelsen. Et af de 
byrådsmedlemmer, som 
under sagen mente, der var 
tale om knægtelse af 
ytringsfriheden, Erik 
Ingerslev Larsen (SF), siger: 
 -Jeg er forbavset over, at en 
henvendelse fra tilsynsrådet 
ikke har været, forelagt 
byrådet, inden der går en 
svarskrivelse tilbage. Nu vil 
jeg afvente en redegørelse 
fra borgmesteren i morgen 
på økonomiudvalgsmødet. 
Derefter tager jeg stilling til, 
hvordan jeg vil reagere. 
  Både tilsynsråd og 
ombudsmand k interesse 
for sagen på baggrund af 
presseomtalen.
  Det har ikke været muligt 
at få en kommentar fra 
tilsynsrådet. 

Ole Lykkegaard Andersen - svarede selv Erik Ingerslev Larsen: Jeg er forbavset

Tilsynsrådet  svigtede Aabybro 
Byrådet k ingen tilbagemelding
Aalborg tiftstidende 19.03.1992

Ole Lykkegaard Andersen 
beklager, at byrådet ikke fik 
lejlighed til at ytre sig

Af  JYTTE JESSEN 

  AABYBRO: Det er 
Tilsynsrådet for 
Nordjyllands Amt, der har 
svigtet og er skyld i, at 
Aabybro Byråd ikke i løbet 
af tre en halv måned blev 
orienteret om, at det 
samme tilsynsråd og 
Folketingets ombudsmand 
ønskede byrådets 
redegørelse for 
kommunens afskedigelse 
af en centerleder. 

  Det mener Aabybros 
økonomiudvalg, efter at det 
i går drøftede sagen og den 
svarskrivelse, som 
kommunaldirektør Jesper 
Christensen og borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V) på egen hånd havde 
udfærdiget til tilsynsrådet. 
 -Vi mener at tilsynsrådet 
har svigtet, siger Ole 
Lykkegaard Andersen. Da 
vi i begyndelsen af 
december k brev fra 
tilsynsrådet om, at det 
ønskede en redegørelse fra 
byrådet om 

afskedigelsessagen, aftalte 
vores  kommunaldirektør 
telefonisk med 



tilsynsrådets sekretariat, 
at vi i første omgang skulle 
udfærdige en administrativ 
redegørelse. Hvis det på 
den baggrund blev 
vurderet, at, sagen skulle 
behandles i tilsynsrådet, 
skulle vi have en 
tilbagemelding, så vi 
kunne udarbejde en 
politisk redegørelse. Det 
ville være helt naturligt. Vi 
k imidlertid aldrig en 
tilbagemelding, og vi var 
dybt forundrede over, at 
sagen og vores 
administrative redegørelse 
pludselig viste sig at være 
behandlet i tilsynsrådet. 
 -Nu kan vi kun beklage, at 
sagen har været behandlet, 
uden at byrådet havde 
lejlighed til at ytre sig. Men 
vi vil ikke påtale vores 
beklagelse over for 
tilsynsrådet, tilføjer Ole 

Lykkegaard Andersen. 
  Han har tidligere 
forklaret, at han ikke fandt 
grundlag for at orientere 
byrådet om tilsynsrådets 
og ombudsmandens 
interesse for sagen, så 
længe der kun vare tale om 
en administrativ 
redegørelse. 
  Tilsynsrådets nåede i 
øvrigt til det resultat, at 
der ikke er noget at påtale 
i sagen. 
  Også SFeren Erik 
Ingerslev Larsen, der 
forleden udtrykte 
forbavselse over, at 
byrådet ikke var orienteret, 
er nu enig i, at ansvaret 
må lægges på tilsynsrådet. 
 -Tilsynsrådet har kvajet 
sig ved ikke at give 
mulighed for en 
byrådsbehandling, siger 
Erik Ingerslev Larsen. Han 

er i øvrigt ikke enig i den 
svarskrivelse, som er 
udfærdiget af 
borgmesteren og 
kommunaldirektøren, men 
vil ikke gøre mere ved 
sagen nu.
 -Det er rigtigt, at der har 
været en samtale med 
kommunaldirektøren i 
Aabybro, bekræfter 
fuldmægtig Flemming Toft, 
tilsynsrådet. Men den har 
vi nok ikke fortolket på 
samme måde. I hvert fald 
har vi ikke givet en 
tilbagemelding. Det kan 
imidlertid være fordi 
sekretariatet havde den 
indstilling, at der ikke var 
problemer i sagen. Og vi 
har ikke været klar over, 
hvilken betydning det har 
internt i kommunen, at vi 
ikke gav en tilbagemelding.

medlemsblad
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AABYBRO

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. marts 1992 på Rådhuset

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

Dagsorden
1. Dirigent
2. Protokol
3. Byrådsdagsorden
4. Kommunalpolitik
5. EF valgkampagnen
6. Medlemsmøde i april
7. Meddelelser
8. Eventuelt

ad 1. Jette

ad 2. Margrethe

ad 3. Gennemgået

ad 4. Gennemgang af byrådsdagsordenen, vi fastholder vores forslag vedrørende 
skolestrukturen

ad 5. Flere partimedlemmer sætter læsebreve i AabyPosten langs hen ad vejen.

Vi forsøger at afholde offentlig møde med Jes Lunde 6. maj.

Derudover uddeler vi skriftligt materiale i weekenden op til Kristi Himmelfartsdag.

Vi mødes ved Aabycentret den 29. maj med kaffe og kage samt uddeling af NEJ-materiale. 
Jes stiller vi op på en fiskekasse så kan han stå der og lege Speakers Corner.

ad 6. Sesse Søgaard kommer til medlemsmødet i april og taler om "Mere samfund, mindre 
stat"

ad 7. Ingenting

ad 8. Ingenting

referent: Margrethe Larsen

medlemsblad



Venstre i Vedsted vil støtte S og SF
Vil droppe al samarbejde med Venstre i kommunen 
Aalborg Stiftstidende 25.03.1992

  BIRKELSE: Venstre i 
Vedsted truer med at 
droppe alt samarbejde med 
Venstre i Aabybro 
Kommune og i stedet 
samarbejde med 
Socialdemokratiet og SF til 
det kommende byrådsvalg. 
Truslen føres ud ud i livet, 
hvis Venstre og 
konservative på 
byrådsmødet i aften 
vedtager at ytte 
overbygningsklasserne fra 
Vedsted Centralskole til 
skolerne i Aabybro by. 
Samtidig vil Venstre i 
Vedsted trække sig ud af 
alt samarbejde med 
byrådsgruppen og de 
øvrige lokalforeninger. 

  Allerede nu har Venstre i 
Vedsted boykottet Venstres 
samarbejdsudvalgsmøder, 
og hele bestyrelsen er gået 
af i protest mod forslaget 
om at ytte de tre ældste 
årgange. 
 -Venstre fører ikke 
Venstrepolitik i øjeblikket, 
siger Sonja Kristiansen fra 
Venstre i Vedsted. Derfor 
har medlemmerne i 
Venstre i Vedsted-Fristrup 
truffet beslutning om at 
samarbejde med S og SF, 
selvom det er med vemod, 
vi opgiver samarbejdet med 
Venstre. 
 -49 af vore godt 50 
medlemmer har skrevet 
under på, at Venstre i 
Vedsted-Fristrup ved det 
kommende byrådsvalg 

aktivt vil støtte en 
borgerliste, der har til 
opgave at samarbejde med 
det mindretal, der aktivt 
har støttet lokalsamfundet. 
Det vil sige 
Socialdemokratiet og SF, 
siger Sonja Kristiansen. 
Samtidig har 
medlemmerne skrevet 
under på, at de under 
ingen omstændigheder vil 
samarbejde med 
byrådsgruppen og de 
øvrige lokalforeninger. 
  Beslutningen er overrakt 
til borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen. (V) 
som følgebrev til 
underskrifter fra de 49 
Venstremedlemmer, der 
protesterer mod ytningen 
af overbygningsklasserne.  

Vedsteds overbygning flyttes til Aabybro 
Aalborg Stiftstidende 26.03.1992

  AABYBRO: Med det 
ventede borgerlige ertal 
på 10 mod de syv 
socialistiske stemmer 
besluttede Aabybro Byråd i 
aftes at ytte Vedsted 
Centralskoles overbygning 
til henholdsvis Aabyskolen 
og Kærvejskolen i Aabybro. 
  Det er dog ikke sikkert, at 
hele overytningen bliver 
en realitet allerede til 
august. I sidste øjeblik 
smed VK-gruppen nemlig 
et forslag på bordet, som 
indebærer, at de 
nuværende 8. og 9. klasser 
kan fortsætte i Vedsted, 
hvis forældrene og skolen 
ønsker det. De kommende 
8. klasser skal dog 
begynde i Aabybro. 

Eleverne fra Gjøl skal 
begynde på Kærvejskolen, 
mens eleverne fra Vedsted 
skal begynde på 
Aabyskolen. Samtidig er 
det en forudsætning, at de 
to Aabybroskoler 
samarbejder, så 
overbygningerne 
timeressourcernæssigt 
bliver som en. 
  VK-gruppens nyeste 
påfund, at lade de 
nuværende 
overbygningselever i 
Vedsted gøre deres 
skolegang færdig her, 
vakte i øvrigt ikke så lidt 
furore i byrådssalen. Knud 
Winther (S) stillede sig 
tvivlende over for, om det 
var i overensstemmelse 
med styrelsesloven at 
forlange byrådets stilling til 

et forslag, som ingen havde 
haft mulighed for at 
debattere først. Efter 
nogen forvirring og 
forskellige krav om 
afstemningsformen blev 
der stemt om 
overytningen inklusive 
mulighederne for, at de 
eksisterendeoverbygnings-
klasser gør deres 
skolegang færdig i Vedsted. 
  Forud for den afstemning 
var gået afstemningen om 
et ændringsforslag fra 
Socialdemokratiet om en 
overbygningsskole i 
Biersted, en i Aabybro og 
en i Vedsted. Dette forslag 
var blevet stemt ned med 
de 10 borgerlige stemmer 
imod og de syv 
socialistiske for. 
  Forud for de to 

afstemninger var gået en 
ophedet og følelsesladet 
debat, hvor 
byrådsmedlemmerne 
indkasserede henholdsvis 
udisciplinerede 
mishagstilråb og jubeltilråb 
med klapsalver fra de op 
mod 200 tilhørere, der 
trængtes i byrådssalen. 
  I op mod to timer prøvede 
SF og Socialdemokratiet at 
forklare den borgerlige 
gruppe, at deres forslag, 
som ville bevare 
overbygningen i Vedsted, 
var det rigtige. Omvendt 
forsøgte den borgerlige 
gruppe at forklare den 
socialistiske gruppe, at 
Vedsteds overbygning 
skulle yttes til Aabybro 
for at den besparelse på 
930.000 kr., som er 
sparemålet, kan nås. 
  Det var forholdsvis få ny 
ting, der blev fremført. 
  Knud Winther pointerede, 
at det ikke er af hensyn til 
økonomien, at VK ville 
ytte overbygningen, men 
af hensyn til Aabybro by, 
og de to skoler her. 
 -Det er smadder 
uretfærdigt, sagde Knud 
Winther, og indkasserede 
larmende bifald fra 
tilhørerne, der fortrinsvis 
var fra Vedsted. 
  Knud Winther appellerede 
i øvrigt stærkt til VK om at 
opgive ytningen. Han 
pegede bl.a. på, at Aabybro 
i år har 1,3 millioner kr. 
afsat til udvikling og 
markedsføring af Aabybro. 
 -Nu siger man blæse med 
det, sagde Knud Winther, 
men er det ikke vores 
kommune, der skal 
markedsføres?
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 

borede ihærdigt i 
samarbejdet mellem de to 
skoler i Aabybro. Han 
understregde, at han klart 
i den aftale, der ligger, ser, 
at Aabybro by i fremtiden 
kun får en 
overbygningsskole. 
  Men trods hans 
vedvarende forsøg k han 
ikke nogen klar besked fra 
det borgerlige ertal om 
tankerne på det område. 
 -Jeg tror, at nogen i 
Venstre bliver snigløbet af 
det, der sker i aften, sagde 
Erik Ingerslev Larsen. Han 
understregede, at han gik 
ind for modellen med 
bevarelse af Vedsteds 
overbygning. 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
sagde, at han godt kunne 
se det rigtige i den 
geograske fordeling med 
tre overbygninger, hvor 
Vedsted var den ene. 
 -Men vi skal nå det 
resultat på 930.000 kr. i 
besparelse, sagde Ole 
Lykkegaard Andersen. Vi 
vil dog i VK-gruppen være 
indstillet på at lade de 
nuværende 8. og 9. klasser 
i Vedsted gøre deres 
skolegang færdig i Vedsted, 
hvis skolen og forældrene 
ønsker det. Det giver ingen 
ændringer i økonomien. 
  Den forklaring kunne 
hverken socialdemokrater 
eller SF forstå, og det 
lykkedes ikke for 
borgmesteren at gøre den 
side af sagen begribelig. 
  Til gengæld mente Bente 
Skole (V), at det var et 
lyspunkt for Vedsted og 
Gjøl, hvis de to klasser 
kunne blive i Vedsted. 
  Ernst Christensen 

mindede om, at de 930.000 
kr. kun svarer til en 
syvendedel af det, det 
koster at istandsætte 
svømmehallen i Aabybro, 
og at beløbet er mindre end 
det, der forrige år blev 
sparet på ældreområdet.
  Kulturudvalgsformand 
Dorthe Pedersen (V) 
erindrede om, at der fra 
alle skolebestyrelser har 
været fremsat ønske om, at 
størstedelen af besparelsen 
blev hentet på 
overbygningen, så 
grundskolerne kunne 
bevares intakt.
  I debatten blev også de 
seneste høringssvar fra 
skolerne berørt. 
Socialdemokratiet og SF 
stillede tvivl ved, om 
borgmesterens udlægning 
af høringssvarene var 
korrekt. 
 -Vi mener ikke, der er så 
stor tilfredshed, som 
borgmesteren har givet 
udtryk for, sagde Knud 
Winther. Både Biersted og 
Nørhalne skoler har tilføjet 
en række men'er til deres 
udsagn om, at de er 
tilfredse. Bl.a. mener 
Biersted, at forslaget vil 
skævvride kommunen, og 
sammen med Nørhalne 
mener Biersted, at 
modellen med en øst, midt- 
og vestskole er den rigtige. 
  Debatten førte imidlertid 
ikke til en enighed, og 
afstemningen afslørede, at 
uenigheden i sagen havde 
samme størrelsesorden 
som da forslaget i februar 
blev sendt til høring. 
Nemlig 10 for og syv imod. 
  Med den afgørelse er den 
et år lange og seje debat 
om skolestrukturen sluttet. 



- Skån mig for mine venner, mine fjender ... 
Aalborg Stiftstidende 29.03.1992

Gunnar Kristiansen: Sår for flere 
generationer. 

  Fra Gunnar Kristiansen, 
  Solbakken, BirkeIse, 
  har vi modtaget: 

  25. april blev en sorgens 
dag for Vedsted og Gjøl 
skoler. 200-300 børn og 
forældre med over 1.000 
underskrifter blev på 
rådhuset i Aabybro vidne 
til en famlende og pinlig 
afstemning, hvor en 
borgerlig styret 
kommunalbestyrelse med 
otte fra Venstre og med en 
kynisk borgmester fratog 
Vedsted Centralskole dens 
overbygning. 
  Hvordan kan vore 
Venstrebyrådsmedlemmer 
medvirke og føre sådan an, 
helt modsat, hvad I er valgt 
på? Man skulle tro, det er 
usynlige kræfter, I er i 
besiddelse af. Hvad er det, 
der bevirker, at I vil skade 
to små samfund så stærkt 
og så uforstandigt? Skolen 

er livsnerven, en god skole, 
og her tæller store ord om 
økonomi og dygtige 
udvalgsformænd m.m. 
intet. Her er det ikke bare 
tal, men børnene, hjemmet 
og deres skole, der tæller. 
Her er noget man må være 
ærlig overfor, og det er vel 
den sandeste og reneste 
opgave, et menneske kan 
få overdraget i et offentligt 
hverv. 
  Derfor kan man også 
forstå, at det var 
hovedelementet i 
forhandlingerne allerede 
ved kommunesammenlæg-
ningen. Det er ikke så 
længe siden, skolen skulle 
gøres bedre, bevares og 
aldrig forringes.
  Det er byrådet simpelthen 
valgt til. Forstår man ikke 
det, er man utroværdig, og 
det er aftalebrud. Det må 
laves om, ellers giver det 
sår, der ikke bliver lægt de 

første generationer. 
  Uha. Dette er noget der 
går i arv. 
  Til sidst gratulerer jeg SF 
og Socialdemokratiet for 
deres klare menneskelige 
holdning. 

Utilfredshed i 
Aabybro Byråd 
Aalborg Stiftstidende 30.03.1992

Knud Winther: Jeg bliver ikke længere 
forundret over, hvad der står i pressen. 

Jørgen Hellum: Jeg vil hellere orienteres af 
borgmesteren end af Aalborg. Stiftstidende . 

  AABYBRO: Der er 
utilfredshed blandt 
medlemmerne af Aabybro 
Byråd med, at de ikke i tre 
en halv måned er blevet 
orienteret om, at 
Tilsynsrådet for 
Nordjyllands Amt og 
ombudsmanden havde 
bedt rådet om en 
redegørelse for 
afskedigelsen i efteråret af 
en centerleder i 
kommunen. 
 -Jeg tror, at mange 
byrådsmedlemmer må 
være blevet forundret, da 

de i pressen kunne læse, 
at Tilsynsrådet havde bedt 
byrådet om en forklaring, 
og at borgmesteren og 
kommunaldirektøren på 
egen hånd havde 
udfærdiget en redegørelse, 
sagde Ernst Christensen 
(FRP), da byrådet skulle 
behandle sagen som en 
efterretningssag. 
  Knud Winther (S), sagde, 
at han ikke længere bliver 
forundret over, hvad der 
står i pressen, men at han 
mente, at mindretallet, der 
havde en anden opfattelse 
af afskedigelsessagen, 
burde have haft lejlighed til 
at fremkomme med sit 
synspunkt. Dermed 
henviste han til SF'eren 
Erik Ingerslev Larsen. Da 
sagen blev kendt, gav han 
udtryk for, at han ikke var 

enig i den svarskrivelse, 
som borgmesteren og 
kommunaldirekteren 
havde udfærdiget. 
  Erik Ingerslev Larsen gav 
i øvrigt på byrådsmødet 
udtryk for, at han mente, 
at borgmesteten burde 
have orienteret byrådet om 
Tilsynsrådets henvendelse, 
bl.a. fordi 
afskedigelsessagen havde 
optaget sindene så stærkt.
  Det synspunkt blev 
støttet af socialdemokraten 
Jørgen Hellum. Han sagde: 
 -Jeg ville hellere have 
været orienteret om 
Tilsynsrådets henvendelse 
af borgmesteren, end jeg 
ville have været orienteret 
af Aalborg Stiftstidende. 
  Borgmesteren Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
gentog den forklaring, han 

har givet offentligt, nemlig 
at han og 
kommunaldirektøren efter 
aftale med Tilsynsrådets 
sekretariat havde 
udfærdiget en 
administrativ redegørelse. 
 -Den blev ved en fejl 
behandlet i Tilsynsrådet, 
sagde Ole Lykkegaard 
Andersen. 
  Tilsynsrådet 
konkluderede i øvrigt efter 
behandlingen, at der ikke 
var noget at påtale i sagen. 
  Tilsynsrådet tager 
imidlertid sagen op igen 
fredag 10. april, fordi et af 
medlemmerne, Leif 
Madsen (FRP), ikke var 
klar over, at han 
behandlede en 
administrativ redegørelse. 
Han troede, det var 
byrådets redegørelse. 
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AABYBRO

Ekstraordinær generalforsamling den 8. april 1992

Dagsorden
1. Valg af bestyrelsesmedlem pga. Majas udtræden

ad 1. Torben Ertmann enstemmigt valgt.

EF møder over hele kommunen 
Aalborg Stiftstidende 12.04.1992

  PANDRUP: Op til 
afstemningen om EF-
Unionen 2. juni bliver der 
hele fem orienterings- og 
debatmøder rundt i 
kommunen. Det er SiD-
afdelingen i Pandrup, som 
i samarbejde med 
Socialdernokratiet, SF og 
Folkebevægelsen mod EF 
har taget initiativ til 
møderne.
 -Ideen med at holde 
møder forskellige steder i 
kommunen er, at vi gerne 
vil nå ud til så mange som 
overhovedet muligt. Om 
der kommer 15 eller 150 til 
møderne, er ikke det 
vigtigste for os. Vi vil gerne 
give et tilbud til alle 
interesserede. Så må det 
være op til den enkelte at 
afgøre, om man vil deltage, 
siger Leif Stevn, SiD-
formand. 
  Ved alle møderne kommer 
der en repræsentant for 
Socialdemokratiet, SF og 

Folkebevægelsen mod EF. 
Ved det sidste møde, som 
holdes i Jetsmarkhallen, 
vil SiD også sende en 
repræsentant. 
  Der lægges ud tirsdag 28. 
april på Hune Skole, hvor 
Socialdemokratiet er 
repræsenteret af Ilse 
Hansen, der er 
folketingskandidat i 
Fjerritslev-kredsen. Fra SF 
kommer Nicolai Tuxen, 
mens Folkebevægelsen 
sender Knud Vaarning, der 
er faglig sekretær i SiD i 
Nørresundby. 
  Torsdag 30. april er der 
møde på Saltum 
Centralskole. Her er 
deltagerne 
folketingsmedlem Holger 
Graversen (S), 
amtsrådsmedlem Hanne 
Thygesen (SF) og Bo Finck 
(Folkebevægelsen). 
  Tirsdag 7. maj er der 
møde på V. Hjermitslev Kro 
med deltagelse af 
folketingsmedlem Ole 
Stavad (S), byrådsmedlem 

Erik Ingerslev Larsen (SF) 
og Jan Kappel 
(Folkebevægelsen). 
  Moseby Skole er ramme 
om mødet mandag 11. maj 
med folketingsmedlem 
Jens Risgaard Knudsen 
(S), Bente Lauritsen (SF) og 
Malernes formand i 
Aalborg, Knud Jacobsen 
(Folkebevægelsen). 
  Der sluttes af i 
Jetsmarkhallen torsdag 
21. maj. Her bliver der 
også musikalsk 
underholdning. 
  Fra Socialdemokratiet 
kommer Grete Henriksen, 
fra SF folketingsmedlem 
Jes Lunde, mens 
Folkebevægelsen mod EF 
sender Knud Christensen. 
  Leif Stevn siger, at SiD i 
Pandrup ikke har opfordret 
medlemmerne til at 
stemme hverken ja eller 
nej. 
 -Men vi har en 
kongresbeslutning om, at 
der opfordres til at stemme 
nej, siger Leif Stevn. 





AABYBRO

Gammelt posthus skal igen sælges
Aalborg Stiftstidende 27.04.1992 

  AABYBRO: Så rumles der 
endnu en gang med planer 
om at sælge, det gamle 
posthus på Viaduktvej i 
Aabybro. Byrådet skal 
onsdag aften vurdere, om 
huset skal udbydes til 
salg. 
  I økonomiudvalget, hvor 
salget har været drøftet, 
var der ikke enighed. Erik 
Ingerslev Larsen (SF) gik 
imod og forlangte 
spørgsmålet drøftet i 

byrådet.
  Det gamle posthus er 
bygget i 1911, og det er et 
af de kønneste og bedst 
bevarede ældre huse i 
Aabybro. Det er vurderet 
til 1.490.000 kr.
  Der er i øjeblikket to 
udlejningsboliger og et 
areal udlejet til erhverv i 
bygningen. 
  Gennem de seneste 20 år 
har der med jævne 
mellemrum været planer 
om at sælge det gamle 
posthus. Det har som regel 

været i forbindelse med 
økonomiske kriser i 
kommunen, at tanken om 
salg er dukket op. Indtil nu 
er salgsplanerne imidlertid 
altid strandet.
  Denne gang er det 
meningen, at huset skal 
udbydes til salg, sådan at 
byrådet kan vælge mellem 
de indkomne tilbud. Hvis 
byrådet godkender 
salgsplanerne, skal 
tilbudene være inde senest 
15. maj.

Bestyrelsesmøde den 28. april 1992

Tilstede: Erik, Jette, Anne Mette og Inge Lis
Afbud: Margrethe, Torben og Finn

Dagsorden
1. Dirigent
2. Protokol
3. Byrådsdagsorden
4. Kommunalpolitik
5. EF-valgkampen
6. Medlemsmøde i maj
7. Meddelelser
8. Eventuelt

ad 1. Jette

ad 2.Anne Mette

ad 3. Gennemgået

ad 4. Angående klage til tilsynsrådet (fra Birkelseborger) støtte til klageren på et enkelt 
punkt (afstemningspraksis)

ad 5. Vi søger SiD om støttebeløb til NEJ-kampagnen, Mette laver udkast og sender det til 
underskrift hos Jette.

ad 7. Central ansøgning om valgstøtte.
Vi bevilger penge fra vore 2 valgtilforordnede.

ad 6. Prøver at få Jes Lunde til at komme - annoncerer det som offentlig møde

ad 8. Intet

referent: Anne Mette Jacobsen

Ombudsmanden ind i fyringssag 
Aalborg Stiftstidende 27.04.1992

AABYBRO: Folketingets 
ombudsmand bliver nu 
inddraget i sagen om 
Aabybros udsmidning af 
en centerleder på Gjøl og 
den administrative 
redegørelse, som 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
og kommunaldirektør 
Jesper Christensen på 
egen hånd udformede til 
tilsynsrådet om sagen, 
uden at orientere byrådet. 
Det er SF-byrådsmedlem-
met Erik Ingerslev Larsen, 
der går til ombudsmanden 
med sagen. 
  Det sker efter, 
borgmesteren offentligt har 
kritiseret tilsynsrådets 
sekretariat for ikke at have 
holdt et løfte om, at give 
Aabybto besked, hvis 
tilsynsrådet skulle 
behandle svaret fra 
Aabybro. 
Borgmesterkritikken k 
tilsynsrådet til at tage 
sagen op, men resultatet 

blev, at rådet afviste, at 
sekretariat har afgiv et 
sådan løfte. Det har 
tilsynsrådet skrevet til 
Aabybro, og det er den 
skrivelse, der nu får Erik 
Ingerslev Larsen til at 
reagere. 
 -I det brev, vi har fået fra 
tilsynsrådet, bliver sagen 
vendt, ved at rådet skriver, 
at det er uden relevans. 
om der er givet noget løfte. 
til Aabybro eller ej, siger 
Erik Ingerslev Larsen. 
Rådet mener nemlig, at 
fordi en sådan meddelelse 
under alle omstændig-
heder ville komme et par 
måneder senere end selve 
sagen, kunne den ikke 
ændre på, om byrådet eller 
dele af det føler sig dårligt 
orienteret af borgmester og 
kommunaldirektør. 
 -Sådan hænger sagen ikke 
sammen, og da det 
oprindelig var folketingets 
orndbudsmand, der bad 
tilsynsrådet se på 
proceduren i Aabybro, vil 
jeg nu sende min 

redegørelse for sagen til 
ombudsmanden, siger Erik 
Ingerslev Larsen. Jeg 
mener, at borgmesteren 
har vurderet meget forkert 
på tilsynrådets oprindelige 
henvendelse i sagen. Der 
havde været så meget 
blæst om den fyring af 
centerlederen, at det ikke 
var nok med en 
administrativ redegørelse, 
og det vil jeg fortælle 
ombudsmanden. 
  Afskedigelsen fandt sted i 
efteråret, hvor et ertal i 
økonomiudvalget på et 
ekstraordinært møde 
besluttede at smide 
lederen ud med tre timers 
varsel, selv om hun selv 
havde sagt op. 
Begrundelsen var bl.a., at 
hun havde kritiseret en af 
kommunens embeds-
mænd. Den begrundelse 
k ombudsmanden til at 
reagere, fordi han ønskede 
undersøgt, om der var sket 
overgreb på 
ytringsfriheden. 



Tre vil snakke om union 
Aalborg Stiftstidende 30.04.1992

Holger Graversen, Hanne Thygesen og Bo Finck i panelet på EF-mødet

  SALTUM: I aften holdes 
det andet af de planlagte 
fem møder om EF-Unionen 
forud for 
folkeafstemningen 2. juni. 
Mødet holdes på Saltum 
Centralskole. 
  Der bliver som i Hune et 

panel med tre politikere, 
nemlig folketingsmedlem 
for Socialdemokratiet 
Holger Graversen, Bo 
Finck, Folkebevægelsen 
mod EF, samt 
amtsrådsmedlem Hanne 
Thygesen, SF. 
  Efter planen skulle 

byrådsmedlem Erik 
Ingerslev have deltaget, 
men han kommer i stedet 
på mødet 7. maj på V. 
Hjermitslev Kro. 
  Det er igen SiD, SF og 
Socialdemokratiet samt 
Folkebevægelsen mod EF, 
der har arrangeret.

Ombudsmand ser på leder-fyring 
Erik Ingerslev Larsen (SF): Sagen forkludret 

Af  JYTTE JESSEN

  AABYBRO: 
Ombudsmanden bliver nu 
inddraget i Aabybros fyring 
af en centerleder på Gjøl og 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersens og 
kommunaldirektør Jesper 
Christensens 
administrative redegørelse 
for sagen til Nordjyllands 
Amts tilsynsråd. 
  Det er SFeren Erik 
Ingerslev Larsen, der rejser 
sagen over for 
ombudsmanden. Han 

mener, den er blevet så 
forkludret, at det er 
nødvendigt at lade 
ombudsmanden vurdere 
den. 
  Erik Ingerslev Larsen har 
truffet beslutningen, efter 
at tilsynsrådet for 
Nordjyllands Amt har set 
på sagen et par gange. 
 -Det var Folketingets 
Ombudsmand, der i sin tid 
k tilsynsrådet til at 
interessere sig for sagen, 
og jeg mener, at det nu er 
nødvendigt at bede ham se 
på den igen, siger Erik 
Ingerslev Larsen. Derfor vil 
jeg sende ham en 

redegørelse, hvor jeg gør 
min opfattelse af sagen 
klar. Jeg mener, at 
borgmesteren har vurderet 
sagen meget forkert, og at 
den administrative 
redegørelse til tilsynsrådet 
ikke er tilstrækkelig. Sagen 
var så varm, at byrådet 
burde have svaret. 
  Aabybro smed i efteråret 
centerlederen ud med tre 
timers varsel, efter at hun 
selv havde sagt op. En af 
kommunens begrundelser 
for den hurtige afgang var, 
at hun offentligt havde 
kritiseret en af 
kommunens 

Erik Ingerslev Larsen: Tilsynsrådet drejer 
sagen. 

Ikke ro efter Ole Lykkegaard Andersens 
redegørelse

embedsmænd. Det k 
ombudsmanden til at 
ønske afklaret, om der var 
tale om knægtelse af 
ytringsfriheden. 

Posthus sælges
Aalborg Stiftstidende 05.05.1992

  AABYBRO: Nu bliver 
Aabybros gamle posthus 
solgt. Det har byrådet 
besluttet på sit seneste 
møde. Kun en, nemlig 
SFeren Erik Ingerslev 
Larsen, gik imod 
beslutningen. 
  Erik Ingerslev Larsen 
begrundede sin protest 
med, at det gamle posthus 

er en af de meget få 
bevaringsværdige 
bygninger, som Aabybro 
har. Han gav udtryk for 
frygt for, at den afhændet 
til private, kunne komme 
til at ændre udseende. Han 
så hellere huset anvendt til 
museum, og han 
understregede, at det ikke 
kostede kommunen noget 
at beholde huset.

  Den frygt blev ikke delt af 
Jørn Krogsgaard (K), der 
mente, at den 
interesserede køber ville 
respektere husets 
særpræg. 
  Huset vil nu blive 
udliciteret og solgt. 
  Det var i øvrigt Erik 
Ingerslev Larsen, der 
havde ønsket salget til 
debat i byrådet. 

Samarbejde skal gå over grænser 
Økonomiudvalg anbefaler samarbejdsforslag 
Aalborg Stiftstidende 10.05.1992

  AABYBRO: Aabybro går 
endnu en gang ind for 
erhvervssamarbejde på 
tværs af 
kommunegrænserne. Et 
ertal i økonomiudvalget 

har netop besluttet at 
anbefale byrådet at 
acceptere det seneste 
forslag til et 
erhvervssamarbejde 
mellem Brovst, Fjerritslev, 
Pandrup og Aabybro. 

  Kun SFeren Erik 
Ingerslev Larsen og 
socialdemokraten Carl 
Laursen kunne ikke 
acceptere 
samarbejdsforslaget.
  Formålet med 



samarbejdet er at skabe et 
samarbejdsforum, der kan 
synliggøre de re 
Jammerbugtkommuner 
som en region. Det skulle 
skabe gode vilkår for vækst 
i områdets erhvervsliv og 
dermed forstærke 
beskæftigelsesmulig-
hederne. 
  Det nye samarbejdsforum 
skal i første omgang 
markeres med, at der 
vælges en bestyrelse, som 
skal bestå af de 

implicerede kommuners 
borgmestre og 
erhvervsrådsformænd. 
  Hvis alle re kommuner 
godkender forslaget til 
samarbejde, er det planen, 
at det skal træde i kraft 1. 
juli. 
 -Jeg mener, at vi gennem 
et samarbejde på tværs af 
kommunegrænserne f.eks. 
bedre kan tiltrække 
udenlandsk kapital til 
investering i virksomheder 
i området, siger 

borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V), 
Aabybro. Men jeg mener 
også, at et samarbejde 
mellem de re kommuner 
kan føre til, at vi kan 
overtage arbejdsopgaver, 
som i øjeblikket hører 
hjemme i amtets regi. Jeg 
forestiller mig f.eks. en 
række specialistfunk-
tioner. 
  Planlægningen af 
erhvervssamarbejdet har 
stået på i et års tid. 
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AABYBRO

Flertallet vil nu støtte nyt samarbejde
Aalborg Stiftstidende 24.05.1992

  AABYBRO: Efter en lang 
og meget skarp debat 
besluttede det borgerlige 
ertal i Aabybro byråd at 
sige ja til en overenskomst 
for et nyt regionalt 
erhvervssamarbejde i 
Jammerbugten med 
Pandrup, Brovst og 
Fjerritslev. Formålet med 
samarbejde er bl.a. at 
synliggøre 
Jammerbugtregionen 
nationalt og internationalt.
  Socialdemokraterne vil 
også gerne samarbejde, 
men det skal ikke være på 
baggrund af den nu 
vedtagne overenskomst, 
som efter partiets mening 
ikke er det papir værd, den 
er skrevet på. 
 -Der er intet indhold i 
overenskomsten. Det er 
kun luft. Det arbejde, der i 
øjeblikket foregår i det 
lokale erhvervsråd bliver 
fuldstændig foradiget, 
hvis det skal erstattes med 
den overenskomst, som 
ikke har noget indhold. 
Det kan undre mig, at re 
borgmestre og lige så 
mange 
kommunaldirektører kan 
mene, at vi skal tage 
seriøst stilling til den 

overenskomst, sagde Knud 
Winther (S). 
  Det indlæg brød 
borgmester Ole 
Lykkegaard (V) sig bestemt 
ikke om.
  Du sidder arrogant og 
mener dig bedrevidende 
end alle de andre 
kommuner tilsammen, 
sagde han direkte 
henvendt til Knud 
Winther. 
 -Vi har lavet nogle 
rammer, som skal fyldes 
ud hen ad vejen. Vi bliver 
nødt til at lave et regionalt 
erhvervssamarbejde af 
hensyn til væksten, 
tilføjede han. 
  Både Knud Winther og 
partifællen Carl Laursen 
sagde, at de i stedet 
foretrækker det nuværende 
uformelle samarbejdet 
mellem de re kommuner i 
form af borgmestermøder. 
Det sikrer en vis dynamik. 
  SFs Erik Ingerslev kunne 
heller ikke støtte 
samarbejdsoverenskom-
sten. Han vil hellere 
samarbejde med Aalborg, 
som der i øvrigt allerede er 
lagt en spire til. 
 -Den overenskomst er alt 
for tynd til at gøre noget 
ved den store 
arbejdsløshed i området. 

Vi skal have Aalborg koblet 
på. Det er Aalborg, der er 
internationalt kendt, og vi 
skal sørge for at få del i 
den industrielle vækst, der 
kommer i Aalborg-
området, sagde han. 
 - De andre kommuner 
satser mest på vækst i 
turisme. Det har vi ingen 
glæde af, tilføjede Erik 
Ingerslev. 
  Ole Lykkegaard sagde, at 
der naturligvis også skal 
samarbejdes med Aalborg. 
Men samtidig må det også 
være helt naturligt at 
samarbejde med tre andre 
kommuner, som har 
samme størrelse som 
Aabybro. 
  Også Jørn Krogsgaard (K) 
vil samarbejde med både 
Aalborg og de små 
nabokommuner.
 -Ved at koble os sammen 
med de tre små 
nabokommuner kan vi 
gøre en bedre indsats med 
hensyn til både 
arbejdsløshed og vækst i 
vores område. Vi bør 
vedtage overenskomsten og 
derefter sørge for, at der 
stoppes noget mere 
konkret ind i den, sagde 
han. 

Bestyrelsesmøde den 26. maj 1992

Tilstede: Erik, Inge Lis, Anne Mette og Ivan
Afbud: Torben, Finn og Margrethe

Dagsorden
1. Dirigent
2. Protokol
3. Kommunalpolitik, byrådsdagsorden
4. EF-union kampagne
5. Meddelelser
6. Medlemsmøde i juni
7. Aktivitetskalender for 2. halvår 1992
8. Eventuelt

ad 1. Jette

ad 2. Anne Mette

ad 3. Gennemgået

ad 4. Fordeling af valgmateriale
Fredags-happening i centret 29.05.1992 kl. 15.00 - 16.30, Jette, Erik, Finn, Torben og Ivan, 
uddeling af balloner oppustet med helium (50 kg.) og æbler. Annonce i AabybroPosten 
angående center halløj + Jes Lunde

ad 5. Meddelelser:
SiD har sendt 1000 kr.

Annonce i AabybroPosten 800 kr.

Brev fra Brønderslev: holder offentlig EF-møde i morgen.

Referat fra Landsmøde og HB

ad 6. Medlemsmødet er slettet pga. knokleriet til sommerfest - vi ses.

ad 8. Intet

referent: Anne Mette Jacobsen



Ingen udvidelse af børnehaven
Aalborg Stiftstidende 29.05.1992

Erik Ingerslev: - En uheldig 
udvikling. 

  AABYBRO: Den planlagte 
udvidelse af børnehaven i 
Vedsted til august i år 
bliver først en realitet til 
august næste år. Samtidig 
fortsætter 
skolefritidsordningen i 
Vedsted Centralskoles 
lokaler, og i 1993 bliver 
der et permanent 
skolefritidsafsnit på 
centralskolen. 
  Det besluttede Venstre, 
de konservative og 
Fremskridtspartiet på 
byrådsmødet. 
  Dermed k 
Socialdemokratiet ikke et 
ønske opfyldt om en 
børnehavepavillon til 20 
børn fra august i år. 
Samtidig ville partiet have 
skolens lokaler ført tilbage 
til undervisningsbrug. 
  Knud Winther (S) sagde, 
at de borgerlige med 
beslutningen havde brudt 
en aftale om, at 
skolefritidsordningerne 
ikke skal have lokaler på 
selve skolerne, men have 
basis i bygninger tæt på 
skolerne. 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard (V) sagde, at 
der i første omgang må 

tænkes på  kommunens 
økonomi, og at 
Socialdemokratiet med sit 
forslag handlede 
økonomisk uforsvarligt. 
 -Der er ledige lokaler på 
skolen. Så bygger man da 
ikke et hus ved siden af. 
Det er økonomisk 
uansvarligt, sagde han. 
 -Vi forsøger blot at hænge 
partierne op på den aftale, 
der er indgået, og hvad vi 
har lovet borgerne, sagde 
Knud Winther.
  Kulturudvalgsformand 
Dorthe Pedersen (V) sagde, 
at det faldende børnetal 
har givet tomme 
klasselokaler, som bør 
bruges, f.eks. til 
skolefritidsordning. 
 -På Kærvejskolen i 
Aabybro inddrages også 
lokaler til 
skolefritidsordningen, 
sagde Dorthe Pedersen. 
  Erik Ingerslev (SF) sagde, 
at han for lang tid siden 
havde påpeget en frygt for 
en udvikling mod 
skolefritidsordninger i 
skolernes lokaler. 
 -Dengang blev min frygt 
afvist af næsten et samlet 
byråd. Men nu er vi præcis 
i gang med den udvikling. 
Jeg synes, det er meget 

uheldigt, at børnene skal 
være på skolen hele dagen 
- både når de er i skole, og 
når de passes i 
skolefritidsordningen, 
sagde han. 
  Den bekymring havde 
Jørn Krogsgaard (K) ikke. 
 -Med de gode skoler, vi 
har i dag, gør det ikke 
noget, at børnene skal 
være under samme tag 
hele dagen, sagde han.

Socialformand må forklare sig
Aalborg Stiftstidende 09.06.1992

 AABYBRO: Fungerende 
socialudvalgsformand 
Marianne Vester (V), 
Aabybro, kommer i 
eftermiddag til at forklare, 
hvad hun mener, når hun 
kalder vienamesiske 
ygtninge for sociale vrag.

Det er SFeren Erik 
Ingerslev Larsen, Aabybro, 
der på socialudvalgets 
møde vil forlange en 
forklaring på udtalelsen, 
som blev fremsat i Aalborg 
Stifstidende i fredags. 
 -Det er forkasteligt, at 
bruge så kategorisk en 

betegnelse om en gruppe 
mennesker, mener Erik 
Ingerslev Larsen, og jeg vil 
forlange, at den 
fungerende 
socialudvalgsformand 
kommer med en forklaring.       
jess



Blæste på regler
Aalborg Stiftstidende 10.06.1992 

  AABYBRO: Aabybro 
blæste på sine egne regler, 
da et ertal i 
økonomiudvalget i efteråret 
smed en institutionsleder 
ud med tre timers varsel, 
fordi hun havde udtalt sig 
kritisk til pressen om en 
embedsmand i kommunen. 
Det hævder byrådsmedlem 
Erik Ingerslev Larsen (SF) i 
den redegørelse, han har 
sendt til ombudsmanden 
for sagen. 
  Erik Ingerslev Larsen 
ønsker, at ombudsmanden 
skal vurdere hændelses-

forløbet i sagen. Det har 
ombudsmanden lovet at 
gøre i løbet af en uges tid. 
  I redegørelsen til 
ombudsmanden skriver 
Erik Ingerslev Larsen, at 
ertallet i økonomiudvalget 
tilsidesatte de aftaler, der 
ligger i kommunen om 
samarbejdsproblemer. Heri 
står bl.a.,at opsigelse af en 
medarbejder så vidt muligt 
bør undgås, og at 
medarbejdere i god tid skal 
gøres opmærksom på 
forhold, der kan give 
anledning til afskedigelse. 
Erik Ingerslev Larsen 

oplyser, at der ikke 
tidligere havde været 
samarbejdsvanskeligheder 
med den pågældende 
institutionsleder. 
  Erik Ingerslev Larsen 
konkluderer, at holdningen 
i det brev, som 
økonomiudvalget skrev til 
lederen om, at hun med 
øjeblikkelig virkning var 
fritstillet, er, at 
økonomiudvalgets ertal 
ikke ønsker personer, der 
udtaler sig kritisk til 
pressen. Det, mener han, 
er et angreb på 
ytringsfriheden. 



Tilsynsrådet vil modtage to svar 
Aalborg Stiftstidende 25.06.1992

Erik Ingerslev Larsen: - Mange 
inhabile, hvis Kay Werner er det

  AABYBRO: Byrådet i 
Aabybro kunne i aftes ikke 
blive enig om at sende en 
fælles udtalelse til 
Tilsynsrådet i sagen om 
inhabilitet for den 
konservative suppleant af 
byrådet Kay Werner, Gjøl. 
Han trådte ind i byrådet, 
da Jørn Krogsgaard (K) 
blev erklæret inhabil, da 
byrådet behandlede 
skolestrukturen.
Men Kay Werner blev af et 
ertal ligeledes erklæret 
inhabil. Det er han 
utilfreds med og har klaget 
til Tilsynsrådet. 
  Tilsynsrådet får nu en 
udtalelse fra både det 
borgerlige ertal samt fra 
Socialdemokratiet og SF. 
  De borgerlige sender den 
udtalelse, som blev 
præsenteret i byrådssalen i 
aftes, mens S og SF inden 
på mandag kommer med 
deres egen fællesudtalelse. 
  I ertallets udtalelse står, 
at Kay Werner var inhabil. 

Han havde en datter i 9. 
klasse på Vested 
Centralskole, som skulle 
miste overbygningen. 
Dermed mener ertallet, at 
hans personlige interesse i 
sagen er så stærk, at han 
må være inhabil. 
  Både Socialdemokratiet 
og SF mener, at Kay 
Werner ikke var inhabil, og 
kunne derfor ikke støtte 
forslaget til udtalelse. 
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
sagde, at hvis Kay Werner 
var inhabil blot fordi 
datteren gik på Vedsted 
Centralskole, så ville 
mange andre 
byrådsmedlemmer også 
være inhabile.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
fremførte, at både 
Indenrigsministeriet, 
Justitsministeriet og 
Tilsynsrådet mener, at Kay 
Werner var inhabil. 
 -Det kan vi ikke sidde 
overhørig, sagde han. 
  Jørn Krogsgard (K) 
oplyste, at Kay Werner 

også selv mener, at han 
var inhabil, og han 
opfordrede til at man nu 
lader Tilsynsrådet afgøre 
den sag. 
  Det gør Tilsynsrådet, når 
udtalelserne fra Aabybro 
kommer. 

SFO skal ind på Biersted Skole 
Aalborg Stiftstidende 25.06.1992

Jørgen Hellum: - Brug tand-klinikken

  AABYBRO: Det borgerlige 
ertal i byrådet i Aabybro 
besluttede i aftes, at 
skolefritidsordningen i 
Biersted midlertidigt skal 
rykke ind på Biersted 
Skole. Det giver ledige 
lokaler til et midlertidigt 
børnehaveafsnit. 
  Ordningen skal fungere i 
et år, hvorefter børnehaven 
Bjessingbo igen forventes 
at kunne have plads til alle 
børnehavebørn i Biersted. 

  Flytteriet betyder, at 
børnehaven rykker ind i 
lokalerne, hvor SFO 1 er. 
SFO rykker ind hos SFO 2, 
som i stedet får plads i 
skolen. 
  Socialdemokraterne er 
imod SFO-ordninger i 
skolernes lokaler. Derfor 
foreslog Jørgen Hellum i 
stedet, at den tomme 
tandklinik i Biersted 
bruges til bibliotek og 
derefter kan biblioteket 
bruges til børnepasning. 
Dermed undgås SFO på 

skolen. 
 -Det er fantastisk, at vi 
har en bygning stående, 
som ikke bliver brugt, og vi 
så samtidig skal til at 
bruge skolen til 
børnepasning, sagde 
Jørgen Hellum.
  Socialdemokraternes 
forslag fandt en vis 
sympati hos 

kulturudvalgsformand 
Dorthe Pedersen (V), men 
hun gjorde opmærksom 
på, at det ville blive en for 
dyr løsning. Godt en halv 
mio. kr. vil det koste i 
udgifter til ombygning og 
inventar. 
  Det beløb kunne Jørgen 
Hellum ikke godkende, da 
han ikke havde set de 

udregninger, som Dorthe 
Pedersen henviste til. 
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
sagde, at han principielt er 
imod SFO i skolernes 
lokaler. Han tilføjede, at 
Socialdemoratiet ikke altid 
er afvisende over for SFO i 
skolerne, bl.a, har partiet 
sagt ja på Kærvejskolen. 





Fortsat fælles om psykolog 
Aalborg Stiftstidende 25.06.1992

  AABYBRO: Aabybro skal 
fortsat være med i et 
fælleskommunalt 
samarbejde om løsning af 
skolepsykologiske opgaver. 
  Det besluttede et ertal i 
byrådet i aftes bestående 
af de borgerlige partier. 
  Dog udvides samarbejdet 
til også at omfatte Løkken-
Vrå Kommune. I forvejen 
er Pandrup, Aabybro, 
Fjerritslev og Brovst med i 
samarbejdet. 
  Socialdemokratiet og SF 
ønskede i stedet en 
selvstændig 
skolepsykologisk ordning 
kun for Abybro. 
 -På det seneste har 
samarbejdet fungeret 
fortrinligt. Men det hænger 
udelukkende sammen med 
den person, der betjener 
vores område. Det er ikke 
indholdet i aftalen, der er 

årsag til, at det har 
fungeret. Og der har været 
perioder, hvor ordningen 
ikke har fungeret, sagde 
Knud Winther (S). 
 -Det forslag til ny 
overenskomst, der ligger 
på bordet, er ikke en 
optimal løsning for de 
penge, vi skal bruge. Vi vil 
hellere gøre det selv, 
tilføjede han. 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
kunne derimod ikke se 
nogen grund til at bryde et 
samarbejde, som efter 
hans mening har fungeret 
udmærket. 
 -Alt tyder på, at hvis de 
små kommuner fremover 
skal kunne tilbyde god 
service, må der 
samarbejdes på en række 
specialområder. Og jeg 
synes ikke S og SF har 
argumenter for at trække 

sig ud af det 
skolepsykologiske 
samarbejde. Skolevæseent 
siger, at man er tilfreds 
med samarbejdet, sagde 
borgmesteren.
 -Jeg tror ikke, at hele 
Aabybros skolevæsen er 
enig med borgmesteren, 
svarede Erik Ingerslev 
Larsen (SF) og tilføjede, at 
SF altid har ønsket en 
ordning for bare Aabybro. 
  Kulturudvalgsformand 
Dorthe Pedersen (V) slog 
på, at et samarbejde giver   
mulighed for at råde over 
et helt behandlerteam, 
hvor der er mulighed for at 
udveksle erfaringer. 
  Partifællen Marianne 
Vester supplerede med, at 
det faglige miljø er for lille, 
hvis kun en enkelt 
kommune laver sig egen 
skolepsykologiske ordning. 

- Byrådsmedlem var ikke inhabil 
Aalborg Stiftstidende 02.07.1992

  AABYBRO: 
Socialdemokratiets og SFs 
byrådsgrupper fastholder, 
at byrådssuppleant Kay 
Werner (K), Gjøl, ikke var 
inhabil, da byrådet 25. 
marts behandlede sagen 
om ny skolestruktur, hvor 
Kay Werner blev sat uden 
for døren.
  Det fremgår af den 
udtalelse til Tilsynsrådet 
for Nordjyllands Amt, som 
S og SF har aeveret. Den 
skal sendes til tilsynsrådet 
sammen med udtalelsen 
fra det borgerlige ertal i 
byrådet, som fastholder, at 
Kay Werner var inhabil. 

  S og SF tager i deres 
udtalelse fat i den 
redegørelse, som professor 
Claus Haagen Jensen, 
AUC, har udarbejdet for 
Aabybro Kommune og som 
det borgerlige ertal 
henviser til i deres 
udtalelse til tilsynsrådet. 
  AUC-professoren 
konkluderer, at Kay 
Werner var inhabil, fordi 
han havde væsentlige 
personlige interesser i 
sagen. De interesser er, at 
Kay Werner både var 
medlem af 
skolebestyrelsen og havde 
et barn i en af de klasser 
på Vedsted Centralskole, 
som skal yttes til 

Aabyskolen. 
  Men det argument kan S 
og SF ikke acceptere. 
 -Hvis man er inhabil, fordi 
man har et barn på en 
skole, er det vor opfattelse, 
at det vil få uoverskuelige 
konsekvenser for det 
fremtidige byrådsarbejde, 
skriver Knud Winther (S) 
og Erik Ingerslev Larsen 
(SF) til tilsynsrådet. 
 -En fastholdelse af, at Kay 
Werner var inhabil, fordi 
han havde børn på skolen, 
ville have betydet, at fem-
seks af byrådets øvrige 
medlemmer også ville være 
inhabile ved behandlingen 
af det pågældende 
dagsordenspunkt, tilføjer 



de.
  S og SF henviser også til, 
at Claus Haagen Jensen et 
andet sted i redegørelsen 
til kommunen 
konkluderer, at Kay 
Werner ikke kunne 
erklæres inhabil, fordi han 
tidligere har været med til 
at behandle sagen i 
skolebstyrelsen, hvor han 

sidder. Den konklusion er 
S og SF enig i. 
  På den baggrund gør S og 
SF opmærksom på, at de 
ikke mener, Kay Werner 
var inhabil i byrådet, 
hverken fordi han var 
medlem af en 
skolebestyrelse, eller fordi 
han har børn i en skolen, 
der vil blive berøret af 

beslutningen. 
  S og SF siger samtidig, at 
den beslutning, der blev 
truffet for den fremtidige 
skolestruktur, ikke skal 
erklæres ugyldig. Uanset 
om Kay Werner var inhabil 
eller ej var der et ertal for 
skolestrukturen.  





SF vil afskaffe styregruppen 
Aalborg Stiftstidende 24.08.1992

    AABYBRO: SF vil have 
afskaffet den styregruppe, 
som byrådet for et par år 
siden nedsatte i 
forbindelse med 
etableringen af 
Teknologipark Nordjylland 
i Aabybro. Partiet mener 
hverken, at gruppen 
fungerer eller er 
sammensat, som byrådet 
besluttede. 
 -Der er ingen grund til, at 
vi har den styregruppe, 
som den er nu, siger Erik 
Ingerslev Larsen (SF). 
Gruppen informerer ikke 
om noget som helst, og 
samtidig overtræder den 
gang på gang vedtægterne. 
 -Byrådet besluttede, at 

styregruppen skulle bestå 
af tre personer og 
udpegede borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen, 
Knud Winther (S) og den 
daværende viceborgmester 
Cianne Holme (V). Da 
Cianne Holme for mere end 
et år siden trådte ud af 
byrådet, blev der ikke 
udpeget et nyt tredje 
medlem. Derfor kan 
gruppen ikke vedtage 
noget som helst. Den er 
nemlig ikke i 
overensstemmelse med 
byrådets beslutning, og 
derfor overtræder de to 
tilbageværende 
medlemmer hver eneste 
gang de beslutter noget, 
vedtægterne, mener Erik 
Ingerslev videre. 

  -Jeg har derfor til 
byrådets møde onsdag 
aften foreslået, at 
styregruppen bliver 
bindeled mellem 
økonomiudvalg og 
rådsbestyrelsen for 
teknologiparken. At 
økonomiudvalget træffer de 
fornødne beslutninger for 
strategi og handlingsplan i 
parken og desuden 
administrerer bevillingerne 
til ekstern bistand. Endelig 
foreslår jeg, at 
styregruppen 
sammensættes af tre 
byrådsmedlemmer og 
erhvervsrådsformanden, 
samt at 
kommunaldirektøren og 
erhvervschefen deltager.   

SF ønsker besked om teknologipark 
Forlanger rapport om resultaterne på marken ved Aabybro 
Aalborg Stiftstidende 24.08.1992

  AABYBRO: SF vil nu have 
kastet lys over, hvad 
Aabybro Kommune har 
foretaget sig for at skaffe 
virksomheder til 
Teknologipark Nordjylland, 
og hvilke resultater der er 
opnået. 
  Partiet kræver onsdag 
aften på byrådets møde, at 
der til næste byrådsmøde 
onsdag 16. september 
bliver udfærdiget en 
statusrapport over både de 
aktiviteter, der er forsøgt 
gennemført, og de 
aktiviteter, der er 
gennemført med henblik 
på etablering af 
virksomheder i parken. 
Samtidig forlanger partiet 
en rapport over de opnåede 
resultater. 

  Teknologipark 
Nordjylland blev i august 
for et år siden lanceret 
med brask og bram, og 
borgmester Ole Lykkegaard 
Andersen (V) sagde i den 
forbindelse, at kommunen 
havde gode kontakter og 
ventede de første 
etableringer i løbet af få 
måneder. Nu et år efter er 
teknologiparken stadig en 
bar mark. 
 -Netop det, at der ikke er 
synlige resultater i 
Teknologipark Nordjylland, 
gør, at jeg synes, det er på 
sin plads, at vi vurderer, 
om vi skal fortsætte 
markedsføringen af 
teknologiparken, siger Erik 
Ingerslev Larsen (SF). 
Indtil nu har vi fået 
Renaval-midler til 

markedsføringen, men fra 
nytår bliver det en ren 
kommunal udgift. Derfor 
er det nødvendigt, at vi 
tager diskussionen, inden 
vi skal behandle 
budgetterne for næste år. 
Får vi ikke 
teknologiparkens fremtid 
på som et særskilt punkt 
på byrådets møde, så 
drukner sagen bare i det 
øvrige budget. 
 -Det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at jeg er 
kritisk over for det, der er 
kommet ud af 
bestræbelserne indtil nu, 
siger Erik Ingerslev Larsen 
videre. Men jeg ønsker en 
rapport, inden jeg gør min 
stilling endelig op. 
  Der er på kommunens 
budgetter for næste år 



afsat 1,1 million kroner til 
markedsføring. I 1991 blev 
der brugt ca 800.000 kr. af 
det kommunale budget til 
markedsføringen. Projektet 
har fået 1,5 millioner kr. 
fra EF til teknologiparken, 
som er på ca. 30 hektar. 
  Kommunen ansatte i 
forbindelse med parkens 

lancering en 
projektmedarbejder. 
Desuden brugte 
kommunen 
konsulentbistand fra 
København, men har nu 
ansat sin egen konsulent. 
Her udover har 
erhvervschefen arbejdet 
med parken, og 

kommunaldirektøren har 
også haft teknologiparken 
som sit arbejdsområde. 
Økonomiudvalget 
besluttede imidlertid i juni 
i år at fritage 
kommunaldirektøren fra 
jobbet. 

Uenighed om erhvervszoner
Aalborg Stiftstidende 24.08.1992

  AABYBRO: Det lykkedes 
ikke for økonomiudvalget 
at opnå politisk enighed 
om, hvorvidt Aabybro skal 
søge om at blive en af de 
fem nordjyske kommuner, 
der får status som 
erhvervszone. Udvalget 
skal derfor drøfte sagen på 
et ekstraordinært møde 
onsdag eftermiddag, så der 
kan ligge en indstilling til 
byrådets behandling af 
sagen onsdag aften. 
  Det var Socialdemokratiet 
og SF, der i 
økonomiudvalget gik imod 
forslaget om at gøre 
Aabybro til erhvervszone. 
  Aabybro Erhvervsråd har 

på forhånd anbefalet et ja 
til tilbudet, men under 
forudsætning af, at 
arbejdsmarkedets 
organisationer bakker 
forslaget op. 
  Forslaget om 
erhvervszoner er godkendt 
af et ertal i Folketinget i 
maj. De særlige 
erhvervszoner vil i en to-
årig periode give 
virksomheder særlige, 
gunstige vilkår. Formålet 
er at skaffe nye 
arbejdspladser. Når der er 
en tidsbegrænsning på de 
specielle vilkår, har det 
sammenhæng med, at der 
ikke  skal skabes 
konkurrenceforvridning. 

  For at komme i 
betragtning som erhvervs-
zoneområde er det bl.a. en 
forudsætning, at området 
har en høj ledighed. 
  Efter planen kan der 
udpeges 10 zoner, fem i 
Nordjylland og fem i 
Storstrøms Amt. En del 
nordjyske kommuner har 
allerede sagt nej tak til 
tilbudet. 
  Aabybro vil inden det 
ekstra 
økonomiudvalgsmøde på 
onsdag undersøge sagen 
nøjere, men både 
Socialdemokratiet og SF 
har meddelt, at de under 
ingen omstændigheder vil 
være med. 

Meningerne delte om habiliteten
Skoler gav igen tvivl 
Aalborg Stiftstidende 27.08.1992

  AABYBRO: Aabybro 
Byråd er fortsat delt i 
spørgsmålet om habiliteten 
i forbindelse med 
skolestrukturdebatten i 
foråret. Dengang mente et 
ertal, at suppleanten Kay 
Werner (K) var inhabil, da 
han blev indkaldt i stedet 
for byrådsmedlem Jørn 
Krogsgaard (K), der var 
erklæret inhabil. Det 
samme ertal holdt i aftes 
fat i den holdning, mens 

mindretallet bestående af 
SF og Socialdemokratiet i 
aftes holdt fast i sin 
oprindelige beslutning om, 
at suppleanten var habil. 
  Derfor får Tilsynsrådet nu 
to svar fra Aabybro Byråd. 
    Tilsynsrådet havde 
anmodet byrådet om en 
udtalelse i sagen, efter at 
både en professor og den 
advokat, som Kay Werner 
har hyret, er blevet hørt.
  Allerede på byrådets 
spørgetid i aftes blev der 

taget hul på 
habilitetssagen, idet 
formanden for 
skolebestyrelsen på 
Vedsted Centralskole, 
Preben Jensen, stillede en 
række spørgsmål til 
byrådsmedlemmerne om 
deres syn på sagen.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
oplyste, at byrådet havde 
rettet sig efter de 
anvisninger, det for ud for 
mødet havde hentet hos 

Indenrigsministeriet, 
Justitsministeriet og 
Tilsynsrådet. 

 - Og nu må vi afvente 
resultatet af Tilsynsrådets 
vurdering, sagde 

borgmesteren. 

Ingen status over teknologiparken nu 
Men styregruppen bliver igen fuldtallig 
Aalborg Stiftstidende 27.08.1992

Erik Ingerslev Larsen (SF) stemte ene mand 
imod en udsættelse af statusrapporten. 

Borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) 
modtog SF'erens forslag med vrede. 

Jørn Krogsgaard (K) bliver nu på 
borgmesterens forslag nyt medlem af 
styregruppen 

Carl Laursen (S): - Jeg er glad for, at 
borgmesteren lover bedre information. 

  AABYBRO: Der bliver 
ikke gjort status over 
indsatsen og resultaterne i 
Teknologipark Nordjylland 
nu, sådan som SF i 
Aabybro har ønsket det.
Forslaget blev modtaget 
med vrede, ikke mindst af 
borgmester Ole Lykkegaard 
Andersen (V), som på 
byrådets møde i aftes 
betegnede SF-forslaget som 
et forsøg på markedsføring 
af partiet. Borgmesteren 
lovede dog, at der inden 
årets udgang vil blive 
udarbejdet en 
statusrapport. 
  Desuden lovede han, at 
der fremover vil blive 
informeret bedre om 
arbejdet med 
teknologiparken, og endelig 
måtte han acceptere, at 
styregruppen igen kommer 
til at bestå af tre 
medlemmer, sådan som 
byrådet besluttede i april 
1991. Siden juli 1991 har 
gruppen kun bestået af to 
medlemmer, nemlig ham 
selv og den 
socialdemokratiske 
gruppeformand. Den 
tilstand forsøgte han at få 
byrådet til at gøre 
permanent ved at foreslå 
en afstemning om, at  
gruppen frem over skulle 
have den sammensætning. 
  Men her stod 
Socialdemokratiet af. Carl 
Laursen (S) mente, at det 
ville være det samme som 
at acceptere, at 

styregruppen i mere end et 
år har arbejdet ulovligt. 
Herefter foreslog 

borgmesteren hurtigt, at 
gruppen blev udvidet med 
Jørn Krogsgaard (K). 



  Hele den iltre diskussion 
i byrådet opstod, fordi SF 
havde forslået, at byrådet 
skulle fremlægge en 
statusrapport for 
teknologiparken inden 
næste møde, tirsdag 16. 
september, samt at 
styregruppen igen blev 
fuldtallig og i øvrigt kun 
skulle fungere som bindeld 
mellem rådsbestyrelsen for 
parken og 
økonomiudvalget. Til 
gengæld skulle 
økonomiudvalget træffe de 
nødvendige beslutninger 
for parken. 
  Under debatten blev det 
klart, at der blandt 
byrådsmedlemmer var 
både utilfredshed og 
frustration over, at de ikke 
har fået informationer om 
arbejdet med 
teknologiparken. Erik 
Ingerslev Larsen (SF) 
undrede sig f.eks. over, 
hvordan styregruppen 
havde skaffet sig penge i 
dette år, hvor byrådet ikke 
har frigivet midler til 
arbejdet. Han undrede sig 
også over, at hans brev til 
byrådet med ønske om at 
få sagen behandlet, ikke 
var udsendt som bilag til 
dagsordenen, og endelig 
gav han udtryk for stor 
utilfredshed med, at der 
var ansat en konsulent til 
at stå for markedsføringen 
af teknologiparken, uden 
at økonomiudvalget var 
orienteret. 
 -Jeg kan af brevene se, at 
beslutningen er truffet 
dagen efter, at vi holdt et 

økonoiudvalgsmøde. Men 
vi hørte ikke et eneste ord 
om det på 
økonomiudvalgets møde, 
sagde Erik Ingerslev 
Larsen.
  Ole Lykkegaard-Andersen 
fejede Erik Ingerslev 
Larsens forslag og 
indvendinger af bordet ved 
bl.a. at sige, at den ene 
gang, han i byrådet 
orienterede om parken, var 
der ingen, der var 
interesseret i at høre det. 
 - Det her skyldes 
udelukkende, at SF har 
manglet en sag at markere 
sig på, sagde Ole 
Lykkegaard Andersen 
videre. Det har hele tiden 
været planen, at der skulle 
udfærdiges en 
statusrapport inden årets 
udgang. Der er intet i 
denne sag ud over 
størrelsen af  
styregruppen, og jeg har jo 
allerede på et 
økonomiudvalgsmøde 5. 
august lovet at informere 
bedre. 
  Ernst Christensen (FRP) 
fandt ikke kritikken 
urimelig. 
 -Når et par 
byrådsmedlemmer bliver 
så magtfulde, at de kan 
køre et uhindret parløb, så 
er det ikke godt, sagde 
Ernst Christensen med 
tydelig adresse til 
borgmesteren og Knud 
Winther (S), der i øvrigt var 
fraværende. 
  Heller ikke Carl Laursen 
(S) var tilfreds med 
borgmesterens tackling af 

sagen. 
  -Det er meget ot af 
borgmesteren at feje det af 
bordet, sagde Carl 
Laursen. Det er rigtigt, at 
der sidder 
byrådsmedlemmer, som 
ikke har samme chance 
som andre for at blive 
informeret. Men jeg er glad 
for, at du nu lover en 
bedre information. 
  Socialdemokratiet var 
tilfreds med at få en 
statusrapport inden årets 
udgang.
 -Jeg er klar over, at det 
ikke bekommer dig vel, og 
at du er sur, sagde Erik 
Ingerslev Larsen til 
borgmesteren. Men du har 
en dårlig samvittighed over 
for byrådet. Han tilføjede, 
at den 
konsulentansættelse, som 
styregruppen havde 
foretaget, efter hans 
mening var på grænsen af 
gruppens beføjelser. 
  Erik Ingerslev Larsen 
ønskede sine forslag til 
afstemning hvorefter 
borgmesteren foreslog, at 
der skulle stemmes om en 
statusrapport inden nytår. 
Det k 15 stemmer for, 
Erik Ingerslev Larsen 
stemte imod, mens Ernst 
Christensen undlod at 
stemme. 
  For forslaget om at ændre 
styregruppens status 
stemte kun Erik Ingerslev 
Larsen, mens Ernst 
Christensen undlod at 
stemme. 

Venstre imod erhvervszone i Sejlflod 
I Aabybro er man også imod 
Aalborg Stiftstidende 27.08.1992

  SEJLFLOD: Venstres 
byrådsgruppe i Sejlod 
Kommunalbestyrelse er 
delt i holdningen til de 
omdiskuterede 
erhvervszoner. På mødet i 
aftes stemte to Venstre-
medlemmer sammen med 
Socialdemokratiets ni 
medlemmer for, at 
kommunen ikke skal søge 
om at få en erhvervszone. 
  Derimod stemte Venstres 
tredje medlem af 
kommunalbestyrelsen, 
Lone Landkildehus, for 
sammen med to 
tværpolitiske medlemmer, 

et radikalt medlem og en 
Fremskridtsmand. En 
Fremskridtsmand var 
fraværende.
  Spørgsmålet om en 
erhvervszone ved Storvorde 
øst ophidsede langt fra 
gemytterne. Det foregik 
fredeligt, og for ere af 
tilhængerne gjorde det sig 
gældende, at de gerne ville 
sende en ansøgning for en 
sikkerheds skyld, selvom 
mange forhold i den nye 
lov, som Folketinget vedtog 
i juni, er uafklarede. 
Afvisning i Aabybro
Aabybro vil ikke søge om at 
få erhvervszoner. Et stort 

ertal i byrådet sagde i 
aftes nej tak til tilbudet om 
søge om at blive en af de 
fem nordjyske kommuner, 
der får mulighed for at 
etablere erhvervszone. Kun 
fremskridtspartiets Ernst 
Christensen kunne gå ind 
for en ansøgning. 
  SF og Socialdemokratiet 
har hele tiden været imod 
zonerne, og efter at Venstre 
og konservative havde 
skaffet sig oplysning om, at 
hovedorganisationerne går 
imod muligheden, sagde de 
også nej tak.

Afviser erhvervszonerne 
Aalborg Stiftstidende 27.08.1992

  AABYBRO: Aabybro vil 
ikke søge om at få 
erhvervszoner. Et stort 
ertal i byrådet sagde i 
aftes nej tak til tilbudet om 
søge om at blive en af de 
fem nordjyske kommuner, 
der får mulighed for at 

etablere erhvervszone. Kun 
fremskridtspartiets Ernst 
Christensen kunne gå ind 
for en ansøgning.
  SF og Socialdemokratiet 
har hele tiden været imod 
zonerne, og efter at Venstre 
og konservative havde 
skaffet sig oplysning om, at 

hovedororganisationerne 
går imod muligheden, 
sagde de også nej. 
  Ernst Christensen mente, 
at kommunen ved at blive 
erhvervszonekommune 
havde en mulighed for at få 
sat et byggeri i 
teknologiparken i i gang.





De borgerlige står alene bag budgettet 
Aalborg Stiftstidende 13.09.1992

  AABYBRO: Det er kun de 
11 borgerlige medlemmer 
af byrådet, der står bag 
kommunens budgetter for 
næste år, og den ene, 
fremskridtsmanden Ernst 
Christensen, har 
forbeholdt sig ret til at 
komme med 
ændringsforslag. De fem 
socialdemokrater og den 
enlige SFer står uden for 
budgettet. De er ikke 
tilfredse med 
anlægsbudgettet. 
  Anlægsbudgettet, der 
oprindelig lød på 
16.260.000 kr., er blevet 
beskåret med 2.905.000 
kr. til 13.355.000 kr., og 
det er de nedskæringer, S 

og SF ikke er enige i. 
  Nedskæringerne har bl.a. 
ramt den planlagte 
gangtunnel under 
Kattedamsvej. Den tunnel 
ønsker S og SF. Desuden 
ønsker de 
børnehavebyggeri i 
Biersted og Birkelse, og 
endelig mener de ikke, der 
er behov for at bruge tre 
millioner kr. næste år på 
Midtbyen, men kun to 
millioner kr.
  Ud over gangtunnellen er 
nedskæringerne gået ud 
over vejvedligeholdelsen, 
den ekstraordinære 
vedligeholdelse af 
kulturudvalgets bygninger 
og arbejde på Gjøl Skole. 
  Driftsbudgettet, der nu 

indstilles til byrådets 
førstebehandling, lyder på 
179.691.000 kr. 
  Grundskyldspromillen 
indstilles nedsat fra syv til 
seks, og budgetterne tager 
udgangspunkt i en 
uændret 
beskatningsprocent på 
19,8. 
  Hvis budgetterne 
vedtages i den form, de nu 
indstilles til byrådets 
førstebehandling onsdag, 
betyder det, at der lægges 
godt fem millioner kr. i 
kommunekassen. 
  Andenbehandlingen og 
den endelige godkendelse 
af budgetterne for næste 
år, foregår på byrådets 
møde onsdag 7. oktober. 

Stor enighed i byrådet om drifts-budgettet
Men byrådet splittet om anlægs-budgettet 
Aalborg Stiftstidende 17.09.1992

Af Svend Ole Jensen 

  AABYBRO: 
Socialdemokraterne kan 
støtte de borgerlige partiers 
forslag til driftsbudget for 
1993 for Aabybro 
Kommune. Men de 
borgerlige står alene med 
anlægsbudgettet. Her 
melder både Socialdemo-
kratiet og SF fra. 
  Det stod klart, da byrådet 
i aftes førstebehandlede 
kommunens budget for 
1993. 
  Driftsbudgettet er på 
knap 180 mio. kr., og det 
skulle ifølge borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V) sikre samme 
serviceniveau som i år. 
 -Vi kan acceptere 

driftsbudgettet ud fra den 
økonomiske situation, vi 
kender i dag, sagde Knud 
Winther. 
  Derimod kunne Erik 
Ingerslev (SF) allerede i 
aftes bebude 
ændringsforslag til driften. 
Bl.a. vil han have ere 
penge til 
pasningsordningerne, så 
de ansatte får mulighed for 
at give ordningerne et 
bedre indhold. 
  Jørn Krogsgaard (K) 
støtter også 
driftsbudgettet, men 
kunne godt tænke sig ere 
offentlige besparelser. Det 
er der mulighed for, sagde 
han og tilføjede, at der til 
næste års budget vil blive 
arbejdet på en 
skattenedsættelse fra 
konservativ side. 

  Anlægsbudgettet er på 
13,3 mio. kr.
  - Vi kan være stolte af det 
anlægs-budget. Det 
indeholder bl.a. elementer, 
som kan medføre øget 
beskæftigelse i vores 
område, sagde Ole 
Lykkegaard Andersen. 
  Ernst Christensen (FRP) 
mente ikke, der var grund 
til at være stolt
 -Ingen kommuner af vores 
størrelse har så stort et 
anlægsbudget. Det hænger 
alene sammen med, at vi 
her i byrådet har folk, der 
har storhedsdrømme, 
sagde han. 
  Omvendt ville Knud 
Winter (S) ikke være med 
til at kalde 
anlægsbudgettet stort, når 
der tages i betragtning 
hvilke anlægsarbejder, der 



Knud Winther: Ja til drift, nej til anlæg. 

Ernst Christensen: Nogen har 
storhedsdrømme. 

Erik Ingerslev: Vi kommer med 

Jørn Krogsgaard: Ned med skatten. 

er udskudt. 
 -Vi skylder at gøre vores 
kommune pænere og mere 
udadvendt. Desuden skal 
den være mere traksikker 
for børnene. Men jeg 
håber, vi kan snakke os til 
rette om anlægsbudgettet, 
sagde Knud Winther og 
tilføjede, at hans parti har 
ændringsforslagene klar til 
anlægsbudgettet. 
Erik Ingerslev støttede 
Knud Winther i, at 
traksikkerheden skal 
prioriteres højere. 
Skatteprocenten holdes 
uændret næste år efter 
budgetforslaget, mens 
grundskyldspromillen 
sættes ned fra syv til seks, 
som er den tilladte 
bundgrænse. 
  Ole Lykkegaard Andersen 
sagde, at med de nye 
vurderinger, som giver 
højere grundværdier, skal 
grundskyldspromillen 
sættes ned. Ellers bliver 
der tale om en 

skatteforhøjelse. Og det et 
ikke i overensstemmelse 
med de aftaler, som 
Kommunernes 
Landsforening har lavet 
med regeringen. 
  Ernst Christensen sagde, 
at den ene promille ikke er 
nok til at kompensere for 

værdistigningerne. Derfor 
ville han gerne have 
personskatten sat ned 
også.
  Byrådsmedlemmerne har 
nu indtil 23. september, til 
at komme med 
ændringsforslag. 

Ole Lykkegaard: Vi kan være stolte af 
anlægsbudgettet. 





Flere folk til børnene 
Aalborg Stiftstidende 30.09.1992

  AABYBRO: SF mener, at 
der skal mere personale i 
daginstitutionerne i 
Aabybro Kommune. Der 
skal ansættes fem procent 
ere, foreslår partiet som 
ændringsforslag til 1993-
budgettet. 
  Allerede ved byrådets 
førstebehandling af 
budgettet sagde Erik 
Ingerslev (SF), at der skal 
mere indhold i pasnings-
ordningerne, og det kan 
kun ske, hvis der ansættes 
ere folk. 
  Ekstra-udgiften bliver på 

310.000 kr. 
  SF foreslår også, at børn 
til og med 3. klasse skal 
have mulighed for at bruge 
SFO 1 ordningen. Det 
betyder en merudgift på 
122.000 kr. Partiet vil have 
støttepædagogernes løn 
fjernet fra beregningen af 
forældrebetalingen. Det 
koster 119.000 kr. 
  Ungdomsskolens budget 
skal i 1993 øges med 
58.500 kr. til 
undervisning, mens der til 
transport af 
ungdomsskolelever skal 
bruges ekstra 30.000 kr.
  Endelig ønsker SF fra 

foråret 1993 en tele-
taxaordning på 
lokalruterne i aftentimerne 
og i weekenden. I 1993 
koster det ekstra 90.000 
kr.
  Ændringsforslagene vil 
SF nansiere ved at hæve 
grundskyldspromillen fra 
de nuværende 7 til 11. 
  I forhold til 
budgetforslaget betyder det 
en ekstra-indtægt på 
2.715.000 kr. Når 
udgifterne til SFs 
ændringsforslag trækkes 
fra bliver der et overskud 
på 1.985.000 kr. i 1993. 

Thygesen fortrængt
Aalborg Stiftstidende 01.10.1992 

  
AABYBRO: Maskinarbejder 
og byrådsmedlem Erik 

Ingerslev , Aabybro, har 
fortrængt amtsrådsmedlem 
Hanne Thygesen, Hobro, 

fra andenpladsen på SFs 
partiliste i Nordjyllands 
Amt. 

Rykker til en andenplads 
Aalborg Stiftstidende 01.10.1992

  AABYBRO: Erik 
Ingerslev. SFs 
byrådsmedlem i Aabybro, 
er rykket op på 
andenpladsen på SFs 
partiliste i Nordjyllands 
Amt til det kommende 
folketingsvalg. 
  Sidste gang var Erik 
Ingerslev nummer fem, 
men en ur-afstemning i 
Nordjylland har sendt 
ham op på andenpladsen. 
  Nummer et er stadig 
folketingsmedlem Jes 
Lunde.
  Erik Ingerslev har 

overtaget andenpladsen 
efter amtsrådsmedlem 
Hanne Thygesen, Hobro, 
som er dumpet ned på 
fjerdepladsen. 
  Siden 1980 har Erik 
Ingerslev været SFs 
folketingskandidat i 
kredsen Aalborg Nord. 
  Han fortæller, at SF 
sandsynligvis skal op på 
26 mandater i Folketinget, 
for at han bliver valgt. Det 
er en halv snes mandater 
ere end partiet har i dag. 
Men partiet har tidligere 
haft to mandater i 
Nordjylland. Erik Ingerslev - nr. to i amtet

Forlig om 93-budget
Aalborg Stiftstidende 03.10.1992

  AABYBRO: 
Socialdemokraterne i 
Aabybro er nu parat til at 
stemme for 1993-
budgettet. Det står klart, 
efter at Socialdemokratiet 
har fået ere indrømmelser 
på anlægsbudgettet for 
1993 og for de 
efterfølgende år. Dermed 
bliver budgettet vedtaget 
med et stort ertal 
bestående af Venstre, de 
konservative og 
Socialdemokratiet. 
  Socialdemokratiet har 
ifølge Knud Winther fået 
600.000 kr. i 1993 til at 
forbedre forholdene i 
børnehaverne og 

skolefritidsordningerne i 
Biersted og Birkelse. 
  Reparationer i Gjøl Havn 
bliver der mulighed for 
allerede i dette år i form af 
en tillægsbevilling. 
  Folkeoplysnings-udvalget 
får fra 1994 hvert år 
100.000 til 
bygningsvedligeholdelse. 
Men allerede i 1993 bliver 
der 50.000 kr. samt 
yderligere 30.000 kr., der 
overføres fra i år. 
  I 1994 skal cykelstien på 
Haldagervej i Biersted 
forlænges, og også i 1994 
skal der etableres sti-
system og en tunnel under 
Kattedamsvej i forbindelse 
med det ny byggeri i det 

østlige Aabybro. 
 -Desuden har vi en aftale 
om, at der i 1995-96 skal 
afsættes 10 og 13 mio. kr. 
til anlæg. Det er vigtigt for 
os, at der sættes aktiviteter 
i gang, som også kan 
gavne beskæftigelsen, siger 
Knud Winther. 
   Endelig er 
Socialdemokratiet enig 
med V og K om, at der i det 
kommende forår ved den 
ny køreplans ikrafttræden 
skal forsøges med en tele-
taxa i Gjøl-området. 
  Med enigheden om 
budgettet hos S, V og K vil 
ændringsforslagene fra SF 
og Fremskridtspartiet blive 
stemt ned med stort ertal.
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AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 6. oktober 1992 på Rådhuset

Tilstede: Erik, Inge Lis, Finn og Jette

Dagsorden
1. Dirigent
2. Protokol
3. Byrådsdagsorden
4. Kommunalpolitik
5. Meddelelser
6. Medlemsmøde i november
7. Kommunalvalg 93
8. Eventuelt

ad 1. -

ad 2. Byrådsdagsordenen gennemgåes

ad 4. Erik har fremsendt SF's ændringsforslag til driftsbudget 93 til 2. behandling.

Socialdemokratiet og VK har indgået budgetforlig og vi trækker forslag nr. 1 
(teletaxaordningen) som indgår i forliget, øvrige forslag fremsættes i byrådssalen.

ad 5. Referat af amtsrepræsentantskabsmøde den 10. september 1992
Erik er valgt som nr. 2 folketingskandidat i Nordjylland efter Jes Lunde.
Finn er udpeget til at indgå i SF's centrale socialudvalg.

Fagligt Landsmøde den 14. - 15. november: Vi vil forhøre om Margrethe ønsker at deltage, 
eventuelt også Erik.

ad 6 + 7. Medlemsmødet i november vil dreje sig om kommunalvalg 93. Vi skal igang med 
at udarbejde nyt kommunalpolitisk program og skal finde ud af emner til opstilling.

ad 8. Medlemsmødet den 14. oktober bliver vi nødt til at aflyse pga. for få tilmeldte

referent: Jette Staal

medlemsblad



Af  Svend Ole Jensen 

AABYBRO: Et massivt 
ertal bestående af 15 ud 
af byrådets 17 medlemmer 
godkendte i aftes Aabybro 
Kommunes budget for 
1993. Skatteprocenten 
holdes uændret på 19,8, 
mens 
grundskyldspromillen 
sættes ned fra syv til seks. 
Der bliver godt fem mio. 
kr. at lægge i den slunkne 
kommunekasse næste år. 
  Bag budgettet står 
Venstre, de konservative og 
Socialdemokratiet, som til 
andenbehandlingen i aftes 
sammen havde sendt en 
række ændringsforslag til 
anlægsbudgettet. 
Driftsbudgettet var de tre 
partier enige om.  
  SFs Erik Ingerslev mente, 
at Socialdemokratiet havde  
fået uendelig lidt ud af 
forliget med den borgerlige 
gruppe, nemlig netto 
30.000 kr. på 
anlægsbudgettet. Han 
mente, at forliget om 
anlægsbudgettet betyder, 
at socialdemokraterne har 
sagt farvel til tidligere 
tiders holdning om, at 
skolefritidsordningerne 
skal holdes adskilt fra 
skolerne. Her hentydede 
han til de 600.000 kr., som 
Socialdemokratiet har fået 
på anlægsbudgettet til 
børnepasningen i Birkelse 
og Biersted. Erik Ingerslev 
mener ikke, at det beløb er 
stort nok til at lave 
pasningsordninger, der 
holdes adskilt fra skolerne.
  Knud Winther (S) havde 
en helt andet opfattelse af 
de 600.000 kr. 

 -På det første 
anlægsbudget var der nul 
kroner til børnepasning. Vi 
havde ønsket 900.000 kr., 
men har fået 600.000 kr., 
sagde han og tilføjede, at 
både SF og S må 
acceptere, at der er et 
ertal, som ønsker 
skolefritidsordningerne ind 
på skolerne.
 -Det er muligt, at vi ikke 
har fået så meget i kroner 
og øre. Men vi har fået en 
hel anden fordeling af 
anlægs-aktiviteterne end 
V-K lagde op til, sagde 
han.
  Kulturudvalgsformand 
Dorthe Pedersen (V) 
udtrykte stor tilfredshed
med, at de 600.000 gør det 
muligt at få 
institutionsområderne i 
Birkelse og Biersted 
færdiggjort i 1993. Og hun 
garanterede, at det bliver 
gode løsninger, der 
kommer i de to 
lokalsamfund. 
  Anlægsbudgettet er på i 
alt 13 mio. kr., og det blev 
af borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
betegnet som ot. 
  Han sagde, at det 
samlede budget er 
fornuftigt og at det giver 
mulighed for at bevare et 
serviceniveau, man kan 
være stolt af. 
 -Samtidig må vi glæde os 
over, at den negative 
økonomiske udvikling i 
kommunen er vendt. Det 
betyder, at vi fremover kan 
styrke kassen, sagde 
borgmesteren. 
  Netop en styrkelse af 
kassen var Erik Ingerslev 
(SF) enig med de borgerlige 
om, at der er behov for. 
Derfor havde han også lidt 

svært ved at forstå 
forslaget om at nedsætte 
grundskyldspromillen fra 
syv til seks. Han foreslog i 
stedet en forhøjelse til 11, 
så der kan komme penge i 
kommunekassen til bl.a. 
imødegåelse af uforudsete 
udgifter. 
 -Der er ingen tvivl om, at 
Venstre og konservative 
næste år vil komme med 
forslag om, at 
personskatten også skal 
nedsættes især på grund af 
det forestående valg, sagde 
han og tilføjede, at de 
borgerliges snak om en 
øget kassebeholdning er 
hul. 
  Jørgen Krogsgaard (K) 
svarede, at han længe har 
snakket for en 
skattenedsættelse, men 
den skal først komme, når 
der er økonomisk mulighed 
for det. Det er der ikke i 
øjeblikket. Derimod er der 
behov for en styrkelse af 
kassen.
  Han tilføjede, at en 
nedsættelse af 
grundskyldspromillen skal 
ses i sammenhæng med, at 
vurderingen har givet 
øgede grundværdier. 
  Fra både S, V og K blev 
der udtrykt tilfredshed 
med, at så stort et ertal 
står bag budgettet, mens 
Ernst. Christensen (FRP) 
mente, at forliget betyder, 
at de enkelte partier ikke 
kan eller tør stå på egne 
ben. 
 -V og K fortsætter 
tilsyneladende med at føre 
socialdemokratisk politik, 
sagde han. 
  Ole Lykkegaard sagde, at 
han havde overvejet at 
invitere Ernst Christensen 
med til et møde om et 

Velkommen til budgetforliget 
Aalborg Stiftstidende 07.10.1992

  BROVST: Budgetter og 
ændringsforslag er ofte 
svære at gennemskue. 
Herom skriver skriver 
formand for teknisk udvalg, 
Jørn Krogsgaard, Aabybro 

Af artiklen i Stiftstidende i 
lørdags fremgår det, at 
Socialdemokratiet har 
fundet sine egne ben, så 
det kan stemme for hele 
budgettet for 1993. I denne 
periode med nedskæringer 
har det været svært at 
nde Socialdemokratiet 
som et ansvarligt parti. 
Partiet har nu haft travlt 
med komme ud af sine 
ændringsforslag og vil nu 
tage æren for justeringen 
af anlægsbudgettet. 
  Vi er glade for, at I nu 
kan stemme for budgettet, 
men når Knud Winther i 
artiklen nævner de 
600.000 kr., som blev 

justeringer totalt set i 
forhold til det af VK 
fremlagte budget ved 
førstebehandlingen, så er 
jeg nødt til at komme med 
g. bemærkninger. 
  Vi har i VK fremlagt 
forslag med ønsker om 
økonomiske midler afsat til 
forbedring af børnehaver 
og skolefritidsordninger i 
bestående bygninger i 
såvel Birkelse som 
Biersted, og samtidig har vi 
afsat penge til Birkelse til 
forbedring af 
gymnastiksalsøjen. 
  Med ovennævnte tre 
områder, som i 
virkeligheden var VKs 
forslag, var 
Socialdemokratiet 
pludselig parat til at 
deltage i budgetforliget. 
  Ligeledes er ovennævnte 
600.000 kr. ikke en 
udvidelse af det af VK 
fremlagte budget til 
førstebehandling, men en 

omlægning af 
anlægssummen inden for 
selve anlægsbudgettet. 
  Reparation af Gjøl Havn 
har intet med 93-budgettet 
at gøre, men er en tidligere 
beslutning i teknisk udvalg 
om nødvendig reparation i 
indeværende år, og dermed 
anmodning om 
tillægsbevilling til samme. 
  Vedrørende 1994-96 
budgettet hersker der 
ingen tvivl om, at der 
bruges de penge på 
anlægsbudgettet, som 
økonomien tillader. 
  Til slut kan jeg ikke lade 
være med at røre ved 
teletaxa ordningen for Gjøl. 
Den har medlemmer fra 
vores gruppe tidligere 
ønsket etableret, men ret 
skal være ret, denne gang 
kom forslaget fra SF. 
Velkommen til 
Socialdemokratiet i 
budgetforliget.

Massivt flertal bag budgettet
Aalborg Stiftstidende 08.10.1992

Ole Lykkegaard Andersen tilfreds med 
budgettet

Jørgen Krogsgaard: Skattelettelser når der 
er råd

Knud Winther fik 600.000 kr. til børnepasning



budgetforlig. 
 -Men det er håbløst at 
tage dig med, når du kun 
vil skære ned, sagde 

borgmesteren. 
  Budgettet blev vedtaget 
med stemmerne fra S, V og 
K, mens Erik Ingerslev og 

Ernst Christensen stemte 
imod. 

SF og FRP blev som ventet stemt ned 
Aalborg Stiftstidende 08.10.1992

Ernst Christensen: - Ørnen flyver stadig 
alene. 

Erik Ingerslev flyver også alene. 

Af Svend Ole Jensen 

AABYBRO: Hvor forskellige 
Erik Ingerslev (SF) og 
Ernst Christensen (FRP) 
end er politisk, så var de i 
aftes i samme båd, da 
deres ændrinsforslag til 
budgettet skulle til 
afstemning: Begge k 
ændringsforslagene stemt 
ned med fuld musik med 
stemmetallene 16-1. Dog 
kunne Ernst Christensen 
glæde sig over, at han i et 
enkelt tilfælde kun blev 
stemt ned med 15 
stemmer. 
 -Mine ændringsforslag er 
et forsøg på at bremse 
overforbruget af borgernes 
penge, sagde Ernst 
Christensen og pegede på 
kulturudvalget som den 
største synder. 
  Det ville kulturudvalgs-
formand Dorthe Pedersen 
(V) ikke acceptere og 
forklarede, at mange af 
udvalgets ekstra-udgifter 
skyldes beslutninger 
truffet af regering og 
folketing. 
  Ernst Christensens 
besparelser berørte bl.a. 
erhvervsrådet,venskabsby-
samarbejdet, vejændringer 
i midtbyen og svømmehal-
len. I alt besparelser på 2,5 
mio. kr., som han ville 
bruge til en skattened-
sættelse på 0,2 samt til at 
styrke kassen med. 
Endelig ville han bruge 
12.000 kr. til et nyt 
mikrofonanlæg på Aabybro 

Plejehjem.  
  Men ingen havde sympati 
for Ernst Christensens 
forslag og det k ham til at 
nde sit kendte mundheld 
om, at ørnen stadig yver 
alene, mens kragerne 
yver i ok. 
 -Desuden må jeg 
konstatere, at man ikke vil 
bruge 12.000 kr. til ældre 
danske borgere. Havde det 
været til udlændinge var 
der blevet sagt ja, mente 
han. 
  Erik Ingerslev (SF) ville 
bl.a, øge personale-
normeringen i daginstitu-
tionerne med fem procent. 
Børnene, der passes i 
daginstitutionerne, bliver 
yngre og det belaster 
personalet mere. Samtidig 
er personalet reduceret. 
Han ønskede også, at 
udgifterne til 
støttepædagogerne bliver 

et anliggende for alle 
skatteborgerne og ikke kun 
for forældre til børn i 
pasningsordningerne. 
Blandt hans ønsker var 
også penge til at dække 
transportudgifter til 
ungdomsskolelever. 
  Forslagene skulle 
nansieres ved at hæve 
grundskyldspromillen til 
11. Det vil samtidig give 
penge til en styrkelse af 
kommunekassen. 
  Knud Winther (S) sagde, 
at Socialdemokratiet godt 
kunne have sympati for en 
højere grundskylds-
promille. 
 - Men pengene skal under 
ingen omstændigheder i 
kassen. De skal bruges til 
at sætte aktiviteter i gang, 
sagde han og afviste 
dermed at støtte en 
forhøjelse af 
grundskyldspromillen. 

- Ingen skattelettelse i 93 og 94 
Aalborg Stiftstidende 18.10.1992

  AAYBRO: Vedtagelsen af 
Aabybro Kommunes 1993-
budget gav ikke råd til 
lettelse i 
personbeskatningen i 
1993. Og det bliver der 
heller ikke i 1994, siger 
borgmester Ole Lykkegaard 
Andersen (V) efter 
vedtagelsen af 1993-
budgettet. 
  I det kommende år skal 
kommunekassen styrkes, 
men den bliver det ikke 
tilstrækkeligt til at give 
skattelettelser i 1994. 
  Ved udgangen af 1992 vil 
kassebeholdningen være 
på lige knap to mio. kr. 
Budgettet lægger op til, at 
der kommer yderligere godt 
fem mio. kr. i kassen i 
1993. Det betyder lige godt 
syv mio. kr. i kassen ved 
udgangen af 1993, 
forudsat at der ikke gives 
tillægsbevillinger i hele 
1993.
 -Man kan ikke sige, at det 
er noget særlig stor 
styrkelse af kassen. Vi skal 
helt op på omkring 20 mio. 
kr. i kassen. Derfor kan vi 
ikke hverken næste år eller 
i 1994 sætte skatten ned, 
siger borgmesteren. 
 -Vi lider heller ikke af et 

for højt skattetryk. Derfor 
er det vigtigere at få kassen 
styrket, siger han. 
  I 1993 er der afsat 13 
mio. kr. på 
anlægsbudgettet - et stort 
beløb efter kommunens 
størrelse. 
 - Men det er til arbejder, 
der skal udføres og som 
ikke kan vente, siger 
borgmesteren. 
  Til anlæg skal der bl.a. 
bruges 2,5 mio. kr. til 
færdiggørelse af 
svømmehallen. Gjølhallens 
tag er utæt og skal 
repareres for 260.000 kr. 
Gjøl Skole skal udbygges 
for 400.000 kr., og der skal 
bruges 600.000 kr. på 
færdiggørelse af 
børnepasningen i Biersted 
og Birkelse. En mio. kr. 
skal bruges til ældreboliger 
i BirkeIse, og der skal 
bruges 3,1 mio. kr. til 
spildevandsanlæg og knap 
to mio. kr. til vejvæsenet. 
  Ole Lykkegaard betegner 
1993-budgettet som godt. 
 -Service-niveauet bevares, 
vi har et nt anlægsbudget 
og den negative 
økonomiske tendens er 
vendt, siger han. 
  Han glæder sig over, at 
det er lykkedes at opnå et 
bredt forlig bestående af 

Venstre, de konservative og 
Socialdemokratiet. 
 -Vi forsøgte også at få 
Fremskridtspartiet og SF 
med, men det lykkedes 
ikke, siger Ole Lykkegaard 
Andersen.
  Selv om det lykkedes at få 
Socialdemoratiet med, så 
lægger han ikke skjul på, 
at det er V og Ks 
intentioner, der er blevet 
vedtaget. 
 - Vi havde ingen 
problemer med at gå med 
til de ændringer for 30.000 
kr. som 
socialdemokraterne 
ønskede, tilføjer han. 

Borgmester Ole Lykkegaard: I de 
kommende år skal kommunekassen styrkes. 
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AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 24. november 1992 på Rådhuset

Tilstede: Inge Lis, Margrethe, Erik og Jette

Dagsorden
1. Dirigent
2. Protokol
3. Byrådsdagsorden
4. Kommunalpolitik
5. Meddelelser
6. Aktivitetskalender, 1. halvår 1993
7. Eventuelt

ad 1 + 2. Jette

ad 3. Byrådsdagsordenen gennemgået: vi hæfter os ved de nye regler for 
forældrebestyrelserne i de kommunale daginstitutioner som starter 1. januar 93.

ad 4. Vi skal igang med vores kommunalpolitiske program efter jul.
Vi vil annoncere i AabyPosten to gange inden kommunalvalget i november.

ad 5. Meddelelser ---

ad 6. Vi fastsætter de kommende bestyrelses- og medlemsmøder.
Generalforsamlingen afholdes 17. februar 1993

referent: Jette Staal

medlemsblad
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SF efterlyste børnepolitik
Børnehaven på Gjøl udvides med 10 pladser 
Aalborg Stiftstidende 17.12.1992

Erik Ingerslev Larsen (SF): - Planlægningen 
er for kortsynet

Dorthe Pedersen (V): - Pasningsgarantien er 
fastholdt

  AABYBRO: For at 
imødekomme et akut 
pasningbehov af børnene 
på Gjøl, besluttede byrådet 
i aftes at udvide Gjøl 
Børnehave fra 30 til 40 
børn og samtidig udvide 
personalenormeringen i 
børnehaven. 
  Men samtidig var der 
knubbede ord til 
kommunens overordnede 
planlægning på 
børnepasningsområdet, og 
Erik Ingerslev Larsen (SF) 
var utilfreds med, at 
økonomiudvalget skulle 
indkaldes umiddelbart 
inden byrådsmødet for at 
tage stilling til økonomien i 
udvidelsen - punktet 
optrådte under byrådets 
behandling på en 
tillægsdagsorden. 
 -Det er alt for kortsynet - 
der er for meget der yder 
på det 
børnepasningsområde - 
det er uansvarligt, og der 
mangler planlægning - 
også mere end otte dage 
frem, sagde Erik Ingerslev 
Larsen. 
  Knud Winther (S), der 
selv sidder i 
kulturudvalget, efterlyste 
også en bedre planlægning 
- ligesom han heller ikke 
mener, at de fysiske 
rammer for 
børnepasningen er 
tilstrækkelige. 
 -Det er det, der det 
seneste trekvarte år har 
gjort, at vi er så rygende 
uenige i udvalget. 
Børnepasningen kører efter 
forgodtbendende - 

medarbejderne gør, hvad 
de kan, men de har ikke 
den nødvendige elastik til 
at gøre det rigtig godt, og 
det er derfor, vi har de 
slagsmål i kulturudvalget. 
Intentionerne fra 
valgperiodens start er 
bristet, lød meldingen fra 
Knud Winther, der 
funderede over, om det 
måske havde været 
billigere fra begyndelsen at 
lave en planlægning. 
  Han gav børnepasningen 
siden maj betegnelsen 
lappeløsning med på vejen 
og fandt tiden inde til at 
sætte perspektiv på 
tingene og måske beslutte 
sig for nyanlæg en gang for 
alle. 
  Det k borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
til at bemærke, at han ikke 
tidligere havde hørt S og 
SF snakke om nybyggeri, 

mens formanden for 
kulturudvalget Dorthe 
Pedersen (V) betegnede 
sine politiske 
modstanderes holdning 
som "herlig økonomisk 
uansvarlighed". Derpå 
mindede hun om, at alle 
udvalg har været gennem 
besparelser - ligesom 
regeringens børnepakke 
har sin del af årsagen til 
presset på 
børnepasningen. 
 -Trods besparelserne og 
børnepakken har vi 
alligevel fastholdt en 
børnepasningsgaranti - og 
vi kan da kun være glade 
for, at der er børn i 
kommunen: Når vi 
vurderer pasningen, så 
kigger vi på de 
lokalefaciliteter, der er 
mulige. Og hvis de ikke er 
der, så bliver der tale om 
nyanlæg. Derfor er det 

rystende at høre, at man 
kalder vores planlægning 
for uansvarlig, forsvarede 
Dorthe Pedersen. 

  Byrådet besluttede at 
udvide normeringen af Gjøl 
Børnehave samtidig med, 
at 200.000 kroner fra 

dagplejen placeres om til 
Gjøl Børnehave på 
budgettet for 1993. 

Kvoter genstand for en heftig debat 
Flertal vil ikke søge kvote til almennyttige boliger i 1993
 Aalborg Stiftstidende 17.12.1992

  AABYBRO: Der skal ikke 
søges kvote til opførelse af 
almennyttige boliger i 
1993, mens der i 1994, 95 
og 96 skal søges om kvote 
til at bygge ti almennyttige 
boliger.
  Det besluttede et ertal i 
byrådet i aftes efter en 
heftig og til tider ilter debat 
i byrådssalen. 
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
og den socialdemokratiske 
gruppe i byrådet anført af 
Knud Winther 
argumenterede ihærdigt for 
allerede at søge om kvote 
til opførelse af 15 
almennyttige boliger i 1993 
og   yderligere 15 boliger i 
hvert af årene 94-95-96. 
 -Behovet for almennyttige 
boliger er til stede, og det 
er den eneste mulighed vi 
har for at sætte en 
udvikling i gang her i 
kommunen. 
  Vi snakker markedsføring 
af kommunen, men hvad 
nytter det med den her grå 
holdning? Der må da være 
et alternativ for de, der 
måske ikke har mod på at 
betale et indskud i egen 
bolig eller for de, der 
ønsker et springbræt for 
senere at ytte i andels- 
eller egen bolig, sagde 
Knud Winther, der hentede 
opbakning fra SF'eren Erik 
Ingerslev Larsen. 
  - Byggesektoren ligger 
brak - det her er den 
eneste mulighed for kommunen for at være med til at skabe 

Jørn Krogsgaard (K) savnede 
dokumentation

Knud Winther (S): - Vi må støtte udvikling

Ernst Christensen (FRP): - Det er ikke alt 
eller intet

Ole Lykkegaard (V): - Den slags boliger har 
vi nok af



arbejdspladser, sagde Erik 
Ingerslev Larsen, der 
ligesom Knud Winther 
henviste til amtets 
regionplan af ældre dato, 
hvor Aabybro Kommune er 
udlagt som egnscenter. 
  - Her står der, at 25 
procent af boligmassen i et 
egnscenter skal være til 
udlejning - det kan da ikke 
være din mening at tvinge 
folk til at købe og dermed 
se til, at de vælger 
kommunen fra, sagde Erik 
Ingerslev Larsen henvendt 
til Jørn Krogsgaard (K). 
  Jørn Krogsgaard fandt 
det rimeligt at bygge 
ældreboliger, fordi det er et 
tilbud, til de, der i forvejen 
bor i kommunen - i takt 
med at ere bliver ældre vil 
også ere boliger blive 
ledige. Desuden mener 
han, det er vanskeligt at 
vurdere fremtidens behov. 
 -Vi skal ikke bare bygge 
boliger, som kan stå 
tomme. Kom med noget 
dokumentation og vis os 
de ventelister - det er mere 
seriøst, var Jørn 
Krogsgaards holdning. 

  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
indskød en bemærkning 
om, at punktet på 
dagsordenen drejede sig 
om at søge en kvote, og at 
chancerne ikke bliver 
ringere, hvis man venter til 
1994, fordi kvoterne i 
Bygge- og Boligstyrelsen 
kan "spares" op. 
  -I de seneste år har vi 
udelukkende bygget 
lejeboliger, så det er nok 
klogt nok at vente lidt. 
Ingen siger, at vi skal leve 
op til regionplanens 25 
procent i 1993. Hvis vi 
venter til 1994 bliver 
mulighederne for kvoten til 
gengæld større - det er jo 
ikke alt eller intet det her, 
erklærede Ole Lykkegaard 
Andersen.
  Omvendt kunne Knud 
Winther ikke se noget 
forgjort i at søge om 
kvoten. 
 -Det er jo ikke det samme 
som at bygge - men så er 
muligheden da der. 
Borgmesteren og jeg har 
tidligere gået tiggergang i 
boligstyrelsen for at få en 

kvote. Det her er at sparke 
os selv bagi - vi risikerer at 
måtte stå med hatten i 
hånden igen, sagde Knud 
Winther. 
  Imodsætning til resten af 
byrådets medlemmer 
kunne Ernst Christensen 
(FRP) overhovedet ikke gå 
ind for almennyttige 
boliger - hverken i 1993, 
94, 95 eller 96. 
 -Den slags boliger har vi 
nok af, betonede Ernst 
Christensen. 
  Kommunen søger nu 
Bygge- og Boligstyrelsen 
om kvoter inden årets 
udgang. Ikke for 
almennyttige boliger i 
1993, men derimod om 
kvoter til opførelse af 20 
ældreboliger, 15 
andelsboliger og 12 
ungdomsboliger næste år. 
For de øvrige år (94-95-96) 
er, tallet for ældreboliger 
10, andelsboliger 10, 
ungdomsboliger 12 (kun i 
95). Og så altså de 
omdiskuterede 10 
almennyttige boliger i 94-
95-96.
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