
Kræver politisk debat om Teknologiparken
- Styregruppen har misbrugt tillid, mener Erik Ingerslev 
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Jorden bag rådsbestyrelsen er udpeget som hjemsted for Teknologipark Nordjylland . 

Af Helle Madsen

 AABYBRO: - Alt i alt er der 
sket så mange ting mellem 
styregruppen i Teknologi 
parkprojektet og 
rådsbestyrelsen uden at 
byrådet har været draget 
ind i beslutningerne. 
Derfor har jeg ønsket at få 
en statusrapport om 
Teknologipark-projektet, 
som kunne være baggrund 
for en politisk diskussion i 
byrådet om det videre 
arbejde om Teknologipark-
projektet. 
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
har netop sendt brev til 
Tilsynsrådet, hvor han 
klager over, at en 
statusrapport over 
Teknologipark Nordjylland 

ikke forelå til behandling 
på byrådsmødet 16. 
december. Han oplyser, at 
medlemmerne af byrådet 
k en rapport, da mødet 
var slut, men den stiller 
han sig ikke tilfreds med. 
 -Jeg kan ikke bruge den 
rapport til noget. Vi k en 
rapport efter byrådsmødet 
var slut, men havde ikke 
haft mulighed for at læse 
den på forhånd, og havde 
derfor ikke haft mulighed 
for at sætte os ind i 
sagerne som 
udgangspunkt for debat og 
stillingtagen, som jeg 
havde lagt op til. Jeg bad 
allerede på byrådsmødet i 
august om en 
statusrapport, som skulle 
være klar til byrådsmødet i 
måneden efter, så vi kunne 
tage en diskussion, inden 

vi vedtog budgettet for 
1993, siger Erik Ingerslev 
Larsen og tilføjer: 
 -Desuden redegør 
rapporten kun for det, der 
er sket i løbet af det 
seneste halve år - jeg 
havde gerne set en samlet 
redegørelse for, hvad der er 
kommet ud af projektet, 
siden vi vedtog det i 
begyndelsen af 1991, siger 
Erik Ingerslev Larsen, der 
medgiver, at de mundtlige 
informationer er blevet 
bedre i løbet af det seneste 
halve år. 
  Efter hans opfattelse er 
Teknologipark Nordjylland-
projektet ved at skride fra 
at være et projekt, der 
skulle tiltrække nye 
virksomheder til at være et 
projekt, der inddrager og 
tilgodeser eksisterende 



virksomheder. 
 -Der er da ingen, der 
siger, at jeg ikke vil støtte 
den udvikling, men det 
mindste man kan forlange 
er da at få tingene fremlagt 
til en politisk diskussion. 
Sådan en skridning skal 
drøftes, for det er en 
ændring af den oprindelige 
beslutning i byrådet og 
derfor ikke op til 
rådsbestyrelse og 
styregruppen alene at lave 
om på den slags, siger Erik 
Ingerslev Larsen. 
  Udover at projektet efter 
hans opfattelse er ved at 
skride, er han også 
utilfreds med en række 
konkrete dispositioner, 
hvor hverken 
økonomiudvalg eller byråd 
er taget i ed. 
 -Budgettet for 1992 blev 
først fremlagt for 
økonomiudvalget 18. 
november - altså 11 

måneder efter at 
budgetåret var begyndt. 
Desuden lød det 
oprindelige budget fra 
februar 1991 på knap en 
millioner kroner til 
konsulenthonorar og 
lønninger. Nu er det - 
totalt set for hele perioden 
- på godt to millioner 
kroner til lønninger og 
konsulentbistand alene. 
Den  disposition har 
styregruppen truffet 
egenhændigt. 
 -Man har søgt Reneval om 
at forlænge tidsrammen 
frem til 1993, og man har 
lavet aftale med en 
konsulent for et år - fra 1. 
juli 92 til 1. juli 93. Det 
har der heller ikke været 
en diskussion om - også 
det er en egenhændig 
beslutning af 
styregruppen. 
 - Det er selvfølgelig godt 
nok, at der sidder er 

styregruppe, som kan 
træffe hurtige 
beslutninger, men alt i alt 
synes jeg, at der er så 
mange ting, som byrådet 
og økonomiudvalget ikke 
har fået mulighed for at 
diskutere, at styregruppen 
har misbrugt den tillid 
groft. Når kommunen har 
investeret i jord og leverer 
halvdelen af pengene til 
projektet - 1.3 millioner 
kroner - og når der så i 
øvrigt er tale om så mange 
ændringer i forhold til det, 
som byrådet oprindeligt 
vedtog, så er det også 
rimeligt, at få en 
statusrapport som 
baggrund for en ny politisk 
diskussion. I den 
oprindelig målsætning står 
der i øvrigt også, at 
projektet løbende skal 
evalueres, siger Erik 
Ingerslev Larsen.

SFer klager til Tilsynsrådet 
Fik ikke statusrapport behandlet i byrådet 
Aalborg Stiftstidende 06.01.1993

Borgmester Ole Lykkegaard Andersen. 

Erik Ingerslev Larsen (SF). 

  AABYBRO: Tilsynsrådet 
for Nordjyllands Amt 
modtog i går et brev fra 
Erik Ingerslev Larsen (SF), 
der ikke mener, at 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
har handlet i 
overensstemmelse med 
den kommunale 
styrelseslov angående en 
status rapport over 
projektet med 
Teknologipark Nordjylland. 
  Allerede på byrådsmødet i 
august 1992 anmodede 
Erik Ingerslev Larsen om 
at sagen kom på som et 
punkt på dagsordenen, og 
han foreslog, at der til 

byrådets møde i september 
skulle fremlægges en 
rapport over de hidtige 
aktiviteter, der var 
gennemført for at skaffe 
nye virksomheder til 
Teknologipark Nordjylland. 
Samtidig forlangte han en 
opgørelse over, hvilke 
resultater, der er nået. 
  Efter Erik Ingerslev 
Larsens opfattelse skulle 
byrådet med baggrund i en 
sådan rapport træffe 
beslutning om det videre 
arbejde med projektet, 
men hans forslag blev ikke 
vedtaget. 
  I sit brev til Tilsynsrådet 
redegør Erik Ingerslev 
Larsen desuden for det forslag, som borgmesteren 

efterfølgende fremsatte på 

byrådsmødet i august.
  Ole Lykkegaard Andersen 
fremsatte et forslag gående 
på, at der som hidtil 
forudsat skulle forelægges 
en statusrapport inden 
udgangen af 1992 - 
forslaget blev vedtaget med 
et ertal af byrådet. 
 -Med baggrund i denne 
afgørelse må man forvente, 
at der til årets sidste 
byrådsmøde 16.december 

1992 var fremsendt en 
statusrapport til 
byrådsdebat om det 
forløbne arbejde med 
markedsføringen af 
Teknologipark Nordjylland 
- i henhold til byrådets 
beslutning af 26. august. 
Det skete ikke, skriver Erik 
Ingerslev Larsen til 
Tilsynsrådet. 
 -Borgmesteren har 
tilsidesat den kommunale 

styrelseslov, da rapporten 
ikke var til behandling på 
byrådets møde i december, 
og dermed har 
borgmesteren heller ikke 
overholdt byrådets 
beslutning fra august, 
siger Erik Ingerslev Larsen, 
der beder om Tilsynsrådet 
vurdering af, hvorvidt 
borgmesteren har handlet i 
overensstemmelse med 
styrelsesloven. 

Uforstående 
Borgmester: - Alle kan få rejst 
et punkt på dagsorden
Aalborg Stiftstidende 06.01.1993

  AABYBRO: - Ethvert 
byrådsmedlem kan bede 
om at få rejst et punkt på 
dagsordenen - det kan Erik 
Ingerslev Larsen også, 
siger borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V), 
der stiller sig uforstående 
over for Erik Ingerslev 
Larsens henvendelse til 
Tilsynsrådet. 
  Ole Lykkegaard Andersen 
påpeger, at alle 
byrådsmedlemmerne efter 
byrådsmødet i december 
k udleveret en 
statusrapport, som de 
kunne gå hjem og læse. 
 -Derefter står det enhver 
frit for at bede om at få et 
punkt på dagsordenen, 
hvis de skulle ønske det - 
for eksempel på 
januarmødet, siger Ole 
Lykkegaard Andersen, der 
tilføjer, at Erik Ingerslev 
Larsen skulle have udtrykt 
sig klarere, hvis han havde 
ønsket, at rapporten skulle 
på som et punkt på 
dagsordenen i december. 
  Med hensyn til de 
konkrete kritikpunkter 
omkring Teknologipark-

projektet medgiver Ole 
Lykkegaard Andersen, at 
der er sket en skridning i 
projektet, som Erik 
Ingerslev Larsen er inde 
på. 
 -Indsatsen var oprindeligt 
planlagt til udelukkende at 
skulle etablere en 
højteknologisk 
erhvervspark, hvor alle 
virksomhedsprojekter der 
blev skabt kontakt til helst 
skulle  placeres på den 
jord, der går under navnet. 
Teknologipark Nordjylland, 
men det har vist sig mere 
hensigtsmæssigt at udvide 
samarbejdet til også at 
omfatte de øvrige 
teknologiorienterede 
virksomheder i 
kommunen. Det giver 
mulighed for vækst på 
deres nuværende 
beliggenhed, siger Ole 
Lykkegaard Andersen, der 
tilføjer, at den ændring har 
været til høring i 
rådsbestyrelsen.
  Med hensyn til de øvrige 
kritikpunkter henholder 
Ole Lykkegaard Andersen 
sig til, at projektets 

styregruppe har 
kompetence til at træffe 
beslutninger, som den har 
gjort. 
  Han opfordrer i øvrigt 
Erik Ingerslev Larsen til at 
henvende sig med en 
skrivelse om de punkter, 
han ønsker at diskutere. 
Ole Lykkegatd Andersen 
har ikke selv intentioner 
om at rejse 
statusrapporten som et 
punkt på byrådets 
januarmøde - kun hvis 
nogle skulle ønske det. 



- Teknologipark skal ikke drøftes på byrådsmødet 
Aalborg Stiftstidende 10.01.1993

  AABYBRO: Erik Ingerslev 
Larsen (SF) har ingen 
planer om at få behandlet 
statusrapporten om 
Teknologipark-projektet på 
byrådets kommende møde, 
efter at han i begyndelsen 
af ugen sendte en klage til 
Tilsynsrådet for 
Nordjylland Amt. 
 -Når borgmesteren siger, 
at alle kan få et punkt på 
dagsordenen, så var det 
faktisk det, jeg forsøgte i 
august. Men det blev 
afvist, og borgmesteren 
fremsatte et andet forslag, 
så det gav ikke noget 
resultat. Jeg kan ikke se, 
hvad, jeg skulle få ud af 
endnu en henvendelse, 
siger Erik Ingerslev Larsen. 
 -Og i øvrigt kan den 
statusrapport, som ligger, 
ikke bruges som 
udgangspunkt for en 
politisk debat. For det 
første handler den kun om 
konkrete virksomheder i 
kommunen - ikke noget 
om hele hændelsesforløbet 
siden vi begyndte projektet 
- der står for eksempel 
ikke noget om, hvilke 
kampagner, der er kørt, 

eller hvilke virksomheder 
man har forhandlet med. 
Heller ikke noget om, hvad 
de tre-re forskellige 
konsulentrmaer har 
bidraget med. Dermed 
lægger statusrapporten 
ikke op til nogen principiel 
beslutning, siger Erik 
Ingerslev Larsen, der 
mener, at tiden er inde til 
at erkende, at man med 
Teknologipark -projektet 
har slået større brød op, 
end man kan bage. 
 -Når borgmesteren 
indrømmer, at der er sket 
en skridning, så bekræfter 
det mig i, at der er sket en 
ændring. Intentionerne fra 
begyndelsen var at skabe 
basis for nye virksomheder 
af høj standard - ikke at gå 
på strandhugst i 
kommuner, der grænser op 
til Aabybro eller at 
tilgodese eksisterende 
virksomheder. Dermed 
erkender styregruppen og 
rådsbestyrelsen, at den 
oprindelige plan ikke kan 
lade sig gøre. Og sådan en 
ændring bør hele byrådet 
tage stilling til - man kan 
ikke tage ansvaret for 
noget, man ikke har haft 

mulighed for at påvirke, 
siger Erik Ingerslev Larsen, 
der mener, at styregruppen 
har overskredet sin 
kompetence. 
  At styregruppen skulle 
have overskredet sin 
kompetence, afviser 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
som vrøvl. Han betegner 
Erik Ingerslev Larsens 
indvendinger som 
irrelevante bagateller og 
mener, at en diskussion i 
byrådet er overødig.
 -Det er fuldstændig 
destruktivt og 
selvforherligende at 
pindhugges om sådan 
noget, når en 
rådsbestyrelse stiller sig til 
rådighed uden vederlag. Vi 
gør, hvad vi kan og 
arbejder videre inden for 
den opgave, som vi i sin tid 
satte os som 
udgangspunkt. Vi har 
måske ændret i 
prioriteringen, men målet 
er det samme. At skabe 
arbejdspladser, og det er 
en lang og sej proces, siger 
Ole Lykkegaard Andersen. 

- Luftkastel ligger i ruiner
DEBAT: Aalborg Stiftstidende 12.01.1993

  Aabybro: Byrådsmedlem 
Ernst Christensen, 
Østergade, Aabybro, 
mener, at teknologiparken 
er et luftkastel, som nu 
ligger i ruiner. Han skriver:
  Aalborg Stiftstidende 
bringer 6. januar en 
omtale af Erik Ingerslevs 
klage til Tilsynsrådet over 
borgmester Ole 

Lykkegaard Andersens 
håndtering af sagen 
omkring den såkaldte 
Teknologipark Nordjylland. 
Erik Ingerslev kan godt 
have ret i nogle af sine 
klagepunkter. Jeg selv har 
følt at tingene har været 
kørt inden for en snæver, 
lukket kreds, grænsende 
til magtmisbrug.
  Imidlertid må 

borgmesterens reaktion og 
udtalelser i samme avis 
vække interesse hos 
kommunens borgere, som 
har betalt millioner for 
dette fejlslagne luksus-
projekt. Borgmesteren 
udtaler nemlig, at der er 
sket en "skridning i 
projektet". Denne udtalelse 
er en sen erkendelse af, at 
hans opreklamerede 

luftkastel ligger i ruiner. 
Hasardspillet med 
borgernes penge er tabt. 
Min kritik her har jeg 
fremsat internt for tre  år 
siden i håb om at stoppe 
galskaben. Men først nu 
efter borgmesterens 
udtalelser har jeg ment, at 
kunne sige det åbent. Det 
ville ellers være blevet 

opfattet som bagstræb eller 
lignende.
  En økonomisk oversigt, 
som vi endelig k forelagt 
her i efteråret viser, at 
udgiften til konsulenter 
mv. er af et rystende 
omfang. En enkelt af de 
topgurer fra hele landet, 
som har været involveret i 
projektet har for at komme 

og stille op til fotografering 
ude i marken fået en 
betaling, som ville vække 
misundelse hos enhver 
fotomodel. 
  Må denne asko være  en 
lære for borgmesteren og 
hans ertal om ikke at 
begive sig ud på nye 
eventyr for skatteydernes 
penge. 





SF siger nej 
Aalborg Stiftstidende 22.01.1993

  BROVST: Den lokale 
afdeling af Socialistisk 
Folkeparti i Brovst vedtog 
på et medlemsmøde at 
støtte fraktionen 
Folkesocialister mod 
Unionen. 
  Afdelingen havde besøg af 
hovedbestyrelsesmedlem 
Erik Ingerslev fra Aabybro, 

og han fortalte om 
baggrunden for SF's 
beslutning om at støtte det 
nationale kompromis. 
  Siden har ere 
medlemmer forladt partiet 
på grund af den ændrede 
holdning til aftalen. Også 
medlemmer af 
hovedbestyrelsen var efter 
nærlæsningen bagefter 

imod beslutningen. 
 -De fremmødte k rig 
lejlighed til at tage stilling 
til alle aspekterne i 
unions-aftalen, og det 
endte med, at vi besluttede 
at støtte fraktionen 
Folkesocialister mod 
Unionen, fortæller Brian 
Andersen, formand for SF i 
Brovst. 

Uenighed om ny styregruppe 
Aalborg Stiftstidende 24.01.1993

  AABYBRO: Det er 
spørgsmålet om en 
styregruppe i den nye 
erhvervsstruktur, der 
skiller økonomiudvalget, 
og som efter alt at dømme 
vil give en del debat, når 
byrådet på onsdag indtager 
dets pladser på 
medlemmernes første 
møde i det nye år. 
  Her skal byrådet tage 
stilling den nye 
erhvervsstruktur, som 
lægger op til, at det i 
fremtiden vil være 
kommunen, der afstikker, 
skaber og udfører i den 
egentlige erhvervsudvikling 
- med hjælp fra et 
udviklingsråd, der skal 
fungere som 
sparringspartner og 
inspirator til kommunen. 
  Filosoen i forslaget er, at 
kommunen mere aktivt 
skal gå ind i 
udviklingspolitikken på 
ere områder og være med 
til at styre - ikke bare være 
den, der passer børn og 
ældre.
  Erhvervsrådet nedlægges 
i dets nuværende form, og 
erstattes af en 

erhvervsforening, som især 
skal tage sig af de 
eksisterende 
virksomheder. 
  I planen er der lagt op til 
at etablere en styregruppe, 
der skal bestå af 
borgmesteren, to 
byrådsmedlemmer samt en 
person, der er udpeget af 
erhvervsforeningen. 
  Men tre medlemmer af 
økonomiudvalget ønsker 
ikke en sådan styregruppe.
 -Min erfaring fra 
styregrupper for eksempel 
fra Teknologipark-
projeketet er ikke den 
bedste. Ved at etablere en 
styregruppe giver byrådet 
de mennesker en 
blankocheck til at gøre, 
hvad det passer dem, siger 
Erik Ingerslev Larsen (SF). 
 -I forhold til 
Teknologipark-projektet 
mener jeg ikke, at 
styregruppen har forvaltet 
sit mandat på den rigtige 
måde, så jeg er meget 
skeptisk over for en 
styregruppe, der vil få en 
endnu større 
arbejdsopgave, siger han. 
  Han mener, at 
styregrupper er på sin 

plads, når det drejer sig 
om konkrete og opgaver, 
der løber over et bestemt 
stykke tid - for eksempel 
da det drejede sig om 
jordkøb til TV-Nord, men 
ikke når det gælder en 
permanent ordning. 
  Erik Ingerslev Larsen er 
mere begejstret for et 
forslag, som 
forhenværende 
erhvervschef Henning 
Thomsen har udarbejdet i 
forbindelse med den nye 
erhvervsstruktur - i det 
forslag er 
styregruppefunktionen 
ikke med. Også 
socialdemokraten Knud 
Winther er modstander af 
en styregruppefunktion i 
den nye erhvervsstruktur - 
han nder en styregruppe 
overødig og synes, det er 
et unødvendigt led. 
 -Man kan anstændigvis 
ikke sætte det politisk 
system ud af spil, og det er 
det, der reelt vil ske ved at 
indføre en styregruppe, 
siger Knud Winther. 
 -Desuden vil ingen af 
medlemmerne i den 
styregruppe have en 
jordisk chance for at 

informere bagud til deres 
gruppe, for her er jo tale 
om alverdens ting - et 
enormt spektrum af ting 
fra bolig-, ældre-, trak-, 
og til erhvervspolitik, siger 
Knud Winther.
  Derudover peger han på, 
at der i planen er lagt op til 
at pege på en person 
udefra til at sidde i 
styregruppen. 
 -Styregruppen vil bestå af 
en snæver kreds af tre-re 
byrådspolitikere og en, der 
kommer udefra. At en 
udefra er bedre informeret 
end de øvrige 
byrådspolitikere er ikke 

rimeligt og en hån mod de 
14 andre politikere, siger 
Knud Winther. 
  Også han henholder sig 
til det forslag, som den 
forhenværende 
erhvervschef Henning 
Thomsen har udarbejdet. 
 -Papiret fra 
erhvervschefen har 
desværre ikke været 
fremvist for erhvervsrådet, 
og det synes jeg er kedeligt, 
for det er et godt forslag, 
der deler tingene på en 
fornuftig måde. Så det 
forslag fremsætter vi på 
onsdag, siger Knud 
Winther.

  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
mener, at styregrupper er 
et godt arbejdsredskab, og 
en styregruppe kan efter 
hans opfattelse komme ind 
i en bedre arbejdsproces 
end økonomiudvalget. 
 -Det bliver for tung, trægt 
og ueksibelt, hvis 
økonomiudvalget skal 
træffe beslutningerne - og 
desuden er der alt for 
mange andre punkter at 
tage stilling til i 
økoriomiudvalget, siger Ole 
Lykkegaard Andersen, der 
betegner erhvervsrådets 
oplæg som udmærket.



AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 25. januar 1993 på Rådhuset

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

Dagsorden
1. Dirigent
2. Protokol
3. Byrådsdagsorden
4. Kommunalpolitik
5. Generalforsamling i februar
6. Vores holdning til Edinburgaftalen
7. Medlemsmøde i marts
8. Meddelelser
9. Eventuelt

ad 1 + 2. Jette

ad 3. Byrådsdagsordenen gennemgåes

ad 4. Vi arbejder videre med kommunalpolitisk program på de næste medlemsmøder

ad 6. Vi diskuterer bestyrelsens holdning til Edingburgaftalen og aftaler at lade 
generalforsamlingen tage stilling til hvordan vi skal forholde os til indkaldelse til 
ekstraordinært landsmøde og Folkesocialister mod Unionen

ad 5. Den politiske og organisatoriske beretning gennemgåes. De udsendes til medlemmerne 
inden generalforsamlingen.

Der er indkommet et forslag til generalforsamlingen fra Finn og Kirsten og bestyrelsen 
fremsætter forslag

ad 7. Medlemsmødet i marts måned bliver: Flygtningepolitikken i Aabybro kommune ved 
Jørgen Hellum

ad 8. Meddelelser: Der er forskellige meddelelser, der opfordres til indkaldelse til 
ekstraordinært landsmøde, og organisationen for JA og NEJ til Edingburgaftalen

ad 9. Næste bestyrelsesmøde er flyttet til mandag den 1. marts.

referent: Jette Staal

medlemsblad
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Forældre-ordning til vurdering 
SF'er ønsker tilføjelse til vedtægt hvor forskellige institutioner har 
fælles forældrebestyrelser 
Aalborg Stiftstidende 26.01.1993

Erik Ingerslev Larsen (SF). 

  AABYBRO: Det skal nu 
præciseres, at den nye 
ordning om fælles 
forældrebestyrelser er en 
forsøgsordning, som skal 
op til vurdering, inden 
perioden udløber.
  Det mener Erik Ingerslev 
Larsen (SF), og han 
fremsætter af samme 
grund forslag om en 
tilføjelse til 
styrelsesvedtægten, når 
byrådet i morgen aften 
sætter hinanden stævne på 
januarmødet. 
 -Det fremgik hverken af de 
vedtægter, som byrådet 
godkendte på mødet i 
november eller af 
diskussionen på mødet, at 
der var tale om en 
forsøgsordning. Så jeg blev 
overrasket, da jeg senere 
så, at der var tale om en 
dispensation til en 
forsøgsordning, siger Erik 
Ingerslev Larsen. 
  Kommunen har fået 
dispensation i 
Undervisningsministeriet 

og Socialministeriet til de 
af kommunens 
institutioner, hvor både 
børnehaver og 
skolefritidsordninger er 
under samme tag. En 
kombination, der kendes 
fra Aabyskolen og 
institutionerne i Birkelse 
og Gjøl. Her vil en del af, 
skolebestyrelsens 
kompetence yttes til 
forældrebestyrelserne. De 
to ministerier har givet 
dispensationen til en 
forsøgsperiode, der udløber 
31. juli 1997. 
 -Det drejer sig om at få 
byrådets beslutning i 
overensstemmelse med 
dispensationen, og jeg 
synes, det er rimeligt at få 
den formalitet bragt i 
orden. Derved sikrer vi os, 
at ordningen kommer op til 
diskussion, når 
forsøgsperioden er udløbet 
- det giver os mulighed for 
at få rette ordningen til, for 
kun tiden kan vise, om de 
forældre får ligeså meget 
indydelse, mener Erik 

Ingerslev Larsen, der 
under byrådets behandling 
i november tog det 
forbehold, at han gerne 
ville se dispensationen, 
inden han kunne godkende 
de fælles 
forældrebestyrelser. 

Lang debat om ny erhvervsstruktur 
Et ertal på ni støttede erhvervsrådets oplæg 
Aalborg Stiftstidende 28.01.1993

  AABYBRO: Endnu 
engang var det 
spørgsmålet om 
styregruppe i den 
nyerhvervsstruktur, der 
skilte politikerne, da 
byrådet i aftes diskuterede 
planen for en ny 
erhvervsstruktur, som 
lægger op til, at 
kommunen står for 

udviklings- og 
planlægningspolitik. Det 
skal blandt andet sikre en 
tættere koordinering 
mellem erhvervspolitikken 
og de andre politikker. 
  Det endte med, at 
ertallet kunne gå ind for 
erhvervsrådets oplæg, 
mens et mindretal gik ind 
for det papir som den 
tidligere erhvervschef har 
udarbejdet, men forinden 

føg det med argumenter på 
tværs af byrådssalen - alle 
var enige om, at det ikke er 
særlig hensigtsmæssigt, at 
være uenige, men ingen af 
parterne ville give sig. 
  Knud Winther (S) sagde, 
at det kan være nødvendigt 
at arbejde med en 
styregruppe i et konkret 
projekt - som for eksempel 
Teknologipark-projektet, 
hvor det er nødvendigt at 

medlemsblad



træffe beslutninger her og 
nu, og hvor det drejer sig 
om specikke ting. 
 -Det her spænder enormt 
vidt, og jeg kan godt være 
bange for, at politikerne 
kan have svært ved at 
informere bagud - det her 
er for omfattende. Vi 
snakker om noget, der skal 
køre over en re-årig 
periode og som tenderer til 
et stående udvalg. Det er 
kedeligt at, vi ikke kan 
blive enige - send forslaget 
tilbage til 
økonomiudvalget, 
opfordrede Knud Winther. 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
fandt det heller ikke 
hensigtsmæssigt med et 
politisk slagsmål om den 
nye struktur, men syntes 
samtidig, at 
indvendingerne faldt på et 
sent tidspunkt. 
 -Jeg kan ikke lide, det er 
mig, der skal være den 
stædige. Vi har siden 
august arbejdet frem og 
tilbage med det her og 
formuleret en beslutning i 
november. Så kunne I have 
sagt det noget tidligere, 
sagde Ole Lykkegaard 
Andersen. 
  Det k Carl Laursen (S) 
til at sige, at han  meget 
tidligt i forløbet havde sagt, 
at der skulle være politisk 
enighed om forslaget, og at 
han på et møde 4. 
november havde taget 
forbehold. 
  Også Erik Ingerslev 
Larsen gjorde opmærksom 
på, at han havde haft 
indvendinger undervejs 
om, at han ikke kan gå ind 
for erhvervsrådets forslag. 
Han mener, at en 
styregruppe i den nye 

erhvervsstruktur vil få en 
utrolig stor kompetence til 
at træffe beslutninger, som 
efter hans opfattelse hører 
hjemme i 
økonomiudvalget. 
 -Jeg har ikke tillid til 
styregrupper, og her vil 
den få permanent 
karakter. Når det er 
økonomiudvalget, der har 
ansvaret, er det også her 
beslutningerne skal 
træffes, sagde Erik 
Ingerslev Larsen, der synes 
bedre om den tidligere 
erhvervschef oplæg. 
  Både Erik Ingerslev 
Larsen og Ole Lykkegaard 
Andersen har angående 
dette oplæg ringet til den 
tidligere erhvervschef 
Henning Thomsen. 
 -Papiret er hans teoretiske 
model, som jeg i princippet 
er enig i. Det er en meget 
ambitiøs model, som 
blandt andet betyder re 
nye medarbejdere, men 
som ikke kan fungere i 
virkeligheden. Man kan 
ikke have et system, hvor 
man skal spørge, hver 
gang man skal bruge 
15.000 kroner, sagde Ole 
Lykkegaard Andersen med 
henvisning til et punkt 

som byrådet tidligere 
havde diskuteret om en 
bevilling til et 
lederuddannelsesprojekt. 
  Det k Erik Ingerslev 
Larsen til påpege, at 
erhvervschefens papir er 
dateret 3. december efter 
de forskellige forhandlinger 
i efteråret. 
 -Han må åbenbart have 
ment, at et andet papir var 
nødvendigt, sagde Erik 
Ingerslev Larsen. 
  Den lange debat endte 
med, at ni - otte venstre og 
en konservativ - kunne 
støtte erhvervsrådets 
oplæg, mens syv - seks 
socialdemokrater og en 
SF'er gik ind for 
erhvervschefens oplæg. 
  Ernst Christensen (FRP) 
kunne derimod ikke gå ind 
for nogle af forslagene. 
 -Jeg nder det tåbeligt, at 
erhvervsrådets og 
erhvervschefens fornemste 
opgave er at kæmpe mod 
kommuner, der ligger 
omkring os. Jeg synes, det 
er mere fornuftigt at 
samarbejde med dem, 
sagde Ernst Christensen.
  Men dermed er det sidste 
ord ikke sagt i den sag. 
  Erhvervsrådet skal nu på  

Erik Ingerslev Larsen (SF): Denne 
styregruppe vil få permanent karakter 

Ole Lykkegaard Andersen (V): Jeg kan ikke 
lide, det  mig, der skal være den stædige

Strid om penge til leder projekt 
Aalborg Stiftstidende 28.01.1993

Knud Winther (S)

Jørn Krogsgaard (K)

  AABYBRO: Der måtte 
afstemning til, før byrådet i 
aftes kunne give et tilskud 
på 15.000 kroner til et 
lederuddannelsesprojekt 
for offentlige og private 
ledere i Aabybro 
Kommune. 
  Projektet har til formål at 
udveksle erfaringer 
offentlige og private ledere i 
mellem og er udviklet efter 
et nyt koncept. 
 -Det er et glimrende og 
godt initiativ, som kunne 
være spændende at prøve 
af, lagde borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
ud, mens Knud Winther (S) 
mente, at pengene skulle 
tages af de, der i budgettet 
er afsat til kurser. 
 -Det er kun en måde at 
stikke snablen i 
kommunens kasse på. Vi 
skal betale 15.000 kroner 
mod, at de får 15.000 
kroner af erhvervsrådet, 
men de penge er jo 
indirekte penge fra 
kommunen. Jeg synes 
30.000 kroner er meget 
bare for at se en privat og 
en offentlig leder i samme 
stue - i en tid, hvor vi ellers 
har skåret helt ind til 
benet, sagde Knud 
Winther. 
  Jørn Krogsgaard (K) 
rettede direkte kritik mod 
Carl Laursen (S). 
 - Du deltager i 
forretningsudvalgsmøder-
ne, og her tog du ingen 
forbehold - du er altså 
blevet klippet til, da du 
kom tilbage til din gruppe, 

sagde Jørn Krogsgaard.
  Carl Laursen svarede, 
at han ganske vist havde 
været positiv i første 
omgang, men at han 
senere havde konstateret, 
at erhvervsrådet havde 
store overskridelser på 
regnskabet for 1992, og at 
han på den baggrund ikke 
kunne gå med til den 
ekstra bevilling. 
  Knud Winther brød ind, 
og mente, at Jørn 
Krogsgaard skulle holde 
sig til sagen. 
 -Jørn Krogsgaard er 
benovet over indholdet - 
papir er taknemmeligt - 
der er ingen grund til at 
falde på halen over sådan 
noget. Det er frådseri, og vi 
henholder os til, at der er 
penge på et budget for den 
slags, sagde Knud 
Winther. 
  Erik Ingerslev Larsen 
mente, at det drejede sig 
om principper for, hvem 
der kan få godkendt en 
tillægsbevilling. 
 -Det vi tager stilling til i 
aften er også principielt. Vi 
får da mange ansøgninger i 
socialudvalget, som vi 
kunne søge bevillinger på, 
og vi kan da godt søge dem 
i byrådet, hvis det er det I 
ønsker, sagde Erik 
Ingerslev Larsen.
  Ernst Christensen var 
også imod forslaget: 
 -Jeg har en dyb respekt 
for skatteydernes penge, 
sagde han. 
  Benny Christiansen (S) 
havde studeret 
ansøgningen fra 

projektgruppen. 
 -Jeg synes mere, at der er 
grund til at lære om moral 
og etik inden for 
erhvervslivet. 
  Men den kommentar tog 
Jørn Krogsgaard afstand 
fra: 
 -Der er ingen skandaler i 
erhvervslivet her i 
kommunen, sagde han. 
  Og så var tiden moden for 
en afstemning. Ni var for, 
mens otte stemte imod. 
  

to generalforsamlinger 
tage stilling til den nye 

struktur og ændre 
vedtægter. 

  Og så kommer turen 
atter til byrådet.   



Teknologipark-projekt forlænges 
Aalborg Stiftstidende 29.01.1993

  AABYBRO: Erik Ingerslev 
Larsen (SF) har ikke planer 
om at gå videre med sin 
klage over borgmesterens 
behandling af 
Teknologipark-projektet. 
Han har fået et brev fra 
Tilsynsrådet, om at 
byrådet skal tage stilling til 
sagen, inden rådet kan 
skride ind, men han regner 
ikke med at få opbakning i 
byrådssalen og mener 
derfor, det er omsonst at 
forsøge. 
  Det kunne han meddele 
på byrådets januarmøde, 
hvor en drøftelse af 
Teknologipark-projektet 
stod på dagsordenen, og 
byrådet godkendte 
samtidig, at projektet 
forlænges til udgangen af 
juni i år. 
  Det oprindelige projekt 
var planlagt til at være 
færdigt med udgangen af 
1992, men projektet i 
første omgang forlænget 
fristen til udgangen af 
marts i år, men der er nu 
mulighed for at forlænge 

det til udgangen af juni, da 
budgettet kan strækkes 
over en længere periode. 
Derefter skal der ske en 
indberetning til EF-
direktoratet, kunne 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen 
oplyse. 
  Så var ordet frit, og det 
udviklede sig til en lang 
dialog mellem Erik 
Ingerslev Larsen og Ole 
Lykkegaard Andersen. 
  Erik Ingerslev Larsen 
kunne fortælle, at han ikke 
nder, at statusrapporten, 
som blev udleveret på 
byrådets decembermøde, 
er fyldestgørende, fordi den 
ikke tager forhold før 
sommeren 1992 med. At 
han ikke er tilfreds med, at 
der er truffet beslutninger i 
rådsbestyrelsen - ikke at 
beslutninger er statiske, 
men at tilbagemeldinger og 
beslutninger skal ligge i 
byrådet. Og at tanken i det 
oprindelige projekt var, at 
tiltrække virksomheder til 
helt eller delvis udytning 
til Teknologiparkområdet. 
 -Det er ikke sket endnu, 

sagde Erik Ingerslev 
Larsen. 
  Ole Lykkegaard Andersen 
mente til gengæld, at Erik 
Ingerslev Larsen 
misfortolkede nogle ting. 
Han mener, at projektet er 
kørt efter planen. 
 -Vi har erkendt, at 
indsatsen bør koncentreres 
om eksisterende 
virksomheder, men det 
ligger der også i det 
oprindelige projekt. Nogle 
har udviklet sig, hvor de er 
- andre har planer om 
senere udytning. Vi har 
holdt os meget nt inden 
for målsætningen med at 
skabe vækst inden for de 
re områder, sagde Ole 
Lykkegaard Andersen, der 
med hensyn til 
statusrapporten fandt det 
naturligt, at det mest 
aktuelle blev fremhævet 
mest. 
  Erik Ingerslev Larsen ville 
vide, hvorfor 
Teknologiparkprojektet 
skulle drøftes i byrådet, og 
Ole Lykkegåard Andersen 
svarede, at det skyldes 
SF'erens kritik.

Forældrebestyrelser vurderes inden 3 år 
Aalborg Stiftstidende 29.01.1993

  AABYBRO: Det er nu 
blevet præciseret, at 
ordningen om de fælles 
forældrebestyrelser i 
institutioner med 
børnehave og 
skolefritidsordningen 
under samme tag, skal op 
til vurdering, efter en 
treårig periode. Ordningen 
kendes fra Aabyskolen og 
institutionerne i Birkelse 
og på Gjøl, og 

beslutningerne er truffet 
på byrådets januarmøde. 
  Byrådets behandling af 
sagen skete på baggrund 
af en henvendelse fra Erik 
Ingerslev Larsen (SF), der 
ønskede en tilføjelse til 
styrelsesvedtægten. Han 
mener desuden, at der ved 
byrådets behandling i 
november manglede 
oplysninger i sagen - 
blandt andet, at der under 
byrådets behandling af 

sagen ikke var oplysninger 
om, at der var tale om en 
forsøgsordning. 
 -Den aften var det min 
opfattelse, at der var tale 
om en permanent ordning, 
og jeg synes, det er 
rimeligt, at det, der er i 
sagen, ligger på skrift, 
sagde Erik Ingerslev 
Larsen, der henviste til, at 
ansøgningerne til 
Undervisningsministeriet 
og Socialministeriet, var 

dateret til 10. november, 
og at byrådet behandlede 
sagen 26. november. 
  At Erik Ingerslev Larsen 
var blevet overrasket over 
senere at se svarene, hvor 
det fremgik at der var tale 
om en forsøgsordning, kom 
til gengæld bag på 
borgmester Ole Lykkegaard 
Andersen (V). 

 -Jeg har lyttet båndene fra 
byrådsmødet igennem, og 
her fremgår det af 
debatten, at der var tale 
om en forsøgsordning, 
sagde Ole Lykkegaard 
Andersen og tilføjede, at 
det hele tiden havde været 
meningen, at ordningen 
skulle op til en drøftelse. 
 Han foreslog, at byrådet 

skulle konstatere, at 
forudsætningen for at 
forsøget kunne sættes i 
værk var, at der var tale 
om en tre-årig 
forsøgsperiode og at 
forsøget vurderes inden en 
tre-årig periode. 
  Det kunne Erik Ingerslev 
Larsen godt acceptere.

Ordningen, hvor børnehaver og skolefritidsordninger er under samme tag, skal vurderes inden tre år.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Arkivfoto: Søren Schnoor 
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Generalforsamling den 17. februar 1993

Tilstede: Inge Lis, Jette, Ivan, Finn, Kirsten, Erik, Torben, Henning og Anne Mette. 
Afbud: Per og Margrethe.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand - på valg er Jette Staal
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - på valg er Margrethe Larsen og Torben Ertmann
    Valg af 2 suppleanter - på valg er Anne Mette Jacobsen og Per Overgaard
7. Valg af amtsrepræsentant - på valg er Margrethe Larsen
8. Valg af faglig kontaktperson
9. Valg af 2 revisorer
    Valg af revisorsuppleant - på valg er Erik Ingerslev
10. Eventuelt

ad 1. Finn blev valgt til dirigent

ad 2. Politisk og organisatorisk beretning konstateret rettidigt udsendt. Jette 
nævnte/fremhævede et par punkter.
Erik havde et længere indlæg om det kommunalpolitiske, opfordrede til fuld speed på 
valgprogrammet til kommunalvalget 16. november. Foreslog opstillingsmøde i april.
Fra Rådhuset: Dårlig stemning i udvalg og sal, spændinger og manglende informationer. Eriks 
rolle som kværulant og eneste reelle opposition tilspidses. Venstre splittet - lider meget under 
skolesagen. Birkelse vil ikke på fælles venstreliste. Partiet er begyndt at bringe sig i stilling til 
kommunalvalg. Socialdemokratiet markerer sig igen i opposition.
Beretningen blev godkendt.

ad 3. Regnskab aflagt (udsendt på forhånd) og godkendt

ad 4. Forslag til vedtægtsændring af bestyrelsen:
§ 7 Generalforsamling
Februar måned ændres til Januar kvartal.
...sammen med indkaldelsen udsendes bestyrelsens politiske og organisatoriske beretninmg 
samt regnskabet... ændres til "bestyrelsens politiske- og organisatoriske beretning samt 
regnskab udsendes mindst 14 dage før generalforsamlingen".
Forslaget blev vedtaget
Opstillingsformer - ud over Torben som stadig hælder til sideordnet opstilling - vedtog den 
øvrige forsamling at fortsætte med partilisteformen.
Kirsten rejste spørgsmålet om urafstemning - men de øvrige ønsker at beholde formen med 
et almindeligt medlemsmøde.



AABYBRO

ad 5. Jette genvalgt som formand

ad 6. Margrethe og Henning valgt til bestyrelsen. Per og Anne Mette suppleanter.

ad 7. Anne Mette valgt til amtsrepræsentant.

ad 8. Faglig kontaktperson blev Margrethe

ad 9. Torben og Helle valgt til revisorer. Suppleant Jens.

ad 10. Der var intet under eventuelt.

medlemsblad
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Bestyrelsesmøde den 1. marts 1993 på Rådhuset

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

Dagsorden
1. Dirigent
2. Protokol
3. Byrådsdagsorden
4. Kommunalpolitik
5. Meddelelser
6. Kommunalpolitisk valgprogram
7. Eventuelt

ad 1. + 2. Jette

ad 3. Per Overgaard og Karen Frøstrup foreslås som valgtilforordnede.

Vi diskuterer: børnepasningsområdet og hvordan vi skal forholde os til den nye generelle 
model som foreslået at børnehavebørn rykker op i SFO-ordningen, dette er vi imod.

ad 4. Teletaxaordningen Gjøl-Aabybro: ikke endelig fastlagt - der arbejdes videre i 
økonomiudvalget.

Placering af flygtninge i kommunen: vi synes det vil være en mulighed at Aabybro kommune 
tager denne forpligtigelse på sig. Diskussion vil blive taget op senere, eventuelt på næste 
medlemsmøde. Erik vil undersøge sagen nærmere.

ad 5. Orientering fra Folkesocialister mod Unionen.
Orientering fra møde med de andre politiske partier i kommunen, indkaldt på foranledning af 
de Radikale i Nørresundby, mødet fandt sted 2. marts 1993, Finn og Jette deltog.

ad 6. Vi arbejder videre med valgprogrammet på medlemsmødet den 14. april.

referent: Jette Staal

Ikke bare stemmekvæg
Aalborg Stiftstidende 01.03.1993

  AABYBRO: - Hvis man 
vælter en mand på grund 
af hans politiske ståsted og 
ikke kigger på de opgaver 
han har udført og kun vil 
bruge SF som 
stemmekvæg, så må vi 
melde fra.
  Sådan siger Erik 
Ingerslev Larsen (SF) på 
baggrund af 
konsekvenserne af LOs 
generalforsamling, hvor 
Torben Ertmann - SFer og 
SiDer - blev væltet som 
formand for det lokale LO. 
I stedet blev Carsten B. 

Andersen - Socialdemokrat 
og HKer - valgt med 
stemmerne 21-19, som det 
fremgik af fredagsavisen. 
 - Ingen opponerede, så 
vidt jeg ved, mod hans 
beretning, og det er for mig 
et klart signal om, at 
Socialdemokraterne vil 
sidde på magten. De folk, 
der vælges til faglige 
tillidsposter, bør vælges ud 
fra det arbejde, de udfører 
og ikke ud fra, hvilket 
parti, de er medlemmer af, 
siger Erik Ingerslev Larsen. 
 - SF vil godt samarbejde 
med Socialdemokratiet, 

men ikke hvis partiet 
bevidst går efter SF som i 
denne sammenhæng. Vi er 
ikke pr. denition en 
garant for den politik, som 
Socialdemokratiet fører, 
siger han. 
  I forbindelse med 
samarbejdet, hen imod det 
kommende kommunalvalg 
til efteråret, mener SFeren, 
at det må komme an på en 
prøve. 
 -Tiden fra nu og frem til 
valget må afgøre vores 
samarbejde - det er ikke 
betingelsesløst, siger han. 

14 Nørhalnebørn flyttes 
Børnehaveafsnit i skolefritidsordning 
Aalborg Stiftstidende 03.03.1993

Erik Ingerslev Larsen (SF): - Lav ikke 
minibørnehaver i SFO'en. 

Knud Winther (S): - Send sagen tilbage til 
kulturudvalget. 

Dorthe Pedersen (V): - Man kunne have haft 
et alternativ med i byrådet. 

Af Helle Madsen
  AABYBRO: Efter en lang 
debat besluttede et ertal i 
byrådet i aftes, at der 
senest 1. april skal 
etableres et 
børnehaveafsnit i Nørhalne 

Skolefritidsordning, der 
skal huse de børn, der 
allerede er indskrevet til 
Nørhalne Skoles 
Børnehaveklasse i 1993. 
  Et mindretal havde 
derimod hellere set, at 
dagplejebørn fortsat blev 
passet i dagplejen, indtil 

der er fundet en mere 
langsigtet løsning på 
børnepasningsproblemet i 
Nørhalne. 
  Den generelle model, som 
netop har været til høring 
hos kommunens 
institutioner, blev gentagne 
gange bragt på bane, og 



både socialdemokraten 
Knud Winther og Erik 
Ingerslev Larsen (SF) 
havde på fornemmelsen, at 
et ja til løsningen i 
Nørhalne, kunne blive 
løftestangen, der åbnede 
for den mulighed i resten 
af kommunen. 
 -Det er nøjagtig det 
samme. Her tager man hul 
på bylden, men starter 
bare tidligere. Hvis den 
generelle model tages i 
brug, så kan den også gå 
hen og blive permanent, og 
Socialdemokratiet tager 
afstand fra den generelle 
model, sagde Knud 
Winther, der hellere havde 
set, at sagen blev sendt 
tilbage til kulturudvalget. 
  Han hentydede til, at 
kulturudvalget i mandags 
var samlet til en temadag 
om børnepasningen, hvor 
der havde været tanker og 
ideer fremme om 
kommunes børnepasning 
på længere sigt. Og fra alle 
politiske sider blev mødet 
betegnet som frugtbart og 
positivt.
  Erik Ingerslev Larsen 
foreslog, at man i stedet 
lod børnene blive i 
dagplejen, indtil der er 
fundet en mere langsigtet 
løsning med børnehaven. 
 -Det her er salami-
metoden, hvor man 
skræller et lag af ad 
gangen. Hvis der ikke er 
plads i vores 
daginstitutioner, kan vi 
lade de børn blive i 
dagplejen, som vi altid har 
gjort. Jeg tror ikke, det er 
hensigtsmæssigt med alle 

de skift for børnene. Lav 
ikke minibørnehaver i 
skolefritidsordningen det 
er en utrolig dårlig løsning, 
sagde Erik Ingerslev 
Larsen. 
  Formanden for 
kulturudvalget Dorthe 
Pedersen (V) mente ikke, at 
man kunne blande den 
generelle model sammen 
med den konkrete 
problemstilling i Nørhalne. 
 -Jeg er ikke uenig i, at vi 
skal have langsigtede 
løsning, men vi har været 
pisket til midlertidige 
løsninger på grund af 
børnepakken og pres på 
økonomien. Vi skal have 
løst et akut behov her og 
nu, men på længere sigt er 
der med vores temadag 
åbnet op for nogle 
muligheder, sagde Dorthe 
Pedersen, der mener, at 
den generelle model har 
været tillagt al for stor 
værdi. 
 -Den skal kun bruges i 
akutte situationer, men 
det har vi nok været for 
dårlig til at fortælle, sagde 
Dorthe Pedersen. 
  Det k Erik Ingerslev 
Larsen til at sige, at man 
ikke kan fortænke 
forældrene i at tillægge den 
generelle model værdi, når 
der er sendt materiale ud 
til dem, og at 
Nørhalneproblematikken 
efter hans opfattelse var en 
del af den generelle model.   
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
fandt det pinligt, at 
medlemmerne af 
kulturudvalget ikke havde 

diskuteret færdigt i 
kulturudvalget. 
 -Det er synd, den her 
diskussion ikke kommer 
op i kulturudvalget, sagde 
han. 
  Det var Knud Winther 
enig i. 
 -Hvis vi tog den generelle 
model af bordet, og vi 
fortsætter temadagens 
tanker og ideer om 
udvidelse af fysiske 
rammer, så kunne det her 
løse sig, sagde Knud 
Winther, hvortil Dorthe 
Pedersen bemærkede, at 
socialdemokraterne kunne 
have haft en alternativ 
løsning med i byrådssalen.
  Børnehaveafsnittet var 
dermed en realitet, og 
senest 1. april skal der 
etableres et 
børnehaveafsnit i Nørhalne 
Skolefritidsordning med 
plads til 14 børn. De får 
egne lokaler, og de ledige 
pædagogtimer, der er i 
skolefritidsordningen, kan 
overyttes til 
børnehaveafsnittets 
personalenormering. 
  Problemerne i Nørhalne 
er opstået, dels fordi der er 
venteliste til børnehaven, 
dels fordi ere børn i 
dagplejen allerede er fyldt 
tre år - og dermed rede til 
at gå i børnehave. Ved at 
ytte de ældste 
børnehavebørn over i 
skolefritidsordningen, 
bliver der på den måde 
plads til dagpleje- og 
ventelistebørn i 
børnehaven. 

Punktum sat i Werner-sag 
Aalborg Stiftstidende 04.03.1993

Af Helle Madsen

  AABYBRO: Byrådet satte 
på sit marts-møde det 
formelle punktum i 
inhabilitetssagen om Kay 
Werner ved at tage 
Tilsynsrådets seneste 
beslutning til efterretning. 
  Et ertal i Tilsynsrådet 
har besluttet, at Kay 
Werner ikke var inhabil, da 
byrådet for et år siden 
behandlede kommunens 
skolestruktur, og Erik 
Ingerslev Larsen (SF) fandt 
Tilsynsrådets beslutning 
positiv. 
 -Det er godt at se, at man 
ikke er inhabil, fordi man 
deltager i en 
skolebestyrelse, sagde Erik 
Ingerslev Larsen. 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 

forklarede, at sagen havde 
været utrolig juridisk 
kompliceret, og at de 
juridiske eksperter, der 
havde kigget på sagen, alle 
havde fastslået, at Kay 
Werner var inhabil. 
 -Jeg synes stadig, det er 
en rigtig beslutning. At så 
et ertal i Tilsynsrådet har 
en anden politisk farve, 
end ertallet i byrådet i 
Aabybro - det lugter af 
politik i Tilsynsrådet, 
sagde Ole Lykkegaard 
Andersen. 
  Tilsynsrådet er 
sammensat af fem 
medlemmer. Fire 
medlemmer, der også er 
politikere i amtsrådet, 
samt stiftsamtmanden, og 
Erik Ingerslev Larsen 
kunne forklare, at de re 
medlemmer kommer fra 
hvert sit parti. 
 -Der er en SFer, en 

socialdemokrat, en fra 
Fremskridtspartiet og en 
fra Venstre - din 
Ventremand har åbenbart 
også været enig, sagde Erik 
Ingerslev Larsen. 
  Ernst Christensen (FRP) 
synes godt, men kunne 
have undersøgt, hvorvidt 
Jørn Krogsgaard (K) var 
inhabil eller ej, mens Ole 
Lykkegaard Andersen 
forklarede, at forvaltningen 
havde indhentet rådgivning 
i spørgsmålet om 
inhabilitet - også med 
hensyn til Jørn 
Krogsgaard. 
 -Jeg har rettet mig loyalt 
efter de embedsmænd, 
som har givet 
retningslinjerne, men hver 
gang jeg rejste mig, gjorde 
jeg også opmærksom på, at 
jeg ikke var inhabil. Det 
har jeg fortrudt, sagde 
Jørn Krogsgaard. 

Ny struktur i erhvervsråd 
Formanden overlader sin plads til 
borgmesteren 

Jørn Rytter - viger pladsen

  AABYBRO: Erhvervsrådet 
peger nu på en alternativ 
model til en 
erhvervsstruktur i Aabybro 
Kommune. Den går ud på, 
at formanden for 
erhvervsrådet i fremtiden 
skal være borgmesteren 
med kommunaldirektøren 
som bisidder uden 
stemmeret - men ellers 
med den struktur, der 
kendes i dag.
  Dermed viger den 
nuværende formand for 
erhvervsrådet, Jørn Rytter, 
pladsen for borgmesteren, 
og derfor vil der også være 
forslag til ændringer af 
vedtægterne, når der 

mandag 29. marts er 
generalforsamling i 
kommunens 
erhvervsforening. 
  At erhvervsrådet nu peger 
på denne løsning, skal ses 
i lyset af den politiske 
uenighed, der har været 
omkring den ny 
erhvervsstruktur. 
Strukturen går ud på, at 
kommunen i fremtiden 
skal stå for den samlede 
udviklingspolitik på alle 
områder - herunder 
erhvervspolitikken. 
  Planerne om den nye 
erhvervsstruktur er blandt 
andet blevet diskuteret i 
økonomiudvalget og i 
byrådet, hvor et mindretal 
bestående af S og SF ikke 

kunne gå ind for 
erhvervsrådets forslag, 
men i stedet holdt sig til en 
skitse, som den 



forhenværende 
erhvervschef Henning 
Thomsen har udarbejdet. 
Derimod bakkede V og K 
op om erhvervsrådets 
forslag. 
  Senest er den nye 
struktur atter blevet 
drøftet i økonomiudvalget, 
og mens V og K stadig kan 
gå ind for den nye 
struktur, er S og SF stadig 
imod - striden står om den 
styregruppe, der skal bestå 
af tre byrådsmedlemmer 
samt en repræsentant fra 
erhvervslivet. 
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
er imod, fordi man efter 
hans opfattelse ytter 
beslutningsretten, men 
han mener samtidigt, at 
der ligger mange gode 
intentioner i den nye 
struktur og tror, at der kan 
blive et godt samarbejde - 
også uden en styregruppe. 
  Han peger ligesom 
Socialdemokratiet på et 
stående udvalg, fremfor en 

styregruppe. Om grunden 
til, at Socialdemokratiet 
ønsker et stående udvalg, 
siger Knud Winther, at det 
er mere demokratisk: Med 
den nye struktur er der 
lagt op til en bedre 
koordinering af et bredt 
spektrum af 
udviklingspolitikker, og 
derfor er det rimeligt, at, 
nedsætte et stående udvalg 
af folkevalgte politikere. 
  Formanden for 
erhvervsrådet Jørn Rytter 
siger, at erhvervsrådet ikke 
ønsker at gennemføre den 
nye struktur, når den 
politiske uenighed er så 
stor - det vil være et dårligt 
udgangspunkt for et 
kommende samarbejde. 
  Han synes heller ikke om 
ideen med et stående 
udvalg - erhvervslivet vil 
sikre sig indydelse med 
en repræsentant i en 
styregruppe. 
  Jørn Rytter Iægger ikke 
skjul på, at han gerne så 

erhvervsstrukturen 
gennemført, og at den 
alternative model, der nu 
peges på, kun er den 
næstbedste. 
 -Så længe der ikke 
kommer andre politiske 
signaler, så er det bedre at 
beholde det den 
kompetence, som 
erhvervsrådet har i dag og 
fortsætte den struktur, 
som vi kender, siger Jørn 
Rytter, der tilføjer, at ved 
at gøre borgmesteren til 
formand for erhvervsrådet 
og kommunaldirektøren til 
bisidder, sikres en tæt 
kontakt mellem de to 
systemer. 
 -Den kontakt føler vi er 
meget afgørende, siger 
Jørn Rytter, der dermed 
viger formandspladsen for 
borgmesteren. Han vil dog 
gerne fortsætte i 
erhvervsarbejdet under en 
eller anden form. 

Enighed om lån til 1,5 mio. 
S og SF ønsker også tunnel og traksikkerhed 
Aalborg Stiftstidende 20.03.1993

  AABYBRO: Vejen til 
låneoptagelse på 1,5 
millioner kroner synes nu 
banet efter et møde i 
økonomiudvalget, hvor der 
var bred enighed om at 
låne - dels til 
grundkapitalen i 
ældreboligerne i Birkelse 
og dels til udvidelse af de 
fysiske rammer ved 
Birkelse Plejecenter. 
  Men derudover ønsker 
Socialdemokratiet og SF 
også at optage lån til en 
tunnel under Kattedamsvej 
og til trakanlæg 

forskellige steder i 
kommunen.
  Muligheden for at optage 
lån er sket i forbindelse 
med nanslovsaftalen, 
hvor kommunerne har fået 
mulighed for at låne på 
favorable vilkår for 
investeringer i 1993, og 
økonomudvalget har kigget 
på de forskellige 
forvaltningers forslag.
  Bortset fra Ernst 
Christensen (FRP), der, 
ikke kan gå ind for 
låneoptagelse, kan resten 
af økonomiudvalgets 
medlemmer anbefale 

socialudvalgets forslag, der 
går ud på at låne 500.000 
kroner til udvidelse af 
rammerne ved Birkelse 
Plejecenter. 
  Der skal laves lokaler til 
aktivering og genoptræning 
af de ældre. Desuden skal 
der lånes en million til 
grundkapitalen i de nye 
ældreboliger ved 
plejecentret i Birkelse. 
  Millionen er godt nok 
afsat på budgettet for 1993 
i forvejen, men borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V) siger, at kommunen 
allerede nu forudser ekstra 

udgifter på andre områder 
- blandt andet Naturskolen 
og børnepasningen.
  Hvor der er enighed om 
forslaget til låneoptagelse 
for socialudvalgets område, 
er der til gengæld ikke 
enighed om optagelse af 
lån for teknisk udvalgs 
område. 
  Socialdemokratiet og SF 
ønsker at optage lån til 
kloakmodernisering samt 
2,1 millioner kroner til 
trakanlæg og 800.000 
kroner til etablering af en 

tunnel under Kattedamsvej 
i Aabybro Øst, som er med 
i de foreløbige økonomiske 
planer for 1994. 
  Partierne mener, at man 
her har mulighed for at få 
sat gang i beskæftigelsen, 
og at man slår to uer med 
et smæk, da man samtidig 
kan få bygget en tunnel, 
som efter deres opfattelse 
er blevet udskudt år efter 
år. Men det kan hverken V 
eller K gå ind for. 
  Også for kulturudvalgets 
område er der kommet 

forslag til låne, men alle er 
enige om, at lade de forslag 
ligge. I år har renovering af 
svømmehallen lagt beslag 
på et stor del af budgettet, 
mens der næste år ventes 
lidt mere "luft" til 
ekstraordinær 
vedligeholdelse i 
kulturudvalgets regi. 
  Spørgsmålet om 
låneoptagelse er på 
dagsordenen, når der på 
onsdag er byrådsmøde. 



AABYBRO

Bestyrelsesmøde 23. marts 1993 på Rådhuset

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

Dagsorden
1. Dirigent
2. Protokol
3. Byrådsdagsorden
4. Kommunalpolitik
5. Meddelelser
6. Medlemsmøde - april og maj
7. Eventuelt

ad 1 + 2. Jette

ad 3. Gennemgåes

ad 4. Erik orienterer om at der alligevel ikke sker nogen ændring af organisationen af 
hjemmeplejen i kommunen.

Kandidatlisten til kommunevalget i november skal være klar til medlemsmødet den 14. april

ad 5. Vi vedtager at sende et bidrag på 500 kr. til Folkesocialister mod Unionen.

Partiforeningen vil ikke føre nogen valgkamp i forbindelse med den nye Unionsafstemning 
den 18. maj 1993.

Erik deltager i fælles EF-møde i Aabybro den 22. april kl. 18.30.

Referat fra medlemsmødet om flygtningepolitikken i Aabybro, og vi er enige om at tage ideen 
om flygtningelandsby op igen.

ad 6. På medlemsmødet april:
Endelig færdiggørelse af kandidatliste til kommunalvalget.

Valg af delegeret + gæster til Landsmødet i bededagsferien og viderebearbejdning af 
kommunalpolitisk valgprogram.

Medlemsmødet i maj: Færdiggørelse af kommunalpolitisk valgprogram.

ad 7. -

referent: Jette Staal
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Aabybro vil kun låne lidt 
Aalborg Stiftstidende 25.03.1993

  AABYBRO: En hel time 
skulle byrådet i Aabybro i 
aftes bruge til at nde ud 
af, om der skal tages imod 
tilbuddet om nye 
lånemuligheder for at 
sætte mere beskæftigelse i 
gang. V-K ertallet 
besluttede, at Aabybro skal 
nøjes med at låne 1,5 mio. 
kr., som skal bruges til et 
servicecenter ved Birkelse 
Plejecenter samt til den 
kommunale del af 
grundkapitalen i nye 
ældreboliger i Birkelse. 
Socialdemokraterne 
ønskede en betydelig større 
låntagning for at sætte 
ekstra beskæftigelse i 
gang, bl.a. 
vedligeholdelsesarbejder på 
institutioner og skoler, 
mens Ernst Christensen 
(FRP) stod fast på, at det er 
et sundt princip ikke at 
låne. 
 -Med de øgede 
lånemuligheder får 
kommunerne mulighed for 
at gøre noget for 
beskæftigelsen. Det er 
glædeligt, at mange 
nordjyske kommuner 
udnytter  muligheden. Jeg 
synes, det er 
beskæmmende, at den 
borgerlige gruppe i byrådet 
ikke vil være med, når vi 
ved, hvor lidt 
håndværkerne har at lave, 
sagde Knud Winther (S). 
  Både han og partifællen 

Jørgen Hellum mente, at 
der burde lånes penge til 
bl.a. 
vedligeholdelsesarbejder på 
skolerne. Og de henviste 
til, at der i kulturudvalget 
var lavet en liste med 
arbejder til over tre mio. 
kr. 
  Den konservative Jørn 
Krogsgaard troede, ikke 
helt på, at øget låntagning 
vil øge beskæftigelsen. Han 
henviste desuden til, at der 
på det kommunale 
anlægsbudget allerede er 
13,2 mio. kr. 
 -Det vil give en vis ekstra 
beskæftigelse. Skal vi 
derudover låne, vil det give 
et beskæftigelses-boom i år 
og måske slet ingen 
beskæftigelse næste år. 
Det tror jeg slet ikke, at 
håndværkerne er 
interesserede i. De vil 
hellere have en jævn 
udvikling i beskæftigelsen, 
sagde han. 
  Den teori troede Erik 
Ingerslev (SF) ikke på. 
 -Jeg tror håndværkerne vil 
have alt det arbejde, der er 
muligt at få, så der bliver 
mulighed for at få ere folk 
i arbejde, sagde han. 
 -I øvrigt er tilbuddet om 
låntagning ikke afhængig 
af, hvor stort et 
anlægsbudget den enkelte 
kommune har. Lånene 
gives for at skabe mere 
aktivitet og øget 
beskægtigelse, og det er 

der brug for, også i 
Aabybro, tilføjede han. 
 -Håndværkerne har ikke 
udsigt til en støt 
beskægtigelse. De mangler 
en hjælpende hånd, 
tilføjede Jørgen Hellum. 
  Borgmester Ole 
Lykkegard Andersen (V) 
henviste også til det store 
kommunale anlægsbudget 
på 13,2 mio. kr. Han ville 
ikke være med til at låne til 
vedligeholdelsesarbejder. 
 -Det bør klares over 
anlægsbudgettet næste år, 
hvor vi ikke længere er 
tynget af udgifter til 
renovering af 
svømmehallen, sagde 
borgmesteren.
  Kulturudvalgsformand 
Dorthe Pedersen (V) mente, 
at det egentlig er 
bedrøveligt, at så mange 
kommuner må låne for at 
sætte aktiviteter i gang. Og 
hun understregede, at der 
næste år skal afsættes 
yderligere penge til 
vedligeholdesarbejder 
inden for kulturudvalgets 
område, og det er 
institutioner og skoler. 
  Ernst Christensen k ført 
til protokol, at han ikke vil 
være med til at låne. Og 
han undrede sig en del 
over, at der nu skal lånes 
penge til de ny 
ældreboliger i Birkelse, når 
der på budgettet allerede 
er afsat penge til de 
boliger. 

medlemsblad



Ingerslev vil ikke på messe 
Aalborg Stiftstidende 04.04.1993

Erik Ingerslev Larseh kan ikke stå inde for 
budskabet. 

  AABYBRO: Når 
medemmerne af byrådet, 
ansatte på rådhuset og 
andre Aabybroborgere i 
disse dage har 
repræsenteret Aabybro 
Kommune på messen, 
Forår 93 i Aalborghallen, 
er det uden byrådsmedlem 
Erik lngerslev Larsen. 
(SF). 
  Han var ellers placeret 
på den liste af folk, der 
skiftes til at tage imod 
gæsterne på standen, der 
har temaet børn og natur.
 -Jeg kan ikke med en 
rimelig anstændighed stå 
og markedsføre Aabybro 
Kommune som et 
børnevenligt sted - det kan 
jeg ikke stå inde for, siger 
Erik Ingerslev Larsen.
  Han er ikke tilfreds med 
de rammer, som børnene 
passes under - de er 
utilstrækkelige. 
  Kommunen fastholder en 

pasningsgaranti, men der 
har ikke været nye tiltag i 
den forstand. De nye tiltag 
og løsningen af vores 
akutte problemer er sket 
af økonomisko grunde. 
Løsningerne er tilpasset 
på den billigste måde - 
uden hensyn til 
pædagogiske principper. 
Mange af nødløsningerne 
har vist sig at blive 
permanente, og det har 
skabt uro i 
institutionerne, mener 
Erik Ingerslev Larsen. 
  Som eksempler nævner 
han opnormeringen i 
børnehaven på Gjøl, hvor 
de fysiske rammer ikke 
samtidig blev udvidet og 
diskussionen i byrådet om 
børnehaven i Nørhalne, 
hvor de ældste 
børnehavebørn nu yttes 
over i 
skolefritidsordningen. 
 -Man må kunne forsvare 
det, man sælger, og derfor 

er jeg ikke med på 
messen, siger Erik 
Ingerslev Larsen. 

Vil leve op til en god børnepasning
DEBAT: Aalborg Stiftstidende 06.04.1993

  AABYBRO: 
Næstformanden i 
kulturudvalget Bente Skole, 
Huskærvej 51, Gjøl, mener 
roligt, man kan 
markedsføre Aabybro 
Kommune som en god 
kommune - også på 
børnepasningsområdet. 
Hun skriver: 
  I forbindelse med 
Aabybro Kommunes 
deltagelse i forårsmessen i 
Aalborghallen har Erik 
Ingerslev Larsen i en 
artikel i Aalborg 
Stiftstidende 4. april igen 
vist sine evner til at stille 

Aabybro Kommune i et 
dårligt lys. Denne gang 
omkring børnepasningen. 
  En stor del af foreninger, 
byrådsmedlemmer og 
kommunalt ansatte med 
ere har deltaget i 
forberedelse og på 
udstillingen modtaget 
gæster. Ingerslev Larsen 
ville ikke være på listen til 
at modtage gæster på 
standen i Aalborghallen 
sammen med vi andre - 
han ville ikke være 
Aabybro Kommune 
bekendt på 
børnepasningsområdet. 
  Erik Ingerslev Larsen ved 

udmærket, at pasning af 
børn i kommunen er steget 
stærkt, siden børnepakken 
er blevet indført. 
  Vi har alligevel formået på 
en forsvarlig måde at have 
en god børnepasning og en 
børnepasningsgaranti. Vi 
ved, at der til august bliver 
ere børn at passe, derfor 
er vi også i gang med 
drøftelser i kulturudvalget 
om børnepasning fremover 
i hele kommunen. 
  Der er blandt andet afsat 
midler på budgettet i 1993 
til børnepasning i Birkelse 
og Biersted, og på 
kulturudvalgsmødet 29. 



marts har vi bedt 
forvaltningen om at lade 
udarbejde overslagspriser 
til etablering af børnehave 
i "Birkehuset" til cirka 25 
børn. 
  I Biersted har vi også 
bedt forvaltningens 
prisoverslag over 
etablering af selvstændige 

børnehave på Stationsvej 
34 med en normering på 
minimum 25 børn. Vi 
arbejder videre med det på 
næste kulturudvalgsmøde, 
for at vi fortsat kan leve op 
til en god børnepasning og 
børnepasningsgaranti i 
kommunen, hvad mange 
andre kommuner ikke kan 

tilbyde. 
  Alt dette ved Erik 
Ingerslev Larsen 
udmærket. Vi i Aabybro 
Kommune kan roligt 
markedsføre os som en god 
kommune at bo i - også på 
børnepasningsområdet. 

Stort EF -møde
Aalborg Stiftstidende 11.04.1993

  AABYBRO: Endnu to 
navne er på plads i det 
panel, der torsdag 22. april 
skal deltage i det offentlige 
EF-møde i Aabybro med 
henblik på afstemningen 
om Edinburgh-aftalen 18. 
maj.
  Det er byrådsmedlem 
Erik Ingerslev Larsen, SF, 
samt Niels Jørgen 
Hilstrøm, som kommer fra 
LO. 
  Foruden deltager også 
som tidligere nævnt 
folketingsmedlemmerne 
Henning Dyremose (K), 

Eva Kjer Hansen (V) og 
Henrik Dam Christensen 
(S) samt Niels Busk fra 
Aalborg Amts 
Landboforening. 
  Fem af de seks 
mødedeltagere er ja-sigere, 
mens Erik Ingerslev Larsen 
vil agitere for et nej 18. 
maj. 
 -Vi håber, at vi med den 
samling kvalicerede talere 
formår at få belyst emnet, 
og vi håber samtidig, at 
borgerne vil tage deres 
spørgsmål med, da vi har 
afsat fem kvarter til 
spørgetid, siger Knud 

Ogstrup fra 
arrangørgruppen, der 
tæller repræsentanter fra 
Socialdemokratiet, Venstre 
og Konservative i Aabybro 
Kommune. 
  De seks talere får 
indledningsvis en 
talerunde med ti minutter 
til hver, og efter en pause 
følger spørgetiden og 
endnu en en kort 
afslutningsrunde med tre 
minutter til hver taler. 
 Verner Skole, Gjøl, er 
ordstyrer til mødet, der 
holdes på Aabybro 
Ungdomsskole. 

Henning Dyremose - kommer Eva Kjer Hansen - kommer Henrik Dam Christensen - kommer 

SF opstiller 7 kandidater 
Aalborg Stiftstidende 17.04.1993

  AABYBRO: SF i Aabybro 
Kommune k opstillet syv 
kandidater til det 
kommende kommunalvalg, 
da partiet havde 
opstillingsmøde på 
biblioteket i Aabybro. 
  SFs nuværende og eneste 
medlem af byrådet gennem 
de seneste to perioder, Erik 
Ingerslev Larsen, er 
partiets spidskandidat og 
nummer et på listen, som 
også tællet to helt nye. Det 
er Finn Graa Jakobsen og 
Torben Ertmann, der ikke 
tidligere har opstillet til 
byrådet. 
  De re øvrige er: 
Margrethe Larsen, Karen 
Frøstrup, Lars Jacobsen 
Hasager  og Ingelis 
Tannebæk. Kandidaterne 
opstilller på partiliste. 
 -Vores mål er at få endnu 
et medlem i byrådet i den 
kommende periode efter 
re år, hvor vi synes, vi har 
markeret os på en god 

måde, siger formanden for 
partiforeningen, Jette 
Staal. 
  På mødet blev de 
fremmødte desuden enige 
om, hvilken repræsentant, 
partiet skal sende til SFs 
landsmøde i Arhus i 
bededagsferien, og fra 
Aabybro sendes fem 
personer afsted - de re 
som gæster. 
  Medlemmerne af SF er 
desuden i gang med at lave 
partiets valgprogram, som 
ventes færdig til 
sommerferien.

Erik Ingerslev Larsen er partiets 
spidskandidat til kommunalvalget. 

100 til møde
Aalborg Stiftstidende 23.04.1993

Panelet fra venstre: Eva Kjer Hansen (V), Erik Ingerslev Larsen (SF), Niels Busk, ordstyrer Verner Skole, Henning Dyremose (K), Henrik 
Kristensen (S) og Niels-Jørgen Hilstrøm, LO. Omkring 100 var mødt op på Aabybro Ungdomsskole for at deltage i debatten om den 
kommende afstemning 18. maj	 	 	 	 	 	 	 Foto: Søren Schnoor



  AABYBRO: Indydelse. 
Medansvar, tryghed, 
sikkerhed og samarbejde. 
Vi skal gribe chancen for 
at være med, hvor det 
sker. 
  Budskabet var ikke til at 
tage fejl af hos 
hovedparten af de seks 
politikere og 
organisationsfolk, som i 
aftes skulle styrke troen på 
et ja eller nej eller måske 
rydde tvivl af vejen. 
  Omkring 100 deltagere 
trodsede nyheder, 
erhvervsmagasin, sport, 

direkte debat og EF-
program i fjernsynet til 
fordel for politikere "live".
  Fem ud af de seks 
paneldeltagere, 
folketingsmedlemmerne 
Eva Kjer Hansen (V), 
Henning Dyremose (K) og 
Henrik Dam Kristensen (S) 
samt de to 
organisationsfolk, 
formanden for Aalborg 
Amts Landboforening, 
Niels Busk, og Niels-
Jørgen Hilstrøm (LO) 
argumenterede for et ja til 
Edinburgh-aftalen, mens 
byrådsmedlem og nej-siger 

Erik Ingerslev Larsen (SF), 
som den eneste lokale 
politiker var med. 
  Inden turen var kommet 
til spørgsmål fra salen, 
brugte de seks politikere 
og foreningsfolk den første 
times tid til et indlæg om 
hver deres indstilling til 
spørgsmålet om 
Edinburgh-aftalen. 
  Efter spørgsmålene var 
der en afsluttende runde 
ved mødet, der var 
arrangeret af 
Socialdemokratiet, 
Konservative og Venstre i 
Aabybro Kommune. 

Et nej fra Ingerslev 
Aalborg Stiftstidende 23.04.1993

  AABYBRO: - Edinburgh-
aftalen giver efter min 
mening ikke nær de 
ændringer, som SF 
krævede efter 2. juni, lød 
det i aftes fra Erik 
Ingerslev Larsen, der 
nder væsentlig grunde til 
at stemme nej i maj. 
  Han mener, at den 
forhenværende 
udenrigsminister Uffe 

Ellemann Jensen og 
forhenværende 
statsminister Poul 
Schlütter groft har 
tilsidesat den danske 
folkeafstemning i juni i fjor 
ved på et møde to dage 
efter valget, at tilkendegive 
overfor de andre EF-lande, 
at de kunne fortsætte med 
at underskrive traktaten. 
 -Regeringen sagde til de 
andre lande, at de kunne 
fortsætte. med at raticere, 

som om intet var hændt, 
og derfor k vi ikke en 
genforhandling af 
traktaten, sagde Erik 
Ingerslev Larsen. 
 -Jeg tror ikke på, at 
Danmark vil blive smidt ud 
af EF, hvis vi stemmer nej 
igen
 -vi vil stadig være medlem 
på de betingelser, der var 
gældende før forslaget til 
Maastricht-traktaten. 

Talrige spørgsmål og en stor talelyst 
Aalborg Stiftstidende 23.04.1993

Af Helle Madsen

  AABYBRO: Talrige 
spørgsmål og en stor 
talelyst prægede aftenen, 
da Aabybro Ungdomsskole 
i går lagde sal til EF-møde 
om den kommende 
afstemning i maj. 
»Vælgerne kolde før 
EFvalget«, kunne 
Stiftstidende forleden 
meddele, men interessen 
var tilsyneladende ikke på 

nulpunktet i Aabybro, hvor 
masser af »varme« emner 
blev endevendt. 
  I bedste 
forsamlingshusstil travede 
formanden for den 
konservative 
vælgerforening, John 
Hedelund, rundt med 
mikrofon blandt publikum, 
men i modsætning til 
fjernsynets udgave, hvor 
Niels Højlund holder 
mikrofonen, k spørgerne i 
Aabybro selv lov til at 

holde. 
  Det udviklede sig til tider 
til spørgsmål af 
foredragslængde, men de 
drevne politikere i panelet 
glemte ingen og havde styr 
på spørgernes navne. 
Henning Dyremose havde 
også tid til at skrive en 
enkelt autograf, inden han 
blev kørt til Lufthavnen i 
Nørresundby.
Om arbejdsløshed 
  I løbet af halvanden time 
blev det til spørgsmål om 

alt fra de danske 
politikeres indydelse på 
størrelsen af den danske 
folkepension over til tal på 
arbejdsløsheden som 
konsekvens af et nej. 
  Med hensyn til 
arbejdsløsheden, mener 
Eva Kjer Hansen, at det er 
svært at sætte præcise tal 
på. Men hun henviste til 
en undersøgelse, som 
nansministeriet har lavet, 
der viser at 150.000 
arbejdspladser vil gå 
øjten som konsekvens af 
et nej. 
 -Siden 2. juni har 
investeringerne været de 
laveste i 10 år, sagde hun. 
  Erik Ingerslev Larsen 
synes til gengæld, man 
skal være forsigtig med at 
bruge den slags tal 
politisk. Han referede til et 
møde i Aabybro for nylig 
med Jens Kampmann, der 
har sagt, at Danmark i 
1987-88 mistede 75.000 
arbejdspladser. 
 -Det skete efter EF-
pakken i 1986, sagde han. 
  Erik Larsen-Ledet ville 
vide, om de tre 
folketingsmedlemmer 
kunne gå ind for mere 
kontrol - han henviste til, 
at Danmark er langt 
fremme med at omskrive 
EF-direktiver til danske 
forhold, og at Danmark 
betragtes som duksen i EF. 
 -Jo, det er nok rigtigt, at vi 
overholder ere regler end 
visse af de andre lande, 
sagde Henning Dyremose. 
 -Vi skal tilstræbe, at det 

ikke sker, men helt undgå 
det, kan vi nok ikke. 
  Eva Kjer Hansen mener 
derimod, at øget kontrol er 
vejen frem. 
 -Faktisk ligger der i 
aftalen en styrkelse af 
domstolene, ligesom 
parlamentet skal nedsætte 
undersøgelsesudvalg til at 
tage sig af den slags. Men i 
øvrigt har Danmark jo også 
prøvet grænser af og haft 
sine sager ved 
EFdomstolen, lød hendes 
bemærkning. 
Om folkepensionen 
  Det var den konservative 
Frederik Petersen, der 
spurgte, om politikerne i 
panelet kunne bekræfte, at 
et dansk ja ikke vil betyde, 
at danske politikere så 
ikke længere kan 
bestemme størrelsen af 
folkepensionen. 
  Samtlige paneldeltagere 
kunne berolige med, at 
folkepensionen stadig 
fastsættes af danske 
politikere, som har 
ansvaret for landets 
socialpolitk, og Eva Kjer 
Hansen benyttede 
lejligheden til at lange ud 
efter fremskridtspartiets 
Pia Kjærsgaard.
 -Det er 
smadderirriterende, at Pia 
Kjærsgaard bevidst holder 
sig uvidende. Det er 
urigtige påstande, som 
ikke kan accepteres, sagde 
Eva Kjer Hansen. 
Om atomkraftværk 
Inger Lise Kristensen ville 
vide, hvad EF havde tænkt 

sig at stille op med det 
faldefærdige 
atomkraftværk i Litauen, 
og her kunne Henning 
Dyremose fortælle, at 
blandt andet folk fra 
Europaparlamentet har 
besøgt værket og påpeget 
dets dårlige stand. 
Fordelen ved EF er, at 
landene kan stå samlet om 
at løse opgaven med at 
reparere værket. 
 -Den opgave kan Spanien 
ikke løse alene, heller ikke 
Danmark, men EF 
bidrager samlet med 
teknologi, økonomi og vilje, 
sagde han. 
Om EF og rødvin
  Anne Mette Jacobsen, 
nej-siger og medlem af SFs 
partiforening i Aabybro, 
konkluderede, at man 
skulle tro på sig selv. 
  Det mente Dyremose var 
meget godt, men tog 
forbehold for det i EF -
sammenhæng med et 
eksempel. 
 - Hvis nu du har 11 
venner og de kommer og 
spørger dig, om du vil med 
ud at drikke øl. Du siger 
nej, og I bliver hjemme. 
Næste dag kommer de og 
spørger dig, om du så vil 
med ud at drikke et glas 
rødvin for din skyld, nu du 
ikke vil drikke øl. Du siger 
nej "jeg bliver hjemme - gå 
I bare ud og mor Jer". Tror 
du så, at de - i al fremtid - 
vil blive hjemme for din 
skyld? 
  Det troede Dyremose vist 
ikke. 

Kompromis om ny erhvervsstruktur 
Aalborg Stiftstidende 25.04.1993     

Af Helle Madsen   AABYBRO: Efter mange 
møder og diskussioner er 

det nu lykkedes politikerne 
i økonomiudvalget at få 
sammenstrikket et 



kompromis om den nye 
erhvervsstruktur, som er 
spiselig for samtlige 
politikere - uanset politisk 
kulør.
  Striden har stået om den 
styregruppe, som SF og 
Socialdemokratiet har 
været modstandere af, men 
i kompromiset er 
styregruppens funktion 
blevet præciseret: Der 
nedsættes en styregruppe i 
forhold til erhvervs- og 
turistpolitikken. 
  I den nye struktur er der 
lagt op til, at kommunen i 
fremtiden skal stå for 
udviklingspolitikken inden 
for et bredt spektrum af 
emner - som for eksempel 
ældre-, bolig-, og 
børnepolitik. Det sker for 
at sikre en bedre 
koordinering af viden og 
ressourcer samt en bedre 
koordinering mellem 
erhvervspolitikken og 
andre politikker. 
  I det lokale kompromis er 
det blevet præciseret, at 
styregruppen udelukkende 
skal beskæftige sig med de 
daglige opgaver, når det 
drejer sig om erhvervs- og 
turistpolitik. Desuden er 
antallet af 
økonomiudvalgsmedlem-
mer i styregruppen udvidet 
fra tre til re - foruden en 
repræsentant fra 

erhvervsli
vet, som 
det hele 
tiden har 
været 
meningen 
-Det, der 
allerede 
var 
opnået 
skulle 
ikke 
tabes på 
gulvet, og 
derfor kom vi med 
forslaget, siger Knud 
Winther (S). 
 -Der er jo tale om et bredt 
spektrum af politikker - nu 
har vi sikret, at 
styregruppens 
arbejdsområde er 
erhvervs- og 
turistpolitikken, siger han. 
  Også borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
siger, at 
betænkelighederne er 
ryddet af vejen, og det er 
han godt tilfreds med. Han 
tror på, at denne model vil 
blive gennemført. Når det 
er sket, skal kommunen 
som noget af det første i 
gang med at ansætte en ny 
erhvervschef som aøser 
for Henning Thomsen, der 
ved årsskiftet begyndte på 
et andet job. 
  Erik Ingerslev Larsen 
(SF), der ligeledes har 

været modstander af 
styregruppen, kan leve 
med ændringen. Han har 
gjort en afvejning mellem 
borgmesterløsningen, som 
et ertal gik ind for ved 
erhvervsrådets 
generalforsamling, og så 
det nye kompromis. 
Selvom han stadig synes 
bedst om den løsning, som 
han og socialdemokraterne 
pegede på i januar, mener 
han, at dette er det bedst 
opnåelige resultat. 
  -Nu er det helt klart 
deneret og skarpt 
afgrænset, hvad 
styregruppen skal 
beskæftige sig med, og vi 
er blevet lovet løbende 
tilbagemeldinger og 
skriftelige referater. For det 
er vigtigt, at det samlede 
byråd får en løbende 
orientering, siger han. 

Sådan ser den nye struktur ud. Nu er det præciseret, at styregruppen 
fungerer i forhold til erhvervs- og turistpolitik, og det betyder, at 
medlemmerne af økonomiudvalget er blevet enige. 

Ole Lykkegaard Andersen (V) Knud Winther (S) Erik Ingerslev Larsen (SF)

En langvarig debat om børnepasningen 
Aalborg Stiftstidende 29.04.1992

Jørgen Hellum (S): Vi render ikke fra noget

Knud Winther (S): Vi har en anden opfattelse Dorthe Pedersen (V): Skuffet

  AABYBRO: Endnu 
engang skulle byrådet 
gennem en langvarig debat 
om børnepasningen og 
udvidelsen af de fysiske 
rammer, inden byrådet i 
aftes besluttede at ofre 
ekstra 2,2 millioner kroner 
på børnepasningen i år og 
desuden afsætte 4,57 
millioner kroner på 
budgettet til området i 
1994. 
  Bente Skole (V) tog 
særstandpunkt med 
hensyn til løsningen på 
Gjøl, og 
socialdemokraterne luftede 
tanker om en anderledes 
løsning på Vedsted 
Centralskole. Og dermed 
var banen kridtet op for 
gensidige stikpiller om at 
rende fra tidligere 
beslutninger. Venstre over 
for Socialdemokratiet. 
Socialdemokratiet over for 
Venstre. 
  Knud Winther (S) lagde 
ud med at udtrykke glæde 
over, at der var taget hul 
på området med udvidelse 
af de fysiske rammer på 
børnepasningsområdet. 
 -Der er en god løsning i 
Nørhalne og Biersted, men 
vi mangler stadig Birkelse. 
Vi har tidligere i 
kulturudvalget givet udtryk 
for, at vi har en anden 
opfattelse med hensyn til 
Birkelse, og det har vi i 
sagens løb gjort 
opmærksom på. Men vi 
respekterer ertallet og vil 
ikke bremse - nu skal vi 
videre ud af den sti, der 
hedder udvikling, sagde 
Knud Winther. 

  Dorthe Pedersen (V) 
sagde, at Venstres politik 
stadig er, at hvis der er 
ledige lokaler, så skal de 
også udnyttes. Hun var 
skuffet over 
socialdemokraterne, og 
både hun, Aage Toftegaard 
(V) og Ole Lykkegaard 

Andersen (V), ville høre, 
om socialdemokraterne 
dermed frafaldt den 
beslutning, der er truffet i 
kulturudvalget. 
  Socialdemokraterne slog 
dog fast, at de står ved 
beslutningen i 
kulturudvalget. 



 -Det, vi har aftalt i 
kulturudvalget, står vi fast 
ved, men det er da ikke 
ensbetydende med, at man 
ikke må have lov til at sige 
sin mening. Vi render ikke 
fra en aftale, men det gør 
Bente Skole derimod, 
sagde Jørgen Hellum (S) 
med henvisning til, at 
Bente Skole (V) tog et 
særstandpunkt om 
løsningen på Gjøl. 
  Bente Skole ønskede at få 
indført i protokollen, at 
institutionen på Gjøl skal 
have en tilbygning af 
samme materiale som den 
eksisterende bygning. Det 
vil sige mursten. 
  Også Erik Ingerslev 

Larsen (SF) tog 
særstandpunkt - han 
mener principielt ikke, at 
skolefritidsordningerne 
skal høre hjemme på 
skolerne, og han mener, at 
når man nu er i gang med 
at lave helhedsløsninger, 
så kan man ligeså godt 
bygge en selvstændig 
bygning i Birkelse. 
 -Vi ved, at der om nogle år 
kommer ere børn, men 
med den her løsning låser 
man sig fast. Er der vilje, 
så er der også økonomi, 
sagde han. 
  Og hvor Erik Ingerslev 
Larsen mener, at man 
skulle udnytte de 
muligheder, der er for at 

optage lån i år, så kunne 
Ernst Christensen (FRP) 
overhovedet ikke gå med til 
at låne - han mener, at 
den slags bør indgå i 
budgetlægningen.
 -Det er uansvarligt med al 
den låneoptagelse - alene i 
1. kvartal har vi lånt 4 3/4 
millioner kroner, hvad kan 
det ikke udvikle sig til. Det 
er åbenbart kommunens 
usminkede prol, at der 
godt nok laves budgetter, 
men at man ikke holder 
dem, sagde Ernst 
Christensen. 
  Men trods 
særstandpunkter og 
langvarig debat blev det et 
ja. 

Udvalg uenigt om ældreplejen 
Aalborg Stiftstidende 15.05.1993

Socialudvalget er uenlqt om ældreplejen i forbindelse med kommunens overenskomst med 
med Diakonsammenslutningen, som driver Birketse Plejecenter og Aabybro Plejehjem. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      
Foto: Per Kolind 

  AABYBRO: Der er lagt op 
til en del debat, når 
byrådet i slutningen af 
måneden skal diskutere 
fornyelse af 
overenskomsten mellem 
Aabybro Kommune og 
Diakonsammenslutningen 
på ældreområdet, 
  På det seneste møde i 
socialudvalget kunne 
medlemmerne ikke nde 
fælles fodslag, og 
Socialdemokratiet og SF 
møder op med en 
mindretalsindstiling, når 
der 26. maj er 
byrådsmøde. 
  I gennem længere tid har 
socialudvalget drøftet en 
integreret hjemmepleje på 
ældreområdet, og på 
byrådsmødet i april var 
sagen sat på dagsordenen, 
men byrådet var enige om 
at sende sagen tilbage til 
socialudvalget uden videre 
behandling. 

  Heller ikke på det seneste 
møde kunne medlemmerne 
så nå til en enighed, 
hvorvidt sygeplejerskerne i 
fremtiden skal være 
kommunalt ansat, mens 
man i princippet er enige i 
ældreområdets 
aktivieringsdel og også kan 
blive enige om, at 
Diakonsammenslutningen 
overtager betjening og drift 

af de nye ældreboliger i 
Birkelse. Imidlertid mener 
Socialdemokratiet og SF 
ikke, at man kan vedtage 
de to punkter alene og så 
bevare den nuværende 
overenskomst med hensyn 
til de sygeplejemæssige 
opgaver. 
 -Venstre løber fra en 
aftale. Det her er 
fuldstændig bagvendt - 

Venstre har ikke tidligere 
taget forbehold, men nu 
vender de på en tallerken, 
siger Erik Ingerslev Larsen 
(SF), der mener, at man 
kan give en bedre service 
for de samme penge, og at 
noget tyder på, at det nu 
vil blive dyrere for 
kommunen.
  Han tilføjer, at der i dag 
ikke er sygeplejersker til 
rådighed i døgnet 24 timer 
- det kan man få ved at 
indføre integreret 
hjemmepleje. 
  Også Carl Laursen (S) 
siger, at han er totalt 
overrasket og dybt, dybt 
skuffet. 
 -Vi har i meget lang tid 
være enige om det her, og 
vi har haft utallige møder. 
Diakonsammenslutningen 
har også været enige. Men 
nu er Venstre stået af, og 
jeg kan ikke forstå hvorfor. 
De har ikke bare slået en 
kolbøtte, men en 
tredobbelt salto, siger Carl 
Laursen, der mener, at det 
er synd og skam, da der 
ellers har været et godt 

samarbejde i 
socialudvalget og synd for 
en ældrepolitik, som man 
ellers har været enige i. 
 -Diakonerne må også 
synes, det er mærkeligt. 
Nu har vi forhandlet i et år, 
og så bakker nogle ud igen.
  Carl Laursen mener også, 
at Venstre burde have 
meldt klart ud på et 
tidligere tidspunkt. 
 -Da byrådet valgte at 
sende sagen tilbage til 
socialudvalget, troede jeg, 
det var fordi, der var en 
åbning. Men der er jo ikke 
sket en pind. Det er spild 
af tid - vi kunne lige så 
godt have drøftet sagen på 
byrådet i april, siger Carl 
Laursen og tilføjer, at han 
ikke er ude på at skabe 
"rav i den".
  Formanden for 
socialudvalget Marianne 
Vester (V) siger, at Venstre 
med sin indstilling meget 
stærkt ønsker at markere, 
at partiet sætte pris på det 
samarbejde, kommunen 
har med 
Diakonsammenslutningen, 

der driver plejehjemmene i 
Aabybro og Birkelse. 
 -Hvis vi først lukker 
sygeplejersker ind på 
plejehjemmene, så er vi 
bange for, at andre 
faggrupper også på 
længere sigt kommer ind. 
Og vi er meget glade for det 
samarbejde, som vi har 
med 
Diakonsammenslutningen, 
understreger Marianne 
Vester. 
 -Selvom den anden 
løsning måske kan se mest 
logisk ud, så ønsker vi 
noget andet - også selvom 
det skal koste lidt mere. 
  Med hensyn til, om 
Venstre nu er løbet fra en 
aftale, siger Marianne 
Vester, at man har brugt 
tiden til at vende fordele og 
ulemper en ekstra gang, og 
at tingene er overvejet 
seriøst, siden det seneste 
møde i byrådet. 
 -Vi har altså vejet og 
fundet, at vi ønsker, at de 
sygeplejemæssige opgaver 
løses som hidtil, siger hun. 



AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 25. maj 1993 på Rådhuset

Dagsorden
1. Dirigent
2. Protokol
3. Byrådsdagsorden
4. Kommunalpolitik
5. Kommunalpolitisk Program
6. Meddelelser
7. Medlemsmøde i juni
8. Sommerfest
9. Eventuelt

ad 1 + 2. Finn - Anne Mette

ad 3. Erik meget vred på Venstre da de på socialudvalgsmødet den 11. maj, sprang fra 
overenskomstforhandlingen med diakonsammenslutningen.

Brandkommisionen er lagt ind under beredskabskommisionen.

Finn afløser Margrethe.

ad 4. Erik og Jette inviteret til LO-Aabybro, møde angående valgsamarbejde til 
kommunalvalget, Erik vil foreslå teknisk valgsamarbejde.

Ingen konkret støtte til navngiven borgmesterkandidater før valget, SF skal stå frit i 
konstituering, men gerne forhandling om politikområder.

LO-bevillinger vil vi ikke bruge på andre end os selv.

ad 5. Oplæg skal forelægges torsdag den 3. juni kl. 15.00 hos Erik

ad 6. Ingen

ad 7. Medlemsmøde i juni, vedtagelse af kommunalpolitisk program

ad 8. Sommerfest fredag den 25. juni 1993 hos Finn og Kirsten

ad 9. Intet

referent: Anne Mette Jacobsen
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Halvanden times debat om ældre 
Flertal siger nej til integration af sygeplejerskedelen i ældreplejen 
Aalborg Stiftstidende 27.05.1993

Ole Lykkegaard Andersen (V) 
Bedst at bevare ordningen

Marianne Vester (V) - Vi har vejet 
fordele og ulemper

Af Helle Madsen 

  AABYBRO: Efter 
halvanden times debat 
præget af ord som 
"aftalebrud", "utroværdigt" 
og "uanstændigt" besluttede 
et ertal i byrådet i aftes at 
sige nej til en integration af 
ældreplejens 
sygeplejerskedel, mens 
socialudvalget nu skal gøre 
forhandlingerne om 
aktivitetsdelen og 
Diakonsammenslut-
ningens betjening og drift af 
de nye ældreboliger i 
Birkelse færdig. 
  Flertallet bestående af otte 
Venstre-folk og 
Fremskridtspartiets Ernst 
Christensen ønskede med 
den beslutning at bevare 
den hidtidige fordeling 
mellem kommunen og 
Diakonsammenslutning, 
når det drejer sig om 
sygeplejerskernes 
arbejdsområde, mens SF og 
Socialdemokratiet gerne 
havde set en integration af 
sygeplejerskerne, så de i 
fremtiden blev kommunalt 
ansat. 
  De seks Socialdemokrater 
og SF'eren Erik Ingerslev 
Larsen undlod dog at 
stemme med den 
begrundelse, at stemte de 
imod, ville de også stemme 
imod aktivitetsdelen samt 
Diakonsammen-
slutningens betjening og 
drift af de nye ældreboliger i 
Birkelse. Og i de to 
delelementer fandt begge 
partier forbedringer, som de 
ikke ønskede at stemme 
imod.
Aftalebrud 

  De to partier mener, at 
Venstre er løbet fra en 
aftale, fordi man længe i 
socialudvalget har været 
enige i nogle 
principbeslutninger i 
målsætningen for 
ældreområdet. 
  Erik Ingerslev Larsen 
ridsede sagsforløbet op dato 
for dato og fortalte, at 
udvalget havde fået det 
første forslag i januar 1992. 
To gange - i november i fjor 
og i marts i år - har 
socialudvalget i enighed 
principgodkendt 
forvaltningens oplæg. 
 -Vi har været enige frem til 
et møde 23. marts, og så 
springer Venstre. I enighed 
har vi underskrevet to 
stykker papir, så kan man 
anstændigvis ikke rende fra 
det. Hvilken tillid kan 
forvaltningen i fremtiden 
have til os, når vi beder 
dem forhandle, og hvordan 
skal man kunne stole på 
nogen som helst. Venstre 
sagde hverken fra første 
eller anden gang, og det er 
utroværdigt - det kan ingen 
leve med, sagde Erik 
Ingerslev Larsen, der fandt 
det dybt beklageligt, at man 
skulle diskutere sagen på 
byrådes møde. 
  Samme synspunkt gav 
Knud Winther (S) udtryk for 
- han fandt det  uheldigt at 
gøre byrådets opfølgning på 
ældreområdet til genstand 
for en politisk diskussion.  
 -Det her er et spørgsmål 
om at gøre det så godt som 
muligt for de ældre. Det er 
en tryghed for de ældre og 
pårørende, at kommunen 
stiller natsygeplejersker til 
rådighed. Vi har ingen 

intentioner om at få 
kommunale plejehjem. Vi 
har fornuftige plejehjem, 
der drives godt, og vi har 
kun god erfaring med 
Diakonsammenslutningen. 
Men vi ønsker at gøre noget 
der fungerer godt endnu 
bedre, sagde Knud Winther, 

medlemsblad



der betegnede Venstres 
håndtering af sagen som 
aftalebrud.
  Partifællen Carl Laursen 
savnede en fornuftig 
forklaring på, at Venstre 
har skiftet stand punkt. . 
 -Man kunne for længe 
siden have meldt ud, at 
man ikke ville have 
døgnbetjening på 
plejehjemmene, sagde Carl. 
Laursen. 
En vurdering 
Formanden for 
socialudvalget, Marianne 
Vester (V) sammenlignede 
situationen med 
slagterikonikten for nylig. 
 -Den dag vi ser et resultat 
af forhandlinger, så er det 
vores ret og pligt at 
vurdere, om vi er tilfredse. 
At kigge på fordele og 
ulemper og vurdere, hvad 
der vejer tungest, efter at 
forvaltningen har udført et 
stykke arbejde. Det er da 
at tage tingene seriøst. Jeg 
har lært af begivenheder 
den seneste tid, hvor 
forhandlere har anbefalet 
et ja, mens folk, der har sat 
sig grundigt ind i tingene 

siger nej. Og det må man 
respektere dem for, sagde 
Marianne Vester, mens 
partifællen Bente Skole 
ikke fandt grund til at lave 
om på noget, der fungerer 
godt, og hun kunne oplyse, 
at man hele tiden har haft 
betænkeligheder med 
sygeplejerskedelen. 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen 
bemærkede, at det blev til 
en utrolig omgang snak om 
forhandlinger, og han 
kunne ikke se nogen 
mening i at sidde og tryne 
hinanden. 
 -Vi nder det bedst og 
mest trygt for de ældre at 
bevare ordningen som 
hidtil - ellers vil det give 
usikkerhed om 
ledelsesformen, og vi kan 
ikke påvise, at der er 
besparelser i det. Desuden 
viser erfaringer fra andre 
kommuner, at ordningen 
ikke fungerer særlig godt, 
sagde Ole Lykkegaard 
Andersen.
Nøgleposition 
  Ernst Christensen (FRP) 

konstaterede, at den 
halvanden time lange debat 
var præget af et hav af ord 
og han fandt det svært for 
de, der sidder uden for 
socialudvalget, at vurdere 
de beskyldninger, debatten 
var præget af. 
 -Jeg mener ikke, at alt nyt 
er godt, men heller ikke, at 
alt gammelt er skidt. Jeg 
synes ikke, at der er grund 
til at ændre på noget, der 
går godt, ergo vil jeg ikke 
være med til at ændre på 
det, sagde Ernst 
Christensen. 
  Da Jørn Krogsgaard (K) 
havde meldt afbud og 
derfor ikke deltog i 
byrådets afstemning, 
mente Ernst Christensen, 
at han var tungen på 
vægtskålen. 
 -Jeg sidder i noget, der 
ligner en nøgleposition - 
det er for sjældent, det 
sker, sagde Ernst 
Christensen, hvorefter han 
stemte for den samme 
indstilling som Venstres 
otte mandater. 

Knud Winther (S) - Vil gøre noget godt endnu 
bedre

Erik Ingerslev Larsen (SF) - Hvor er tilliden i 
fremtiden 

Carl Laursen (S) - Savnede forklaring fra 
Venstre

Kritik tur retur
Landsbyråd i Birkelse ikke tilfreds med politikeres svar 
Aalborg Stiftstidende 27.05.1993

Preben D. Jensen! fra 
landsbyrådet i Birkeise er skuffet 
over, at Birkeise blev valgt fra

  AABYBRO: Preben D. 
Jensen fra landsbyrådet i 
Birkelse er ikke helt 
tilfreds med de svar, som 
han i aftes k på byrådets 
møde. Faktisk mener han 
ikke, at politikerne svarede 
på de spørgsmål, som han 
i spørgetiden stillede til 
ordførerne fra de 
forskellige partier. 
  Han ønskede dels at 
høre, om ikke de fandt det 
forkert, at den busfuld 
mulige tilyttere, der Kristi 
himmelfartsdag var på 
sight-seeing i kommunen, 
ikke nåede gennem 
Birkelse på grund af 
forsinkelser i tidsplanen. 
  Preben D. Jensen ville 
også gerne vide, om 
politikerne ville sørge for, 
at det ikke skete, hvis 
kommunen en anden gang 
ville arrangere lignende 
ture.
  Landbyrådet i Birkelse er 
skuffet over, at busruten 
ikke gik gennem Birkelse, 
fordi en tidsplan skulle 
overholdes. 
 -Vi synes, at det her tiltag 
i forbindelse med 
prolering af Aabybro 
Kommune, er utrolig godt. 
Men vi kan forstå, at man 
af tidsnød ikke hørte om 
eller så Birkelse. Det er et 
dårligt signal at sende til 
lokalområdet, og vi forstår 
det ikke, sagde Preben D. 
Jensen. 
  Borgmester Ole 

Lykkegaard Andersen (V) 
forklarede, at han ikke var 
med på turen, men at der 
på rådhuset, inden bussen 
blev sendt afsted, også 
blev talt om Birkelse under 
introduktionen. 
 -Vi havde tre dygtige 
medarbejdere med på den 
tur, og vi har tillid til dem. 
 -Man har heller ikke 
været gennem Knøsgaard, 
Aabybro by eller Biersted 
by, og man kan ikke se 
alle kommunens skoler, 
tilføjede han. 
  Knud Winther (S) sagde, 
at man jo ikke kan nå at 
vise alt frem. Han fandt 
det beklageligt, at Birkelse 
blev valgt fra. 
 -Men jeg tror ikke, det er 
bevidst, sagde Knud 
Winther, mens Erik 
Ingerslev Larsen mente, at 
man skulle vise 
kommunens 
seværdigheder frem på en 
sådan tur - de har nye 
menneskers interesse, 
mens man efter hans 
opfattelse kan læse sig til 
en stor del information om 
kommunen. 
 -De sendte nærmest en 
kritik af kritikken tilbage, 
siger Preben D. Jensen, 
der - efter at have 
undersøgt det - er sikker 
på, at bussen kørte 
gennem Biersted by. - Hvis 
ikke Stationsvej går 
gennem Biersted, så er jeg 
ikke kendt. 

Bump-eller kamelpukler 
Lune bemærkninger på byrådsmødet 
Aalborg Stiftstidende 28.05.1993



  AABYBRO: I modsætning 
til den halvanden time 
lange debat om 
kommunens fremtidige 
ordning om ældreplejen 
bar resten af byrådets maj-
møde præg af lune 
bemærkninger, som i 
særdeleshed Ernst 
Christensen fra 
Fremskridtspartiet var 
mand for. 
  Byrådet skulle blandt 
andet tage stilling til, om 
100.000 kroner kunne 
frigives fra budgettet for at 
lave traksikkerheds-
fremmende 
foranstaltninger - en 
ansøgning om bump til 
40.000 kroner gennem 
Knøsgaard by var den 
aktuelle anledning til 
spørgsmålet, og mens 
resten af byrådet godt 
kunne gå med til at frigive 
pengene, var det mod 

Ernst Christensens vilje. 
 -En vejs primære formål 
er at afvikle trakken - 
ikke at lave 
trakhæmmendeforanstalt
ninger, mens hans næste 
bemærkning gav anledning 
til en del trækken på 
smilebåndet. 
 -Jeg bryder mig ikke om 
de kamelpukler på vejene. 
Det er da sært, at man 
ofrer penge på dyre veje, og 
så bagefter nder på sådan 
nogle narrestreger, sagde 
Ernst Christensen, der 
også legede med tanken, 
om man ikke i stedet 
kunne lade være med at 
vedligeholde vejene - det 
ville automatisk give nogle 
gode huller. 
  Eller for den sags skyld 
undlade at asfaltere 
mellem 1-2 meter med 
jævne mellemrum på en 
vejstrækning. 
 -Jo, lød Ernst 

Christensens loso, for 
det kan da være lige meget 
om bilerne hopper op - 
eller ned. 
  Knud Winther (S) gjorde 
opmærksom på, at det 
ikke var første gang, Ernst 
Christensen gav udtryk for 
sine synspunkter med 
hensyn til bump på vejene. 
 -Men de vil komme, hvad 
enten du vil det eller ej, 
sagde Knud Winther, mens 
Erik Ingerslev Larsen (SF) 
slog til lyd for, at med alle 
de fartoverskridelser , man 
dagligt kan læse om i 
avisen, så er det på sin 
plads med bump og andre 
traksikkerhedsfrem-
mende foranstaltninger i 
byerne for at tage hensyn 
til de bløde trakanter. 
  Og dermed blev det. 
Kamelpukler eller bump. 
Trakhæmmende eller 
trakfremmende. 

















Teknologipark-projektet udløber i dag 
Byrådet tog statusrapport over arbejdet til efterretning i aftes 
Aalborg Stiftstidende 01.07.1993

Glade smil hos rådsbestyrelsen for Teknologipark Nordjylland, da vartegnet blev afsløret. Idag udløber Teknologipark-projektet, og endnu er 
virksomhederne ikke dukket op. I aftes tog byrådet statusrapporten til efterretning. 	 	 	 	 	 	 	 	                
Arkivfoto 

  AABYBRO: - Der er ikke 
kommet virksomheder ude 
på marken, men rapporten 
viser, at der er skabt 
arbejdspladser og den 
viser, at et stykke arbejde 
altid bærer frugt på den 
ene eller anden måde. 
  Sådan lød 
socialdemokraten Knud 
Winthers kommentar, da 
byrådet i aftes drøftede en 
statusrapport over 
Teknologipark Nordjylland. 
  Projektet, der begyndte i 
1990, udløber netop i dag, 
og rapporten er udarbejdet 
som en status over det 
arbejde og de initiativer, 
der er lagt i teknologipark-

projektet. 
Forbehold over for 
rapporten 
  På byrådsmødet var der 
ikke lagt op til, at 
rapporten skulle 
godkendes - blot tages til 
efterretning, men Knud 
Winther kunne løfte sløret 
for, at den 
socialdemokratiske gruppe 
ville stemme for, hvis det 
skulle være.
  Det kunne Erik Ingerslev 
Larsen (SF) derimod ikke. 
Han tog forbehold over for 
rapporten og har ere 
gange luftet sin 
utilfredshed med den 
måde, hvorpå den nedsatte 
styregruppe har håndteret 

projektet. 
 -Hvis rapporten var til 
afstemning, havde jeg 
stemt imod, sagde Erik 
Ingerslev Larsen, der 
henviste til rapportens side 
tre, hvor der står: 
  "Der var oprindeligt lagt 
op til, at der udelukkende 
skulle fokuseres på 
etablering af en høj 
teknologisk erhvervspark. 
Alle virksomheds-
projekter, der blev skabt 
kontakt til, skulle helst 
placeres i det 
erhvervsområde, der har 
fået betegnelsen 
Teknologipark Nordjylland. 
Det viste sig imidlertid 
mere hensigtsmæssigt at 
udvide rammerne til også 



at omfatte de øvrige 
teknologiorienterede 
virksomheder i 
kommunen, og samtidig 
bidrage til 
virksomhedernes 
vækstmuligheder på deres 
eksisterende beliggenhed". 
Målsætningen ikke holdt 
 -Deri ligger en erkendelse 
af, at målsætningen ikke 
holdt, men den ændring af 

projektet burde træffes af 
byrådet og 
økonomiudvalget - ikke af 
styregruppen, og det har 
hele tiden været mit 
angrebspunkt, sagde Erik 
Ingerslev Larsen, der 
anerkender det arbejde, 
der er lagt i projektet - 
specielt i løbet af det 
seneste år - men sætter 
spørgsmåltegn ved 

resultaterne.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
fremhævede, at der med 
projektet er skabt et godt 
netværk og nogle gode 
kontakter, der kan 
arbejdes videre med, og 
han henviste til rapportens 
konklusion, hvori der står, 
at der er skabt 30-50 nye 
arbejdspladser. 

Vindmølleplaner skal til høring 
Efter en række henvendelser fra borgerne 
Aalborg Stiftstidende 01.07.1993

Nu er det borgernes tur til at fortælle, hvad 
de synes om at gøre 'opstilling af vindmøller 
muligt nord for Aabybro.                                 
Arkivfoto 

  AABYBRO: Godt to 
måneder efter, at byrådet 
vedtog kommuneplan 
1992-2000, optrådte den 
på byrådsmødet i aftes 
atter som et punkt på 
dagsordenen. En række 
henvendelser til politikerne 
og til forvaltningen k 
byrådet til at sende 
planerne for et muligt 
vindmølleområde nord for 
Aabybro ud til høring i otte 
uger. 
  Kommuneplanen kom 
ikke ud i offentlig høring, 
inden den blev vedtaget på 
byrådsmødet 28. april på 
trods af, at byrådet i 
spørgetiden blev opfordret 
til enten at udsætte 
punktet eller at sende 
planerne til høring. 
  Det område, som 
udlægges som muligt 
vindmølleområde, er 
placeret mellem Tueengvej 
og Toftegaardsvej og er 
siden april-mødet 
begrænset til et 3.5 ha. 
stort område med plads til 
maksimum seks møller 
med en navhøjde på 40 
meter. 
Socialdemokrater tog  

forbehold 
  At sende planen ud i 
offentlig høring kunne 
politikerne - uanset kulør - 
godt blive enige om i aftes, 
men de havde vidt 
forskellige forklaringer på, 
hvorfor sagen atter skulle 
tages op. 
  Og der faldt desuden 
mange kommentarer, 
inden beslutningen blev 
truffet. Mens Venstre og 
konservative vil åbne op 
for placering af seks 
møller, tog den 
socialdemokratiske gruppe 
i byrådet forbehold, indtil 
svarene fra høringen 
foreligger. Først da vil 
gruppen beslutte, om den 
vil pege på seks eller ti 
møller. 
 -Vi får mange 
ansøgninger, så vi må have 
et område, selvom ikke alle 
er lige begejstrede. Men vi 
afventer høringssvarene, 
sagde Knud Winther (S). 
Ligner A-kraft diskussion 

  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
ønsker et område med 
plads til ti møller ud fra en 
betragtning om, at når 
man nu skal til at udlægge 
et område til vindmøller, 

så kan man lige så godt 
gøre plads til ti med det 
samme - som 

intentionerne efter hans 
opfattelse også havde 
været ved 
økonomiudvalgets 
drøftelser af 
kommuneplanen. 
 -Det her minder lidt om 
diskussionen, som man for 
nogle år siden havde med 
atomkraftværker. Man vil 
godt havde dem, men bare 
ikke som nabo. Vi må 
påtage os et ansvar, og give 
mulighed for alternative 
energi-kilder, så vi også er 
med til at opfylde 
Folketingets Energiplan år 
2000, sagde Erik Ingerslev 
Larsen, der også i samme 
forbindelse fandt det 
uheldigt, at man i 

ugeavisen Aabybro-Posten 
kunne læse, at 
kommuneplanen var under 
revidering, når den rent 
faktisk var vedtaget på det 
tidspunkt. 
  Han henviste til et 
interview med formanden 
for teknisk udvalg Jørn 
Krogsgaard (K), der - tre 
uger efter at planen var 
vedtaget - oplyste, at 
planen var under 
revidering.
 -Det skaber forvirring og 
usikkerhed, og det kan vi 
ikke være bekendt, sagde 
Erik Ingerslev Larsen. 
Vindmøllefri kommune 
  Ernst Christensen (FRP) 
lagde ikke skjul på, at han 

går ind for en vindmøllefri 
kommune - han synes, at 
møllerne forurener 
landskabet, og han 
foreslog, at hvis man 
endelig skal have møller 
indenfor kommunens 
grænser, kunne de 
passende placeres på 
statens arealer ved 
Sandmosen. 
 -Når nu den energiplan 
kommer fra 
Christiansborg, så må det 
være mest rigtigt, at 
placere møllerne på 
statens arealer, sagde 
Ernst Christensen. 
  Nu er det så borgernes 
tur til at komme til orde. 

Positive ord om regnskabet '92 
Aalborg Stiftstidende 02.07.1993

Kommunens salg af byggegrunde I midtbyen for omkring 1 million 
kroner er medvirkende til det pæne regn-skab for 1992..   	 	 	 	 	 	 	 	       
Arkivfoto: Søren Schnoor 

  AABYBRO: Politikerne 
havde mange positive 
bemærkninger til overs for 
det regnskab, der på 
byrådets juni-møde blev 
godkendt. Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
gennemgik regnskabets 
nøgletal og sagde, at 
kommunens økonomi nu 
er på rette vej efter de 
tilpasninger og 
nedskæringer, der skete i 
1991 og 1992. 
  Kommunens økonomi er 
blevet styrket med 10,8 
millioner kroner - deraf 
kommer 1,2 millioner 
kroner fra et overskud fra 
forsyningsvirksomheder, 
og det beløb skal udlignes 
over de kommende år. 
  Men kommunens 
kassebeholdning er blevet 
styrket med 6,1 millioner 
kroner, og der er brugt 4,7 
millioner kroner på at 
afdrage gæld. 

  Knud 
Winther (S) 
fandt 
resultatet 
positivt, men 
tillagde også 
kommunens 
skatteind-
tægter en vis 
betydning for 
resultatet 
1992. 
Borgerne har 
tjent mere end 
forventet , og 
det har givet 
en større 
indtægt på 
skatterne.
  Han hæftede 
sig desuden 
ved de 
tillægsbevil-
linger, der er 
givet til 
budgettet for 
1992 - uden dem ville 
driftsbudgettet ikke have 
holdt. At der så var råd til 

tillægsbevillingerne, fandt 
han udmærket, og Knud 
Winther betegnede 
regnskabet som et "stort 



set pænt regnskab". 
  Ernst Christensen (FRP) 
påpegede kommunens 
langfristede gæld på 41,7 
millioner kroner. 
 -Og dertil kommer, at vi i 
år har optaget lån for 12 
millioner kroner, så vores 
gæld pt. er over 53 
millioner kroner, sagde 
Ernst Christensen, der 
også kom ind på forøgelsen 
af kassebeholdningen. 
 -Den er forøget med 6,2 
millioner kroner, javel, 
men de 2,5 millioner 
kroner kommer fra salg af 
fast ejendom og optagelse 
af lån på 761.000 kroner. 
Teknisk udvalg aeverede 
lige før nytår et 

mindreforbrug på 1,9 
millioner kroner, og det tal 
sammenlagt giver 5,2 
millioner kroner. Det tager 
jo lidt af pynten, sagde 
Ernst Christensen, der dog 
ikke tøvede med at stemme 
for kommunens regnskab. 
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
fandt også resultatet 
positivt, men årsagen skal 
efter hans opfattelse ndes 
som en kombination 
mellem, at nedskæringer 
er slået igennem, og at 
udskrivningsgrundlaget er 
blevet mere præcist. Og 
han stillede spørgsmåltegn 
ved kommunens etiske 
regnskab. 
 -Nedskæringerne har haft 

nogle menneskelige 
omkostninger - det kan vi 
se ude omkring, og den 
omkostning kan på 
længere sigt blive dyr. Jeg 
tror, vi kommer til at bruge 
nogle af pengene senere 
hen, sagde Erik Ingerslev 
Larsen.
  Det k borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen til at 
bemærke, at man ikke skal 
regne med den samme 
styrkelse af økonomien 
næste år, men at 
nedskæringerne i 1991 og 
1992 var nødvendige, og at 
kommunen efter hans 
opfattelse har et ot 
serviceniveau. 

Kommunen stiller garanti på 22,5 mio. 
Grønt lys for privat kraftvarmeværk på Drøvten på Gjøl 
Aalborg Stiftstidende 02.07.1993

Ole Lykkegaård Andersen (V): Vi må bakke 
op. . 

Ernst Christensen (FRP): Dyb respekt for 
borgernes penge 

Knud Winther (S): Ikke noget at være banqe 
for

  AABYBRO: Byrådet 
besluttede på sit juni-
møde at stille en 
kammunegaranti på 22,5 
millioner kroner til det 
kommende 

kraftvarmeværk på Gjøl.
  Kommunens garanti 
indebærer, at kommende 
forbrugere på Gjøl 
tilsluttes 
kraftvarmeværket, og 
kommunen har også stillet 

som betingelse, at 
forbrugerne ikke melder 
sig ud, når de først er 
koblet på 
kraftvarmeværket, der skal 
placeres syd for 
Westergaards 

maskinfabrik på Drøvten.
  Den placering er blevet 
mulig, efter at folkene bag 
Gjøl Private 
Kraftvarmeværk ændrede 
højden af den såkaldte 
akkumuleringstank. 
  Med to mindre tanke kan 
værket placeres indenfor 
den eksisterende lokalplan 
syd for Westergaards 
Maskinfabrik fremfor den 
nordlige side, hvor en 
lokalplan - med mulighed 
for værkets placering - 
mødte modstand fra 
beboerne på Bygstubben 
og Mølstubvej. 
  På byrådets møde kunne 
Ernst Christensen (FRP) 
ikke gå ind for 
kommunegarantien.
 -Jeg har haft dybe og 

inderlige overvejelser om 
den her sag. Man 
kautionerer for at hjælpe 
nogle mennesker, men 
man hjælper ikke Gjøl-
boerne ved det her - de 
bliver jo bundet i et 
kollektiv, sagde Ernst 
Christensen. 
 -Jeg har dyb respekt for 
borgernes penge, og der er 
en risiko ved enhver 
kaution. Derfor kan jeg 
desværre ikke sige ja, 
sagde Ernst Christensen.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
fandt det lidt 
formynderisk, hvis byrådet 
skulle stille sig til dommere 
over, hvad borgerne vil. 
 -Hvis de gerne vil have et 
varmeværk, så må vi også 

bakke op - det har vi en 
forpligtelse til. Projektet ser 
fornuftigt ud, og vi har 
stillet nogle betingelser, 
der betyder, at når man 
melder sig ind, må man 
også blive. Samtidig skal 
nye forbrugere tilsluttes 
værket, sagde Ole 
Lykkegaard Andersen, 
mens Knud Winther (S) 
bemærkede, at alle vel 
forhåbentlig havde respekt 
for borgernes penge. 
 -På et tidligt tidspunkt så 
projektet betænkeligt ud, 
men som det ligger i dag 
med mere end 220 
tilsluttede, er der ikke 
noget at være bange for. 
Det gør, at vi godt kan gå 
til garantien, sagde Knud 
Winther. 

Valgbestyrelse er klar 
Aalborg Stiftstidende 05.07.1993

  AABYBRO: Med henblik 
på det kommende 
kommunalvalg tirsdag 16. 
november har byrådet nu 
udpeget en valgbestyrelse 
til blandt andet at modtage 
og godkende kandidatlister 
samt anmeldelse af 

listeforbund og 
valgforbund. Følgende syv 
blev udpeget 
stedfortræder i parantes. 
Ole Lykkegaard Andersen 
(Jytte Pedersen), Dorthe 
Pedersen (Alice Justesen), 
Jørn Krogsgaard (Bente 
Skole), Ernst Christensen 
(Marianne Vester), Knud 

Winther (Benny 
Christiansen), Carl 
Laursen (Jørgen Hellum), 
Erik Ingerslev Larsen (Erik 
Ravn). Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
er formand for 
valgbestyrelsen, mens 
Knud Winther (S) blev valgt 
som næstformand. 

Fyring kan få følger for tilsynsrådet 
Ombudsmanden klar med foreløbig redegørelse om Gjøl-sagen 
Aalborg Stiftstidende 25.07.1993

 AABYBRO: Sagen om den 
fyrede institutionsleder fra 
Gjøl, Birgitte Sandsgaard, 
kan få konsekvenser for 
tilsynsrådet for 
Nordjyllands Amt.
  Folketingets 
Ombudsmand er i sin 
foreløbige redegørelse i 
sagen kommet frem til, at 
tilsynsrådet i sin 
behandling af sagen burde 

have hørt Birgitte 
Sandsgaard som en part, 
da tilsynsrådet - på 
ombudsmandens 
opfordring - bad Aabybro 
Kommune om en 
redegørelse for sagen. 
  Tilsynsrådet bad Aabybro 
Kommune om en udtalelse 
om sagen - og k den - 
men rådet hørte ikke 
Birgitte Sandsgaard som 
part. 

Om igen 
 -Konsekvensen kan blive, 
at tilsynsrådet skal tage 
sagen op igen, men alt vil 
afhænge af 
ombudsmandens endelige 
afgørelse, siger fuldmægtig 
Jørgen Steen Sørensen fra 
ombudsmandens kontor i 
København. 
  Jørgen Steen Sørensen 
tilføjer, at hvis sagen får 
det udfald, som 



ombudsmanden foreløbig 
hælder til, så vil afgørelsen 
ikke alene få konsekvens 
for tilsynsrådet for 
Nordjyllands Amt, men for 
alle tilsynsråd. 
  Sagen er nemlig 
principiel, fordi den drejer 
sig om, hvorvidt tilsynsråd 
skal følge forvaltningsloven 
eller ej. 
På næste møde 
  I den konkrete sag har 
tilsynsrådet for 
Nordjyllands Amt ikke 

gjort brug af 
forvaltningsloven, der 
handler om ret til 
aktindsigt, partshøring 
osv. 
 -Det er et kompliceret 
forvaltningsretsligt 
spørgsmål, men det hele 
afhænger nu af 
tilsynsrådets og 
Indenrigsministeriets 
udtalelser, siger Jørgen 
Steen Sørensen. 
  Flemming Toft fra 
tilsynsrådet for 

Nordjyllands Amt oplyser, 
at ombudsmandens 
foreløbige redegørelse 
sandsynligvis behandles 
på tilsynsrådets møde i 
begyndelsen af september. 
  Når både tilsynsrådet og 
Indenrigsministeriet har 
givet sin udtalelse, regner 
ombudsmanden med at 
bruge en måned, inden 
den endelige afgørelse i 
sagen er klar. 

Slår et slag for at få åbne postlister 
Aalborg Stiftstidende 25.07.1993

  AABYBRO: Når det nye 
byråd i 1994 skal i gang 
med den næste re-årige 
periode, vil SFeren Erik 
Ingerslev Larsen - hvis han 
bliver genvalgt - forsøge at 
få indført åbne postlister, 
så ikke alene 
medlemmerne af byrådet, 
men også borgerne kan 
danne sig et overblik over, 
hvilken post, der modtages 
og afsendes fra rådhuset 
på Toftevej. 
  Det sker efter, at 
ombudsmand Hans 
Gammeltoft Hansen nu er 
kommet med sin foreløbige 
redegørelse i sagen om den 
forhenværende centerleder 
på Gjøl, Birgitte 
Sandsgaard. 
  Ombudsmanden bad 
tilsynsrådet for 
Nordjyllands Amt om at 
kigge på sagen med det 
formål at nde ud af, om 
der var tale om knægtelse 
af ytringsfriheden efter at 
pressen havde beskrevet 
hændelsesforløbet. 
  At ombudsmanden og 
tilsynsrådet interesserede 
sig for sagen, k 

medlemmerne af byrådet 
imidlertid først kendskab 
til, da svaret fra 
tilsynsrådet et par 
måneder senere forelå - i 
svaret fandt tilsynsrådet 
ikke anledning til at 
foretage sig yderligere i 
sagen. 
  I første omgang k det 
ere byrådsmedlemmer til 
at undre sig over, at de 
intet kendte til 
brevvekslingen mellem 
Aabybro Kommune og 
tilsynsrådet - skrivelsen 
var underskrevet af 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
og kommunaldirektør 
Jesper Christensen - altså 
en administrativ skrivelse.
  Borgmesteren sagde, 
dengang til Stiftstidende, 
at det skete efter telefonisk 
henvendelse fra 
kommunaldirektøren til 
tilsynsrådets sekretariat, 
hvor man blev enige om i 
første omgang at sende 
den administrative 
redegørelse til tilsynsrådet, 
der så - om nødvendigt - 
kunne udbede sig en 
politisk behandlet skrivelse 

senere.
  Det gjorde tilsynsrådet 
ikke, men behandlede den 
administrative skrivelse på 
mødet.
  Omvendt sagde 
tilsynsrådet dengang, at 
sekretariatet aldrig havde 
lovet at kontakte Aabybro 
Kommune, hvis sagen 
skulle op på et møde i 
tilsynsrådet, og sagen k 
den konsekvens, at det 
fremover vil blive oplyst i 
tilsynsrådet, om sager har 
været behandlet i det 
pågældende byråd eller ej. 
  Tilbage står man så i 
Aabybro Kommune og kan 
i teorien komme ud for den 
samme situation igen. 
  Det er det, som Erik 
Ingerslev Larsen gerne vil 
undgå ved nu at foreslå 
åbne postlister, så alle får 
mulighed for at følge med i 
postgangen til og fra 
rådhuset. 
 -Jeg synes i hvert fald, vi 
bør have nogle 
retningslinjer i fremtiden - 
i den her sag, der har 
været så omtalt, er det 
utrygt at se, at 
forvaltningen ikke nder 

det relevant at oplyse 
byrådsmedlemmerne, når 
tilsynsrådet ønsker en 
redegørelse, siger Erik 

Ingerslev Larsen. 
 -Hvad man ikke ved, kan 
man ikke forholde sig til. 
Men til gengæld har man 

et ansvar for det. Og det 
skal der laves om på, siger 
han. 

Afskediget centerleder burde høres 
Siger ombudsmanden 
Aalborg Stiftstidende 25.07.1993       

Birgitte Sandsgaard - burde have været hørt, mener ombudsmanden i 
sin foreløbige redegørelse.	 	 	                 Arkivfoto 

 
Af Helle Madsen

 AABYBRO: Den 
forhenværende centerleder, 
Birgitte Sandsgaard, burde 
have været hørt som en 
part, da Tilsynsrådet for 
Nordjyllands Amt i foråret 
1992 gik ind i sagen om 
den fyrede centerleder på 
Gjøl. 
  Sådan lyder 
konklusionen i den 
redegørelse, som 
Folketingets ombudsmand, 
Hans Gammeltoft Hansen, 
foreløbig er kommet til, og 
han har nu bedt 
tilsynsrådet om en 
udtalelse. 
  Den udtalelse skal sendes 
til indenrigsministeriet, 
inden ombudsmanden 
tager endeligt stilling, efter 
at byrådsmedlem Erik 
Ingerslev Larsen (SF) rejste 
sagen i fjor. 
 -Ombudsmanden siger 
helt klart, at Birgitte 
Sandsgaard burde have 
været hørt, og at 
tilsynsrådet dermed har 
svigtet ved ikke at høre 
hende, inden rådet traf en 
afgørelse, siger Erik 
Ingerslev Larsen 
  Han mener også, at sagen 
kan få vidtrækkende 
konsekvenser for 
ytringsfriheden, hvis ikke 
der statueres et eksempel. 
  Sagen begyndte i efteråret 
1991, da kommunen 
ønskede at lave Gjøl 

Fritidscenter om til en 
kombineret 
børnehave/skolefritidsord-
ning. 
  Alle ansatte k deres 
stilling sagt op med tilbud 
om genansættelse på de 
vilkår, som den nye 

struktur - i ere 
lokalsamfund - medførte. 
  Det ønskede centerleder 
Birgitte Sandsgaard ikke, 
og hun kritiserede i 
pressen den nye struktur 
samt kommunens 
daværende skoledirektør. 



  På det grundlag blev hun 
med tre timers varsel bedt 
om at forlade sin stilling på 
Gjøl, og sagen udviklede 
sig desuden til en stor 
debat om ytringsfriheden i 
Aabybro Kommune. 
  Samtidig medførte den 
megen presseomtale af 
sagen, at ombudsmanden 
bad tilsynsrådet om at se 
på sagen i november 1991 
- kort tid efter, at 
centerlederen var blevet 
fritstillet. 
  Tilsynsrådet fandt 
imidlertid ikke anledning 
til påtale i sagen, men 
derimod blev sagen - ifølge 
Erik Ingerslev Larsen - så 
forkludret i forbindelse 
med ere brevvekslinger 
mellem Aabybro 

Kommunes sekretariat og 
tilsynsrådet for 
Nordjyllands Amt, at 
SFeren ønskede 
ombudsmandens 
vurdering af sagen igen. 
  Nu er ombudsmanden så 
nået frem til sin foreløbige 
redegørelse, men ønsker 
en udtalelse fra 
tilsynsrådet, da rådet 
aldrig tidligere har haft 
lejlighed til at udtale sig 
om, hvorvidt rådet selv 
nder, at Birgitte 
Sandsgaard burde have 
været hørt i sagen.
  Fuldmægtig Jørgen Steen 
Sørensen fra 
ombudsmandens kontor i 
København, siger, at der er 
tale om et kompliceret 
forvaltningsretsligt 

spørgsmål, og 
ombudsmandens endelige 
svar afhænger nu af 
tilsynsrådets udtalelse 
samt af 
Indenrigsministeriets syn 
på sagen.
  Flemming Toft fra 
tilsynsrådet for 
Nordjyllands Amt siger, at 
sagen sandsynligvis 
kommer på rådets 
dagsorden i begyndelsen af 
september, og Jørgen 
Steen Sørensen mener, at 
Folketingets ombudsmand 
kan komme med en 
endelig afgørelse i sagen i 
løbet af en måneds tid efter 
tilsynsrådets og 
Indenrigministeriets 
forklaringer. 

God ide med de åbne postlister 
Socialdemokraten Erik Ingerslev stiller forslaget 
Aalborg Stiftstidende 04.08.1993

Ole Lykkegaard: - l orden med åbne 
postlister

  AABYBRO: Borgmester 
Ole Lykkegaard (V) synes, 
det er en god ide med åbne 
postlister, så både 
politikere og offentligheden 
kan følge med i hvilke 
breve, der sendes til og fra 
rådhuset i Aabybro. 
  Forslaget med de åbne 
postlister kommer fra Erik 
Ingerslev (S) på baggrund 
af sagen om den fhv. 
centerleder på Gjøl, 
Birgitte Sandsgard, hvor 
brevvekslingen mellem 
rådhuset og Tilsynsrådet 
ikke var kendt af alle 
politikere. 
Borgmesteren vil 
arbejde med ideen 

 -Hvis vi skulle indføre de 
åbne lister i dag, er det et 
arbejde der skal udføres 
manuelt. Det er lidt 

besværligt. Det bliver 
lettere, når vi får udbygget 
vores edb, så politikerne 
får deres egen skærm 
hjemme. Så kan de trække 
de oplysninger frem, de er 
interesserede i. Men jeg 
synes, at ideen er så god, 
at vi bør arbejde videre 
med de åbne postlister nu, 
siger Ole Lykkegaard. 
 -Jeg er parat til at tage en 
politisk drøftelse af sagen, 
og er der politisk ertal for 
ideen, kan vi udmærket gå 
i gang i den nærmeste 
fremtid, selvom 
udfærdigelsen af 
postlisterne skal ske 
manuelt, siger han.
Også adgang for  
alle borgerne 

  Ud over politikerne 
forestiller borgmesteren 
sig, at også offentligheden 
får  mulighed for adgang til 

postlisterne. 
 -Jeg er da sikker på, at de 
åbne lister også kan være 
med til at afdramatisere 
nogle sager, der skal 
behandles på rådhuset, 
siger han. 
  Borgmesteren tilføjer, at 

der naturligvis skal ske en 
vis sortering af den post 
der sendes til og fra 

rådhuset. Sager som 
vedrører private 
anliggender, skal 

naturligvis ikke på de åbne 
postlister. 

Ikke S-medlem 
Aalborg Stiftstidende 05.08.1993

Erik Ingerslev: Nørhalne har 
misbrugt tillid

 AABYBRO: Vi skrev i en 
artikel om de åbne 
postlister igår, at Erik 

Ingerslev er 
socialdemokratisk 
byrådsmedlem. Det er han 
ikke, men er fortsat valgt 
for SF. 

-Misbrug af ældres boliger 
Aalborg Stiftstidende 08.08.1993

  AABYBRO: 
Økonomiudvalget mener, 
at Nørhalne Idrætsforening 
har misbrugt en tilladelse 
til at låne lejligheder i 
bebyggelsen Solkrogen i 
Nørhalne så groft, at 
idrætsforeningen ikke mere 
får lov til at låne 
lejlighederne. 
  Pensionistboligerne 
Solkrogen er så 
utidssvarende, at 
økonomiudvalget i 
november besluttede at 
stoppe genudlejningen af 
boligerne. Alligevel har 
idrætsforeningen i 
Nørhalne fået tilladelse til 
at låne re lejligheder i 
forbindelse med et stævne 
før sommerferien. Men 
lejlighederne blev af 
idrætsforeningen forsynet 
med køjesenge, så det hele 
minder om et vandrerhjem. 
Og sådan ser lejlighederne 
stadig ud.
 -Jeg har ikke noget imod, 

at en idrætsforening har 
lånt et par lejligheder til 
overnatning i et 
enkeltstående tilfælde. 
Men når idrætsforeningen i 
Nørhalne har sat køjer op, 
som er fastgjort til væggen, 
så er det helt klart misbrug 
af den tillid, vi har vist 
idrætsforeningen. 
Idrætsforeningen har 
inddraget lejlighederne til 
permanent brug.
  Nøglen har vi heller ikke 
fået tilbage, siger Erik 
Ingerslev, som har rejst 
sagen i økonomiudvalget. 
  Ud over Nørhalne 
Idrætsforening har en ung 
mand også fået tilladelse til 
at ytte ind.
  På baggrund af en 
skilsmisse stod den unge 
mand uden tag over 
hovedet og k af 
socialforvaltningen 
tilladelse til at ytte ind i 
en af de tomme lejligheder. 
 -Selv om økonomiudvalget 
har forbudt udlejning, så 

har forvaltningen ikke 
orienteret hverken 
økonomiudvalg eller 
socialudvalg om 
udlejningen, siger Erik 
Ingerslev.
  Økonomiudvalget har 
behandlet sagen, og har nu 
indskærpet over for 
forvaltningen, at de tomme 
boliger ikke må udlejes 
undtagen i særlige akutte 
sociale situationer. 
 -Nørhalne Idrætsforening 
har lånt lejlighederne for 
sidste gang. Foreningen 
har misbrugt den 
tilladelse, den k, siger 
borgmester Ole 
Lykkegaard, som har 
krævet, at 
idrætsforeningen får ryddet 
op inden i morgen. 

- Forening har ikke misbrugt tillid 
DEBAT: Aalborg Stiftstidende 11.08.1993

NØRHALNE: Formanden for 
Idrætsforeningen Fremad 
Nørhalne, Henrik Niss, 
mener ikke, at foreningen 
har misbrugt de tidligere 
ældreboliger i Solkrogen i 

Nørhalne. Han skriver: 

  Flere af boligerne har 
stået tomme i op til seks 
år. Gennem de seneste år 
har vi fået lov at låne 
lejlighederne, når vi har 

haft internationalt 
fodboldstævne i maj og til 
andre hold, som vi har 
besøg af fra udlandet på 
forskellige tidspunkter af 
året. Til dette års stævne 
k vi en henvendelse fra et 



AABYBRO

nsk hold, der gerne ville 
deltage, hvis de kunne få 
et sted at sove. Da vi gerne 
ville have holdet med, satte 
vi køjerne op, og vi har 
aldrig været i tvivl om, at 
de skulle pilles ned. 
Vi havde ingen anden 
mulighed for 
indkvartering, da alle 
vandrerhjem og 
idrætscentre i en radius af 
40 kilometer var lejet ud. 
I starten af juli k vi brev 
fra borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen om, 
at køjerne skulle pilles 
ned. 
Da borgmesteren kom 
hjem fra ferie, rettede vi 
henvendelse til ham om at 
få lov at vente med at tage 
køjerne ned til efter 1. 
august, da vi havde besøg 

af en klub fra København i 
ugen før. Aftalen var, at vi 
efter 1. august skulle 
snakke med borgmesteren 
igen, og her k vi besked 
på, at køjerne skulle være 
væk senest mandag 9. 
august - og det var de. 
Vi har ikke misbrugt Erik 
Ingerslev eller andres tillid 
- vi forsøger i  
idrætsforeningen at skabe 
aktiviteter i en by, hvor der 
kun er en forretning igen, 
og hvor hovedgaden ikke 
ligefrem er det smukkeste 
syn, efter at slagter og 
købmand er lukket inden 
for et år. 
I stedet for at jagte frivillige 
idrætsledere havde det 
tjent Erik Ingerslev bedre 
at sætte sig ind i sagerne 
og kontakte os, så han 

kunne få den rette. 
sammenhæng. 
Vi forstår heller ikke, at 
Nørhalne Rideklub skal 
jagtes af Ernst Christensen 
i en sag om jord og 
klubhus, hvor frivillige 
forsøger at skabe 
aktiviteter for 50 
medlemmer, som har heste 
som interesse. Både 
rideklub og idrætsforening 
forsøger at skabe 
aktiviteter for byens unge, 
så de har en sund fritid - i 
stedet for at kommunen 
senere hen skal have dem 
som socialt problem. Kære 
Erik Ingerslev, Ernst 
Christensen og Co. Støt os 
i det - i stedet for at kaste 
is i hovedet af os - det har 
ingen i Nørhalne fortjent. 

Regler gælder også i Nørhalne 
Aalborg Stiftstidende 15.08.1993

  AABYBRO: De regler, der 
gælder for alle, gælder også 
for Nørhalne, mener 
byrådsmedlem Ernst 
Christensen, FRP, 
Østerqade, Aabybro. Han 
skriver: 
  Den holdning, der 
kommer til udtryk i Henrik 
Niss forsvarsskrift i 
Aalborg Stiftstidende 11. 
august er velkendt. Det er 
ikke min skyld - det er 
samfundets skyld, og i det 
her tilfælde er der altså et 
par byrådsmedlemmer, der 
har forbrudt sig mod 
Henrik Niss 
retsbevidsthed. 
  Når Henrik Niss i sit 
indlæg skriver Erik 
Ingerslev og Ernst 
Christensen og Co., så er 
det helt klart ment 

nedvurderende, og jeg 
synes ikke Henrik Niss 
bender sig i en position, 
hvor han kan tillade sig at 
spille hovski-snovski. Men 
jeg har ikke noget imod, at 
være i selskab med 
ordentlige mennesker - 
herunder ikke mindst Erik 
Ingerslev . 
 -Vi forstår heller ikke, at 
rideklubben skal jagtes af 
Ernst Christensen i en sag 
om jord- og klubhus, 
skriver Henrik Niss. Nej, 
det kan man vel ikke 
forvente. Der er altså nogle 
regler, som jeg ikke har 
lavet. Men når disse regler 
gælder for alle andre, så 
mener jeg også, at de må 
gælde for rideklubben og 
for Nørhalne i det hele 
taget. Jeg går altså ikke 
ind for nepotisme. 
  Med hensyn til Henrik 

Niss og CO.s besættelse af 
kommunens 
pensionistboliger, så må 
det være en diskussion 
mellem Henrik Niss og 
borgmesteren. Hvis 
borgmesteren kan 
acceptere, at henstillinger 
ikke bliver fulgt, så må det 
være borgmesterens 
problem. Men det kan kort 
konstateres, at det Henrik 
Niss har fået ud af denne 
sag er, at idrætsforeningen 
i Nørhalne aldrig mere vil 
kunne leje disse boliger. 
Der er nemlig truffet 
beslutning om, at de kun 
udlejes i akutte, sociale 
tilfælde. 
  Så Henrik Niss og Co. 
kan så overveje om det var 
en god udgang på sagen. 
Har nogen i Nørhalne 
fortjent det? 

Bestyrelsesmøde den 24. august 1993

Tilstede: Jette, Finn, Inge Lis, Henning, Margrethe og Anne Mette

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Byrådsdagsorden
4. Kommunalpolitisk valgprogram
5. Kommunalvalg 1993
6. Meddelelser
7. Medlems- / bestyrelsesmøde september
8. Eventuelt

ad 1 + 2. Finn dirigent - Anne Mette protokol

ad 3. Margrethe gennemgik dagsorden for byrådsmødet - ingen bemærkninger

ad 4. Maja og Inge Lis har gennemgået oplægget der blev vedtaget på mødet den 24. juni (se 
efterfølgende referat) kun sproglige rettelser.
Beslutning: trykkes i 100 eks.

ad 5. Fremstilling af valgfolder - tilsendt præfabrikeret materiale blev stærkt kritiseret.
Jette og Anne Mette kontakter Lasse Borberg og og Ingelise Ertmann og kommer med et udspil 
den 19. september.

Portræt tilbudt fra SF-centralt er for dyre, Anne Mette indhenter tilbud på portræt-plakater hos 
Aabybro Trykkeri. (Vi køber 25 stk. hos SF-centralt.)

Bestyrelsesmedlemmer skal fremkomme med kreative forslag til valgkamps happening til næste 
møde

ad 6. Jette læste de seneste breve fra Christiansborg op for forsamlingen

ad 7. Onsdag den 5. september bliver medlems- / bestyrelsesmøde om budget samt valgkamp.

Medlemsmøde 29 september: valgkamp

ad 8. Intet

referent: Anne Mette Jacobsen
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Ny styregruppe valgt 
Nedsat til kommunens nye erhvervsstruktur 
Aalborg Stiftstidende 26.08.1993

  AABYBRO: To fra Venstre 
og to fra Socialdemokratiet 
blev valgt til den 
styregruppe, som nu er 
nedsat i forbindelse med 
kommunens nye 
erhvervsstruktur. 
  De re medlemmer af 
styregruppen blev udpeget 
på byrådets møde i aftes, 
hvor Venstres gruppe 
pegede på borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
og Jørn Krogsgaard (K). 
Socialdemokratiet pegede 
på Carl Laursen (S) og på 
Knud Winther (S).
  Byrådet skulle samtidig 
nde folk til at sidde i det 
udviklingsråd, der også er 
en del af den nye 
erhvervsstruktur, og her 
valgtes ligeledes Ole 
Lykkegaard Andersen og 

Jørn Krogsgaard, mens 
socialdemokratiet pegede 
på Jørgen Hellum (S). Som 
ekstern repræsentant for 
byrådet blev der peget på 
den forhenværende 
formand for erhvervsrådet, 
Jørn Rytter, som medlem 
af udviklingsrådet. 
  Ernst Christensen (FRP) 
slog til lyd for, at enten 
han selv eller Erik 
Ingerslev Larsen (SF) - der 
begge sidder i 
enmandsgrupper i byrådet 
kunne betænkes med en 
plads i den 
erhvervspolitiske 
styregruppe .
  Men hans forslag vandt 
ikke gehør hos de øvrige, 
og Ole Lykkegaard 
Andersen mindede om, at 
de, der er blevet valgt, kun 
sidder denne valgperiode 

ud - det vil sige, at der 
eventuelt ndes nye efter 
kommunalvalget i 
november. 
 -Borgmesteren er født 
medlem, og det er også 
meget naturligt, at 
Krogsgaard kommer med i 
forlængelse af det arbejde, 
der hidtil har været kørt, 
sagde Ole Lykkegaard 
Andersen - underforstået 
det arbejde, som 
styregruppen for 
Teknologiparken hidtil har 
udført. 
  Knud Winther gav udtryk 
for, at man også havde 
tænkt på Erik Ingerslev 
Larsen, men da der kun er 
to pladser i styregruppen, 
er det tilsyneladende blevet 
ved tanken. 

Grundskyld og skat ændres der ikke på 
Anlægsbudgettet er nu nede på 17,5 millioner kroner 
Aalborg Stiftstidende 09.09.1993

En rundkørsel ved Aaby . Sdr. Gade/Østergade/Birkelsevej er- blandt andet på llsten over anlægsønsker i kOmmunens budget for 1994. 22. 
september skal budgettet til første behandling i byrådet. 
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  AABYBRO: Skatten 
beholdes uændret på 19,8 
procent, og 
grundskyldspromillen 
holdes på 6. Kommunens 
kasse skal styrkes med 
6,92 millioner kroner, 
vandaedningsbidrag 
sættes ned, og så skal der 
bruges 17,5 millioner 
kroner til anlæg i 1994. 
  Sådan lyder meldingen, 
efter at økonomiudvalget i 
går eftermiddags 
behandlede budgettet for 
1994. Dog tager 
Socialdemokratiet 
forbehold, mens Erik 
Ingerslev Larsen (SF) og 
Ernst Christensen (FRP) 
forbeholder sig ret til at 
komme med 
ændringsforslag mellem 
byrådets første og anden 
behandling af budgettet, 
som nder sted i oktober.
Mindre ønsker 
  Inden økonomiudvalget i 
går tog bestik af den 
samlede økonomiske 
situation, var de forskellige 
fagudvalg kommet med et 
bud på, hvordan de ønsker 
skatteborgernes penge 
brugt i det kommende år. 
  Ønskerne fra udvalgene 
betød blandt andet et 
rekordstort anlægsbudget 
på næsten 21 millioner 
kroner - efter mødet i går 
er det nu reduceret med 
3,2 millioner kroner og 
dermed nede på 17,5 
millioner kroner, oplyser 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V). 
  Beslutningen, som nu går 
videre til byrådets første 
behandling, indebærer, at 
teknisk udvalgs ønske om 
at bruge cirka 6,5 millioner 

kroner til 
kloakmodernisering 
skæres ned til 5 millioner 
kroner. Samtidig sættes 
vandaedningens 
anlægsbidrag ned fra 6,24 
kroner til 5 kroner, så en 
typisk husstand vil spare 
omkring 200 kroner om 
året. 
Vandaedningsbidraget 
opkræves over 
ejendomsskattebilletten, og 
nedsættelsen skal 
medvirke til at få den gæld, 
som kommunen har til 
borgerne i form af 
kloakfonden på 15-16 
millioner kroner, ud af 
verden. 
 -Beregninger viser, at man 
kan få den gæld bragt ud 
af verden omkring år 2000 
ved årligt at bruge 5 
millioner kroner på 
kloakmodernisering og så 
sætte 
vandaedningsbidraget 
ned, siger Ole Lykkegaard 
Andersen.
Tunnel sløjfet 
  For teknisk udvalgs 
vedkommende var der også 
en tunnel under 
Kattedamsvej i det østlige 
Aabybro på ønskeseddelen, 
men ved at sløjfe den, er 
en udgift på 825.000 
kroner sparet - til gengæld 
synes en rundkørsel ved 
Aaby Sdr. Gade/Østergade 
til 200.000 kroner sikret 
efter økonomiudvalgets 
møde. 
  For kulturudvalgets 
vedkommende har 
medlemmerne ønsker for 
8.8 millioner kroner, som 
efter økonomiudvalgets 
møde er reduceret til 8.1 
millioner kroner.
  Pengene skal blandt 
andet bruges til at gøre 

daginstitutionsudbyg-
ningen færdig, om- og 
nybygning ved Gjøl Skole, 
edb i institutionerne samt 
ekstraordinær 
bygningsvedligeholdelse - 
udvalget har i øvrigt også 
afsat summer til samme 
formål i årene fremover. 
  Socialudvalget har ingen 
anlægsønsker  i 1994, men 
til gengæld mangler en 
aftale om driften af 
plejehjemmene i Aabybro 
og Birkelse at falde på 
plads, inden det endelige 
budget. 
  Socialudvalget er til 
gengæld det udvalg, som 
har den største udvidelse 
af driften - den er på 
omkring 9 millioner kroner 
i forhold til i fjor, men 
alene pris- og 
lønfremskrivning æder to 
millioner kroner, en 
ændret lov, som betyder, 
at alle 
kontanthjælpsmodtagere 
skal betale skat, tegner sig 
for 3,4 millioner kroner, 
men da pengene kommer 
kommunen i hænde igen - 
i skatteforvaltningen - får 
kommunen ikke ekstra 
udgifter af den grund. 
  Det gør den derimod på 
andre poster inden for det 
sociale område, som er 
bestemt af en lov fra det 
østlige Danmark. Dog er 
der i driftsbudgettet 
indregnet 
aktivitetsudvidelser som 
ere penge til 
ældreområdet, 300.000 
kroner mere til 
hjemmeplejen, 
nødkaldeanlæg, 
handicapbiler, 
træningsfaciliteter, 
aktivitetsmedarbejdere osv. 
Flere gæstelærere 

Aktivitetsudvidelser er der 
også inden for 
kulturudvalgets 
driftsområde. Udvalget har 
blandt andet ønsket at 
afsætte penge til 
gæstelærere samt ere 
midler til skolernes 
administration. I udvalgets 
forslag lægges der også op 
til etablering af et 

støttepædagogkorps, 
koloniophold og 
sundhedsforebyggende 
foranstaltninger. 
  På folkebiblioteksområdet 
er der afsat en pulje til 
udviklingsorienterede 
opgaver, og også Den 
Kommunale Ungdomsskole 
betænkes med midler til 
udviklingsprojekter. 

  Hvor der samlet er planer 
om anlægsudgifter for 17, 
5 millioner kroner, vil det 
netto koste kommunen 
godt 195 millioner kroner 
at drive kommunen i 1994. 
  Budgettet skal til første 
behandling 22. september, 
mens anden behandlingen 
sandsynligvis vil nde sted 
13. oktober. 
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Bestyrelsesmøde den 15. september 1993

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

Forslag til ændring til kommunal budget 1994

SFO-ordningen: bygningsdrift skal ud af beregningsgrundlaget for forældrebetalingen (har 
aldrig været med da det hed fritidsklubben) fastsættelse af betalingen: 20%

Børnehaver: generel opnormering på 5 % i personale

Støttepædagoger på to ovenstående områder skal ikke indgå i den samlede beregning på 
forældrebetalingen.

Gangtunnel på Kattedamsvej.

Ø tid - vil Erik undersøge (evt. grundskyld)

referent: Anne Mette Jacobsen



Lange taler om et stort budget 
Selv om uenigheden i byrådet var lille 
Aalborg Stiftstidende 23.09.1993

Anlægsbudgettet på 17,5 millioner kroner i 1994 gled i aftes gennem byrådets første behandling. Der skal bland andet bygges en ny institution 
som erstatning for 'Børnehuset på Kattedamsvej.               	 	 	 	 	                  Arkivfoto 

  AABYBRO: Bortset fra 
Ernst Christensen (FRP) og 
Erik Ingerlsev Larsen (SF) 
der begge kunne bebude 
ændringsforslag, så er 
politikerne i grove træk 
enige om kommunens 
budget for 1994. Budgettet 
var i aftes til første 
behandling i byrådet, efter 
at byrådets medlemmer i 
de forskellige udvalg selv 
har været med til at strikke 
budgettet sammen. 
  For socialdemokratiets 
vedkommende var der dog 
tabt et par masker 
undervejs - således havde 
Knud Winther 
indvendinger mod, at 

tunnel- og stianlæg i 
Aabybro Øst ikke var med 
på anlægsbudgettet. Og så 
mener gruppen, at der 
allerede nu skal afsættes 
penge til et måske 
kommende mediecenter i 
Aabybro.
  At det er blevet aktuelt 
skyldes et besøg hos 
kulturminister Jytte Hilden 
(S), hvor borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V), 
Knud Winther (S), 
fungerende erhvervschef 
Rolf Larssen, 
amtsborgmester Søren 
Madsen og 
foketingsmedlem Frank 
Jensen (S) mødte op for at 
fortælle om projektet med 
et mediecenter i Aabybro. 

  Projektet afhænger stadig 
af, om der afsættes penge 
på næste års nanslov, 
men ifølge politikerne 
skulle ministeren være 
meget postivt indstillet 
overfor projektet, der dels 
kræver penge til anlæg og 
dels til driften, fordi det er 
tanken at oprette en 
afdeling af Det Danske 
Filminstitut i forbindelse 
med mediecenteret.
  Men også Aabybro 
Kommune skal gå ind i 
anlægsinvesteringen, og 
derfor slog Knud Winther 
til lyd for, at der skal 
afsættes penge til en 
kommunal bygning på 
anlægsbudgettet. 
 -I vores anlægsbudget skal 



vi vise vores vilje, og derfor 
vil vi anmode om, at man 
afsætter et par millioner, 
sagde Knud Winther, der 
ellers bemærkede, at 
driftsbudgetterne var 
indgået i en god ånd, mens 
han funderede over om 
valgåret har haft sin 
betydning. 
  Erik Ingerslev Larsen 
støttede socialdemokratiet 
i ønsket om tunnel- og 
stianlæg i Aabybro Øst, og 
overordnet fandt også han 
budgettet godt - i forhold 
til det, man tidligere har 
set, som han udtrykte det. 
  Han vil dog kigge 
nærmere på 
forældrebetalingen i 
daginstitutionerne, og også 
Ernst Christensen vil stille 
ændringsforslag, inden 
anden  behandling af 
budgettet onsdag 13. 
oktober. 
  Ernst Christensen 
hæftede sig ved 
kulturudvalgets 

driftsbudget og sagde, at 
det i løbet af de seneste to 
år er steget med fem 
millioner kroner.
 -Det vil være uretfærdigt 
at beskylde kulturudvalget 
for at være beskedent, lød 
hans melding, mens 
formanden for 
kulturudvalget, Dorthe 
Pedersen (V) mindede om, 
at børnepasningsområdet 
først ved denne 
valgperiodes begyndelse 
blev overført fra 
socialudvalget til 
kulturudvalgets regi. 
  Under den trekvarter 
lange debat om budgettet 
blev det også til en lang 
ordveksling om grunden 
til, at det nu ser lysere ud 
for kommunens økonomi. 
Det blev til en del tværen 
om, hvorvidt det er 
tidligere års sparerunder, 
der nu er slået igennem 
(det hævdede V og K), eller 
om det skyldes et bedre 
personskatte-grundlag og 

regulering af bloktilskud 
(det holdt S og SF på).
  Borgmester Ole 
Lytkkegaard Andersen (V) 
sagde om budgettet, at det 
kræver en stram styring, 
men at det skulle kunne 
lade sig gøre at undgå 
tillægsbevillinger i 1994. 
  Det samlede driftsbudget 
for 1994 beløber sig til 195 
millioner kroner, mens et 
stort anlægsbudget tegner 
sig for 17,5 millioner 
kroner. Dermed skulle der 
være 6,92 millioner kroner 
til styrkelse af kommunens 
kasse, mens skatten og 
grundskyldspromillen 
bevares uændret på 
henholdsvis 19,8 og 6, og 
så skal 
vandaedningsbidraget 
sættes ned. 
  Budgettet skal til 
andenbehandling onsdag 
13. oktober, mens der er 
frist til onsdag 28. 
septembe for eventuelle 
ændrings forslag.  

Sundhed i profil 
Aalborg Stiftstidende  27.09.1993

  BIERSTED: Borgerne i 
Aabybro Kommune ønsker 
en sundhedsprol og en 
egentlig sundhedspolitik - 
at dømme ud fra de 
spørgsmål og de 
kommentarer, der sent 
lørdag eftermiddag blev 
givet til kommunens 
socialudvalg. 
  Udvalgets medlemmer 
stillede som de sidste i 
løbet af lørdagens 
sundhedsdag op til en 
paneldiskussion om 
kommunens 
sundhedspolitik og svarede 
på spørgsmål fra de 
omkring 20 deltagere, der 

havde fundet vej til 
Biersted Aktivitstscenters 
første sal. 
  En af deltagerne fandt det 
rart at have en 
sundhedsprol, så man 
hele tiden er klar over 
kommunens politik på 
området. En anden gjorde 
opmærksom på, at man 
med støtte fra Nordjyllands 
Amt kan oprette 
sundhedscentre i lighed 
med de centre, der er 
etableret i ere af 
Aabybros nabokommuner - 
for eksempel i Brønderslev. 
  Formanden for 
socialudvalget, Marianne 
Vester (V), slog til lyd for, 

at man allerede nu har en 
prol, og selvom den 
måske ikke er så synlig i 
form af en plan, så er den i 
hvert fald i handling via 
den måde, som kommunen 
griber sagerne an på. De to 
andre medlemmer af 
socialudvalget, Carl 
Laursen (S) og Erik 
Ingerslev Larsen (SF), 
kunne begge godt se en ide 
i at lave en egentlig prol 
for kommunens 
sundhedspolitik.
  Samlet havde 
socialudvalget ikke alene 
masser af ros til overs for 
initiativet med en 
sundhedsdag på 

aktivitetscentret, men var 
også enige i, at dagen 
skulle bruges til at høre, 
hvad folk i Aabybro 
Kommune ønsker. 
  At lave en sundhedsprol 
er dog ikke noget, man gør 
fra den ene dag til den 
anden, fremgik det på 
mødet. Det bliver 

sandsynligvis en proces på 
mindst et par år og derfor 
ikke en opgave, 
socialudvalget vil begynde 
på så kort tid inden 
kommunalvalget i 
november. 
  Til det sidste lørdag aften 
var der rykind til 
sundhedsdagen på 

Biersted Aktivitetscenter, 
og mange spurgte, om 
sundhedsdagen skal 
gentages. 
  Det vil dog først blive 
afgjort, når der i løbet af 
oktober holdes 
evalueringsmøder med de 
mange, der var involverede 
i dagen. 

Seks forslag til ændret budget 
FRP vil have skatten ned - SF vil have mere service 
Aalborg Stiftstidende 01.10.1993

Prisen for at blive passet i Aabybro skal sættes ned, mener SF. Mikael og Henrik fra 
børneinstitutionen i Birkeisen har andet i hovedet lige nu.	         Arkivfoto: Henrik Bo 

Af Helle Madsen

  AABYBRO: Ved fristens 
udløb var der kommet seks 
forslag til ændringer i 
budgettet for 1994. Der er 
forslag fra samtlige 
politiske partier i byrådet 
samt fra to fagudvalg. 
  Allerede ved 
førstebehandlingen af 
budgettet onsdag 22. 
september bebudede Ernst 
Christensen (FRP) , at han 
ville komme med 
ændringsforslag, og han vil 
have skatten sat ned med 
0.2 procent - fra den 
nuværende 19,8 til 19,6. 
  Ernst Christensen 
foreslår kulturudvalgets 
anlægsbudget reduceret 
med 3,1 millioner kr. fra 
8,1 til 5 millioner kr. 
Desuden ønsker han 
økonomiudvalgets konto 
for de såkaldte 
udviklingsmidler reduceret 
fra 1,15 millioner kr. til 
550.000 kr. 
Væk med venskaber 
Han er heller ikke 
begejstret for 
venskabsbysamarbejdet og 
foreslår kontoen til 
samarbejdet reduceret med 

90.000 kr., så der ialt er 
16.000 kr. tilbage.
 - Og de penge skal bruges 
til afvikling af alt, hvad der 
har med 
venskabsbysamarbejdet at 
gøre, siger Ernst 
Christensen. 
  Hans forslag betyder ialt 
en besparelse på 3,79 
millioner kr., og de penge 
skal ifølge Ernst 
Christensens forslag ryge 
lige lukt i kommunens 
kassebeholdning. 
Skattenedsættelsen, der vil 
koste 1,6 millioner kr., 
skal så tages op ad kassen 

igen. 
  Også Erik Ingerslev 
Larsen (SF) har stillet 
ændringsforslag - det er 
især forældrebetalingen i 
daginstitutionerne, som 
han har kigget på. 
 -Lønudgifterne til 
støttepædagoger i SFO og 
børnehaver indgår i 
beregningen af 
forældrebetaling. Det er en 
ekstra udgift, som vi mener 
hele kommunen skal bære, 
siger Erik Ingerslev Larsen 
og tilføjer, at det betyder 
en mindreindtægt på 
214.000 kr. 
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Mere personale 
  Også forældrebetalingen i 
SFO-ordningerne mener 
SF skal sættes ned fra 26 
til 20 procent, hvilket vil 
give en mindreindtægt på 
464.000 kr.
  Og så ønsker Erik 
Ingerslev Larsen en 
udvidelse af 
personalenormeringen i 
daginstitutionerne med 
fem procent. Det betyder 
en merudgift på 394.000 
kr.
  Partiet ønsker også, at de 
yngste SFO-børn skal have 
mulighed at gå i SFO-
ordningen før de skal i 
skole - idag kan børnene 
benytte sig af den ordning 
til og med 2. klasse - SF 
ønsker skillelinjen rykket 
til efter 3. klasse, så 
forældrene har en 
valgmulighed. Hvis alle 
vælger at gøre brug af den 
ordning, betyder det en 
merudgift på 246.000 kr.
  På anlægssiden ønsker 
SF afsat 825.000 til 
tunnel- og stianlæg i 

Aabybro Øst, og vil sætte 
grundskyldspromillen op 
fra seks til ti for at 
nansiere partiets ønsker - 
en stigning i, 
grundskyldspromillen vil 
ifølge Erik Ingerslev Larsen 
betyde omkring 450 kr. 
mere for en almindelig 
husstand om året. 
  Også Socialdemokratiet 
vil i sine ændringsforslag 
have afsat 825.000 kr. i 
anlægsbudgettet til tunnel- 
og stianlæg i Aabybro Øst, 
mens der skal afsættes 
500.000 kr. til renovering 
af Aabybro-Centret. 
  Carl Laursen begrunder 
dette ønske med, at der 
efterhånden er kommet 
ere rykkere fra centeret 
om knækkede iser osv. 
Samtidig skal der afsættes 
2 millioner kr. til et måske 
kommende mediecenter, 
mener socialdemokratiet.
Lys i lygterne 
  VK-gruppen har ingen 
ændringsforslag for 94, 
men har fremsat forslag 
om, at der i 1995 afsættes 

1,5 millioner kr. i 
anlægsbudgettet til 
inventar og 
energibesparende 
foranstaltninger på skoler 
og i institutioner, oplyser 
Jørn Krogsgaard (K). 
  Endelig ønsker 
socialudvalget afsat ekstra 
87.000 kr. som følge af 
arbejdsgivernes 
elevrefusion, så udvalget 
lander på en samlet 
budgetramme på knap 
64,2 millioner kr., oplyser 
formanden for udvalget, 
Marianne Vester (V). 
  Teknisk udvalg vil have 
gadelygterne tændt om 
natten i sommerperioden - 
hermed er forbundet en 
udgift på 60.000 kr. med. 
  Pengene nder udvalget 
inden for sit eget budget - 
til gengæld er der lys i 
lygten hver nat mellem 
01.00 og 05.00 i 
sommerperioden. 
  Budgettet skal til 
andenbehandling i byrådet 
onsdag 13. oktober. 

Bestyrelsesmøde den 12. oktober 1993 på Rådhuset

Tilstede: Erik, Inge LIs, Finn, Karen, Peer og Jette
Afbud: Per og Margrethe

Dagsorden
1. Dirigent
2. Protokol
3. Byrådsdagsorden
4. Meddelelser
5. Kommunal valgkamp
6. Eventuelt

ad 1. -

ad 2. -

ad 3. Byrådsdagsordenen:
Punkt 3 Budget: ændringsforslagene fra de forskellige partier drøftes. Vi kan støtte 
Socialdemokraternes forslag om at afsætte 2 millioner på budgettet til et mediecenter i Aabybro.

ad 4. Meddelelser
Der er lavet aftale med socialdemokraterne om valgteknisk samarbejde til kommunalvalget.

Anne Mette Jacobsen deltager i 1. maj i SiD.

Der bliver indkaldt til ekstraordinært Landsmøde angående SF's EF-politik i januar måned - stedet 
endnu ukendt

ad 5. Stillerliste og liste til valgforbund er klar. Billeder af alle kandidater tages
den 24. september

Vi diskuterer forskellige kampagner til valget.

referent: Jette Staal



Bredt forlig om 1994-budget 
Anlægsbudgettet er nu på 19,3 mio. - kirkeskatten sættes ned fra 
0,98 til 0,9 procent 
Aalborg Stiftstidende 14.10.1993

  AABYBRO: Ligesom i 
fjord fandt 
Socialdemokratiet, Venstre 
og Konservative sammen 
om et bredt forlig om 
kommunens budget for 
1994.
  Budgettet blev vedtaget i 
aftes og indebærer blandt 
andet et anlægsbudget, der 
nu er oppe på 19,3 
millioner kroner, mens 
skatteprocenten fastsættes 
uændret på 19,8 procent, 
grundskyldspromillen på 
seks, mens kirkeskatten 
sættes ned fra 0,98 til 0,9 
procent, og kassebehold-
ningen styrkes med 5,1 
millioner kroner. 
  Et kompromis mellem 
VK-gruppen og 
Socialdemokratiet om 
partiets ændringsforslag til 
anlægsbudgettet banede 
vejen, mens Erik Ingerslev 
Larsen (SF) og Ernst 
Christensen (FRP) med 
hver deres ændringsforslag 
forblev udenfor det brede 
forlig. 
  Socialdemokratiet havde 
stillet ændringsforslag til 
anlægsbudgettet for at 
afsætte to millioner kroner 
til et måske kommende 
mediecenter, mens partiet 
også ville afsætte 500.000 
kroner til forbedringer ved 
Aabybro-Centeret og 
825.000 kroner til tunnel- 
og stianlæg i Aabybro øst. 
  Men S, V og K er blevet 
enige om af afsætte 1,6 

millioner kroner til den del 
af mediecenteret, som 
kommunen skal bidrage 
med - udgiften er beregnet 
til 2,4 millioner kroner, 
men da kommunen er 
stillet 800.000 kroner fra 
Renavalmidlerne i udsigt, 
er kommunens bidrag 
nede på 1,6 millioner 
kroner. Om mediecenteret 
bliver en realitet afhænger 
dog stadig af nansloven 
for 1994, da staten skal 
stå for langt den største 
del af udgifterne.
  Socialdemokratiets ønske 
om at afsætte 500.000 
kroner til renovering ved 
Aabybro-Centeret er blevet 
ændret til en 
budgetbemærkning om, at 
kommunen i samarbejde 
med Centerforeningen 
laver en plan for, hvilke 
forbedringer, der skal til - 
planen skal laves i 1994. 
  Derimod er tunnel- og 
stianlæg under 
Kattedamsvej i Aabybro øst 
ude af billedet. 
 -Vi havde en aftale med 
VK-gruppen sidste år, men 
den er ikke imødekommet, 
og selvom vi har trukket 
det forslag ud, så har vi 
ikke glemt tunnelen, sagde 
Knud Winther (S), der også 
udtrykte glæde over, at 
VKgruppen kunne støtte 
forslaget om at afsætte 
penge til det måske 
kommende mediecenter. 
  Det kom ikke bag på Erik 
Ingerslev Larsen, at 

Socialdemokratiet og 
VKgruppen fandt sammen 
i et forlig, men han var 
skuffet over, at tunnelen 
under Kattedamsvej er 
blevet sløjfet. 
 -VK-gruppen gav i 1992 et 
løfte om, at den skulle 
laves i 1994, og da 
pengene til mediecenteret 
under alle 
omstændigheder bliver 
givet, kan jeg ikke se, hvad 
Socialdemokratiet har fået 
ud af den handel, sagde 
Erik Ingerslev Larsen. 
  Heller ikke Ernst 
Christensen (FRP) kunne 
støtte budgettet, og han 
kommenterede 
anlægsbudgettet på 19,3 
millioner kroner: 
 -I andre kommuner har 
man med anlægsbudget på 
nogle hundrede tusinder - 
her opererer vi med det 
samme i millioner, sag de 
han. 
  Til gengæld kunne Jørn 
Krogsgaard (K). erklære sig 
tilfreds med det forlig som 
15 ud af byrådets 17 
medlemmer kan stå 
sammen om og omtalte 
anlægsbudgettet som ot 
og til gavn for 
beskæftigelsen - en 
holdning, som han deler 
med borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen, der 
betegnede budgette som ét, 
man godt kan være 
bekendt. 
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Alene med ændringerne
Aalborg Stiftstidende 14.10.1993

  AABYBRO: Efter byrådets 
møde i aftes og den endelige 
vedtagelse af budgettet for 
1994 må Erik Ingerslev 
Larsen (SF) sammen med 
Ernst Christensen (FRP) se i 
øjnene, at ingen af deres 
ændringsforslag blev taget 
for gode varer blandt de 
øvrige 15 medlemmer af 
byrådet. 
  Erik Ingerslev Larsen 
gennemgik punkt for punkt 
sine ændringsforslag, der 
især havde til formål at 
bringe forældrebetalingen i 
daginstitutionerne ned. 
Men forslagene blev sendt 
til afstemning uden den 
store debat - og uden den 
store tilslutning. 

  Debat skabte derimod et 
ændringsforslag fra VK-
gruppen, der i 1995 vil 
afsætte 1,5 millioner kroner 
i anlægsbudgettet til 
inventar og 
energibesparende 
foranstaltninger på skoler 
og i institutioner. Dorthe 
Pedersen (V) forklarede, at 
gruppen med forslaget 
gerne vil sende et signal 
om, at man er opmærksom 
på problemet, mens Erik 
Ingerslev Larsen kaldte det 
et parade-forslag, som skal 
sættes i forbindelse med 
kommunalvalget 16. 
november. 
  Han sammenlignede 
forslaget med situationen 
efter budgetforliget i 1992, 
hvor tunnelen under 

Kattedamsvej gurerer som 
en udgift planlagt til 1994. 
Samme tunnel, som få 
minutter forinden var blevet 
sløjfet som konsekvens af 
budgetforliget. 
 -Der tager man åbenbart 
ikke overslagsårene så 
alvorligt, så det må være for 
at tækkes vælgerne, at 
forslaget stilles, sagde 
Ingerslev, der stemte imod 
forslaget. 
  Heri var Knud Winther (S) 
enig - han kaldte forslaget 
for en valgbombe - 
VKgruppen har haft ertal 
de seneste re år og havde 
ikke behøvet at komme med 
forslaget som et 
ændringsforslag for noget, 
der vedrører 1995. 

Vindmøller ud af kommuneplanen 
Tredje gang et område til en lokal vindmølle-park droppes 
Aalborg Stiftstidende 15.10.1993

  AABYBRO: - Der er 
tilfredshed over hele linjen - 
meget har stået på spil, 
men det er rart at saglige 
argumenter bliver hørt. 
  Sådan siger Gunnar Dam-
Jensen, Aabybro, efter at 
byrådet på sit oktober-møde 
besluttede at trække et 
planlagt vindmølle-område 
ud af kommuneplanen. 
 -Selvom vi allerede k et 
tilsagn på et møde i august, 
så er det rart at det nu 
endeligt er afgjort, siger 
Gunnar Dam-Jensen, der 
som lodsejer ville have 
været direkte berørt af det 
planlagte vindmølleområde. 
Området var udpeget på 
hans jord. Gunnar Dam-
Jensen var sammen med et 
par andre tilhørere mødt op 
for at høre politikernes 
debat. 

  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
sagde, at det nu godt nok er 
tredje gang man dropper et 
område for en lokal 
vindmølle-park, men at de 
mange indsigelser ikke stod 
mål med at gøre plads til 
seks vindmøller i det 
planlagte område.
  Ernst Christensen (FRP) 
sagde, at en vellykket kamp 
mod vejrmøller nu er 
overstået. 
 -Det er godt nogen reagerer 
over det roterende 
djævelskab, som han 
udtrykte det, mens Bente 
Skole (V) håbede, at der 
ikke ville komme ere 
vindmøller i kommunen. 
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
fandt det ikke betryggende, 
at Nordjyllands Amt har 
fundet en lang række fejl i 
kommuneplanen, men som 

den eneste beklagede han, 
at det tilsyneladende er 
umuligt at nde et område 
til en lokal vindmøllepark 
og at kommunen - på grund 
af Folketingets 
energihandlingsplan - 
måske pålægges at nde 
områder. 
  Jørn Krogsgaard (K) 
foreslog, at hvert parti i 
byrådet henvendte sig til 
hvert sit parti på 
Christiansborg for at få 
Energiplanen op til en ny 
vurdering.
 -Hvis der kommer et pålæg 
fra Christiansborg, stemmer 
jeg imod, sagde Krogsgaard. 
  Kommunen skal nu 
arbejde videre med at nde 
ud af, om der ndes egnede 
områder til vindmøller. 
Arbejdet skal være slut 
inden oktober næste år. 

V bruger usaglige argumenter 
DEBAT: Aalborg Stiftstidende 16.10.1993

  BIERSTED: Carl Vibech 
Laursen, Stationsvej 20, 
Biersted, byrådsmedlem for 
Socialdemokratiet mener, at 
Dorthe Pedersen (V) bruger 
usaglig argumentation i sit 
læserbrev om plejehjem. 
Han skriver: 

  I et indlæg, der i høj grad 
bygger på usaglig 
argumentation, bruger 
Dorthe Pedersen løgn eller 
uvidenhed - jeg ved ikke, 
hvad der er værst - som et 
redskab i valgkampen ved 
at postulere, at 
Socialdemokratiet vil 
nedlægge vore udmærkede 
plejehjem. 

  Sandheden er, at 
socialudvalgene gennem 
årene fra 1988 til maj 1993 
var helt enige om 
ældreplejen i kommunen - 
herunder, at plejehjem var 
og er en ganske nødvendig 
og naturlig del af 
ældreplejen. 
 Uenigheden i 
socialudvalget og byrådet 
går på, at 
Socialdemokratiet og SF 
fastholder de holdninger, 
som der indtil Venstres 
politiske kolbøtte 28. maj i 
år var enighed om, nemlig 
at vi tror på vore dygtige 
medarbejdere i 
hjemmeplejen og på vore 
plejehjem og på deres vilje 

og evne til at samarbejde og 
tror på, at det er rigtigt og 
trygt også for 
plejehjemmene at have 
sygeplejersker parat til 
hjælp døgnet rundt. 
  Hvorfor vil V-K-Z dog ikke 
være med til at lave noget, 
der kører godt, endnu 
bedre? 
  PS: Det er da ingen skam 
at ændre holdning, Bente 
Skole, men det er en skam 
ikke at ville indrømme, at 
man har gjort det. Hvis ikke 
du kan huske 
tidspunkterne, kan du jo 
blot læse i referaterne fra 
socialudvalget eller spørge 
mig. 

S og SF i valgteknisk samarbejde 
Aalborg Stiftstidende 17.10.1993

 AABYBRO: SF og 
Socialdemokratiet i 
Aabybro Kommune har i 
lighed med tidligere år 

indgået en aftale om 
teknisk valgforbund i 
forbindelse med 
kommunalvalget tirsdag 16. 
november. De to partier er 
blevet enige om 

samarbejdet for at sikre 
vælgerne est mulige 
mandater, oplyser de to 
formænd for 
vælgerforeningerne, Karl 
Schrøder og Jette Staal. 

77 kandidater stiller op til valg
Aalborg Stiftstidende 21.10.1993

  AABYBRO: Færre stiller 
op til det kommende 
kommunalvalg tirsdag 16. 
november sammenlignet 
med valget for re år siden. 
Ved fristens udløb var der 
kommet otte lister, som ialt 
opstiller 77 kandidater. De 
skal kæmpe om de 17 
pladser i byrådet. 
  Af de 77 kandidater er der 
også færre kvinder i forhold 
til i sidste valg -18 kvinder 
stiller op mod 23 i 1989. 59 
mænd stiller op mod 64 ved 
valget for re år siden. Ved 
valget i 1981 stillede 119 
kandidater således op. 
Antallet faldt i 1985 til 74, 

steg igen til 87 ved valget 
for re år siden, og antallet 
er altså i år på 77. De 77 
kandidater stiller op på otte 
forskellige lister - heraf er 
de seks politiske lister. Det 
er Venstre, der har 21 
kandidater, 
Socialdemokratiet med 14, 
Det konservative Folkeparti 
med 7, Socialistisk 
Folkeparti med 7, 
Fremskridtspartiet med 7, 
Kristeligt Folkeparti med 5. 
  Foruden de seks politiske 
lister er der denne gang to 
ikke-politiske lister, 
Landsbylisten i Birkelse, 
som stiller med 7 
kandidater og har fået 

bogstavet L, og Den 
Kommunale Borgerliste, der 
stiller med 9 kandidater og 
har fået bogstavet H. 
  Der er mulighed for at 
brevstemme på 
folkeregisteret i perioden 
26. oktober til 13. 
november, og af samme 
grund er der ekstra åbent 
på rådhuset tre lørdag om 
formiddagen. Det er 30. 
oktober, 6. november og 13. 
november. Det er også 
muligt at brevstemme i 
hjemmet - her skal man 
dog sende en formular til 
Aabybro Kommune senest 
4. november. 



AABYBRO

Medlems- og bestyrelsesmøde den 26. oktober 1993 på Rådhuset

Tilstede: Erik, Finn og Jette

Dagsorden
1. Kommunal valgkamp
2. Meddelelser

ad 1. Opsætning af plakater: Erik, Finn og Torben vil sørge for det i den kommende week-
end.

Valgmøder: De forskellige borgerforeninger har taget initiativ til vælgermøder i 
lokalsamfundene. Problemet er at man nogen steder stiller krav om lokale kandidater, 
hvilket vi har svært ved at leve op til.

Pjecer: Pjecen fra amtet bliver forsinket, kommer først den 9. november. Vi bliver nødt til at 
få lavet noget lokalt materiale til de første valgmøder + centrale pjecer.

Cykelstikampagne: Erik vil undersøge muligheden for at få fat i en kridtmaskine og vil se 
om vi kan få en aktion i samarbejde med Finn

ad 2. Næste 1. maj møde 12. januar 1994

referent: Jette Staal

Integreringen ikke gennemført 
Aalborg Stiftstidende 27.10.1993

  AABYBRO: Erik Ingerslev 
Larsen, Bellisvej, Aabybro, 
byrådsmedlem for SF, 
mener, at der den seneste 
tid har været så heftig 
debat om samarbejdet 
mellem plejehjem og den 
kommunale hjemmepleje, at 
han nu vil beskrive det 
faktiske indhold og forløb: 
  19. maj 92 k 
socialudvalgets 
medlemmer forelagt et 
oplæg til forhandlingen 
med Sammenslutningen af 
Diakonhjem (SaD), der var 
meget vidtgående. Dette 
forhandlingsoplæg blev på 
socialudvalgsmødet 
26.05.92 godkendt af et 
enigt socialudvalg. 
Udspillet blev afvist af 
SaD, hvorefter 

socialforvaltningen 
udarbejdede et nyt oplæg, 
der indeholdt følgende 
elementer: 
  1. Aktivitetsområdet med 
genoptræning og 
behandling. 
  2. Sygeplejeopgaverne 
omfattende hele døgnet. 
  3. Betjening og drift af 12 
ældreboliger ved Birkelse 
Plejecenter. 
  På socialudvalgsmødet 
24.11.92 blev 
forhandlingsoplægget 
princip godkendt af enigt 
socialudvalg. 01.03.93 
forelå der et referat fra de 
afsluttende forhandlinger 
med SaD, der nøje fulgte 
det forhandlingsmandat, 
socialudvalget gav 
forvaltningen 24.11.92. 
23.03.93 sprang Venstre 

for aftalen. 
  Efter alt dette er 
situationen i dag den, at 
der af de tre punkter er 
sket ændringer på de to: 
På aktivitetsområdet, idet 
der er blevet ansat 
aktivitetsmedarbejdere på 
Aabybro Plejehjem og på 
Birkelse Plejecenter. Disse 
er ansat af SaD. 
  Endvidere er der indgået 
aftale om, at SaD skal stå 
for driften af de 13 nye 
ældreboliger, der er under 
opførelse i forbindelse med 
Birkelse Plejecenter. Den 
tredje opgave var 
integrering af det 
sygeplejefaglige arbejde, 
som kommunen skulle 
have ansvaret for. Den del 
er ikke blevet gennemført. 

Fire af 17 takker af 
KOMMUNALVALGET:Aalborg Stiftstidende 28.10.1993

  AABYBRO: Fire 
medlemmer ud af byrådets 
17 ønsker ikke at tage 
endnu en tørn i byrådet og 
stiller derfor ikke op til 
kommunalvalget tirsdag 
16. november. Tre af de 
re er fra Venstre, mens en 
er fra Socialdemokratiet. 
  Hos Venstre takker 
formanden for 
socialudvalget, Marianne 
Vester, Nørhalne, af. Hun 
kom i byrådet i 1985, hvor 
hun en måned inde i 
perioden aøste Gunnar 

Lundtoft, der trak sig 
på grund af sygdom. 
46-årige Marianne 
Vester har valgt at sige 
stop for at hellige sig 
sit arbejde som 
fysioterapeut mens 
også to Venstrefolk fra 
Gjøl, Kurt Simonsen 
og Jytte Pedersen, ikke 
stiller op. De blev 
begge valgt ind i 
byrådet for re år 
siden. 
  Et enkelt byrådsmedlem 
fra Socialdemokratiet viger 
pladsen - det er 57-årige 
Leif Andersen, Gjøl, som 

siden 1978 har siddet i 
Aabybro Kommunes byråd, 
men som nu mener at 
yngre kræfter skal til. 

Mange møder op til valget 
KOMMUNALVALGET: Aalborg Stiftstidende 28.10.1993

 
 AABYBRO: At dømme efter 

strømmen af læserbreve og 
emnerne på kommunens 
første vælgermøde, der blev 

holdt i Birkelse, er 
skolestruktur, ældrepolitik 
og erhvervspolitik 



valgkampens tema i 
Aabybro Kommune. 
  Men nye emner kan nå at 
komme med på den 
politiske dagsorden, inden 
vælgerne skal kvittere for 
den politik, der er blevet 
ført i de seneste re år og 
med deres kryds markere, 
hvem de nder bedst 
egnede til at sidde på de 
17 pladser i byrådet i de 
kommen de re år 
  Ikke mindst ved de 
forskellige vælgermøder 
rundt om i kommunen kan 
nye emner og spørgsmål 
meget vel dukke op - alene 
indenfor den sidste uge 
inden valgdagen er der re 
vælgermøder i kommunen. 
I aftes faldt datoen for 
mødet i Aabybro på plads - 
det holdes torsdag 11. 
november på Aabybro 
Ungdomsskole, mens der 
er vælgermøde i Biersted 
mandag 8. november, på 
Gjøl tirsdag 9. november 
og i Nørhalne torsdag 4. 
november. Og måske skal 
der også holdes endnu et 
møde i Birkelse. 

Langt til 
ligestilling 

  77 kandidater er der at 
vælge imellem på 
stemmeseddelen, der bliver 
udleveret tirsdag 16. 
november. De 77 
kandidater fordeler sig 
med 18 kvinder og 59 
mænd. 
  Den mest ligelige 
fordeling mellem mænd og 
kvinder nder man hos 
Socialistisk Folkeparti, der 
har opstillet re mænd og 
tre kvinder. Hos 
Landsbylisten i Birkelse, 
der ligeledes har re mænd 
og tre kvinder, mens 
Kristeligt Folkepartis fem 

mulige kandidater fordeler 
sig på tre mænd og to 
kvinder. 

10 færre end 
sidste gang 

  I forhold til valget for re 
år siden er der 10 færre 
afkrydsningsmuligheder - i 
1989 opstillede 87 
kandidater til valget, mens 
74 stillede op til valget i 
1985. Tilbage i 1981 var 

der ikke færre end 119 
kandidater at vælge 
imellem - fordelt på 92 
mænd og 27 kvinder. 
  Antallet af kandidater på 
de enkelte lister fordeler 
sig også lidt anderledes 
end til valget i 1989. Både 
Socialdemokratiet og 
Venstre opstiller denne 
gang færre folk - i 1989 
havde Socialdemokratiet 

I aftes faldt datoen for valgmødet i Aabybro på plads. Det bliver den 11. november på 
Aabybro Ungdomsskole. 	 	 	 	         Foto: Jens Morten

opstillet 18 kandidater 
mod 14 i år, mens Venstre 
havde opstillet 25 mod 21 i 
år. De færre kandidater 
hos Venstre hænger 
sammen med partiets 
opstillingsform, hvor man i 
år stiller op på en 
fællessliste for hele 
kommunen med 
sideordnet opstilling, hvor 
de personlige stemmer er 
afgørende for en plads i det 
nye byråd. 
  Foruden Venstre stiller 
også Socialdemokratiet, 
Det Konservative 
Folkeparti, Den 
Kommunale Borgerliste, 
Landsbylisten og 
Fremskridtspartiet op med 
sideordnet opstilling mens 
Socialistisk Folkeparti og 
Kristeligt Folkeparti har 
valgt at opstille på 

partiliste. 
Flere valgforbund 
  Der er indgået 
valgforbund mellem 
Socialistisk Folkeparti og  
Socialdemokratiet. Mellem 
Venstre, Det Konservative 
Folkeparti og 
Fremskridtspartiet, mens 
Kristeligt  Folkeparti - der 
for re år siden var med i 
den borgerlige valgalliance 
- denne gang er gået i 
valgforbund med 
Landsbylisten i Birkelse. 
Kristelig Folkepartis 
spidskandidat bor - som 
Landsbylistens kandidater 
- i Birkelse. 
  Det eneste liste, der står 
uden for et valgteknisk 
valgsamarbejde, er Den 
Kommunale Borgerliste. 
  Den Kommunale 
Borgerliste er som 

Landsbylisten i Birkelse 
nye i forhold til valget i 
1989. Begge lister har 
blandt andet erklæret til 
formål at bryde med den 
blokpolitik, som folkene på 
og bag listerne nder 
udtalt i byrådets politik 
gennem de seneste re år. 
  Ved valget for re år 
siden var der også opstillet 
to ikke-politisk-erklærede 
lister, Kommunelisten med 
Ole Schøler i spidsen og 
Den Kommunalpolistiske 
Liste for Aabybro 
Kommune med O. Koefoed-
Olsen ved roret. Ingen af 
de to lister opnåede i 1989 
valg - og ingen af dem 
forsøger igen, dog er et par 
af listens kandidater denne 
gang at nde på andre 
politiske lister. 





- Venstre skaber uro om plejehjem 
DEBAT: Aalborg Stiftstidende 29.10.1993

  AABYBRO: Erik Ingerslev 
Larsen, Bellisvej, Aabybro, 
byrådsmedlem for SF, 
mener, at Venstre har 
skabt meget uro om 
plejehjemmene: 

  Venstre har i den seneste 
tid skabt så meget uro om 
samarbejdet mellem den 
kommunale ældrepleje og 
vores plejehjem, at det er 
forståeligt, hvis mange 
mennesker føler sig usikre 
på, hvad der er vedtaget. 
Selv blandt en del af de 
kandidater, der opstiller til 
byrådsvalget, er der den 
opfattelse, at der er 
gennemført de ændringer, 
Venstre nu pludselig går 
så stærkt imod. Dette er 
ikke tilfældet. 

  Bente Skole har givet 
udtryk for, at der ikke har 
været enighed i 
socialudvalget om, 
hvordan vi mente, 
samarbejdet i ældreplejen 
skulle være. Det er ikke 
rigtigt. Først 23.03.93 brød 
Venstre med tidligere enige 
beslutninger i 
socialudvalget. 
Intentionerne har hele 
tiden været at skabe et 
tættere samarbejde mellem 
vores plejehjem og den 
kommunale ældrepleje. 
Det har der været fuld 
enighed om blandt alle 
berørte parter, siden 
byrådet i august 1988 
vedtog ældreprojektet. 
  Det var derfor med meget 
stor overraskelse, at jeg og 
Socialdemokratiet måtte 

konstatere, at Venstre 
23.03.93 pludselig ikke 
længere mente, at det så 
var god en ide at skabe et 
naturligt tæt samarbejde 
mellem den kommunale 
ældrepleje og 
plejehjemmene. 
  Ingen har kunnet få nogle 
reelle forklaringer fra 
Venstre på dette pludselige 
holdningsskift. Jeg kan 
respektere, at der er 
forskellige politiske 
holdninger til opgaver, vi 
står for at skulle løse, men 
jeg kan ikke acceptere, at 
man løber fra indgåede 
aftaler. Så optræder man 
politisk utroværdigt, og det 
har Venstre gjort i denne 
sag. 

Ældre debatten er helt kørt af sporet 
Plejehjem skal ikke nedlægges, siger udvalgsformand 
Aalborg Stiftstidende 31.10.1993

Marianne Vester (V) - debatten er kørt af 
sporet

  

AABYBRO: Den seneste 
tids debat om kommunens 
plejehjem er fuldstændig 
kørt af sporet, mener 
formanden for 
socialudvalget, Marianne 
Vester (V), der synes, at de 
ældre er blevet til en 
ufrivillig brik i et politisk 
spil op til kommunalvalget. 
 -Der skal overhovedet ikke 
nedlægges plejehjem. Det 
er der slet ingen i 
socialudvalget - uanset 
politisk farve - der har 
ønske om. Alle - såvel 
Socialdemokratiet, SF som 
Venstre - vil bevare vores 
plejehjem. Det er 
socialudvalget enige om, 

understreger Marianne 
Vester. 
 -Jeg kan godt forstå, hvis 
vores ældre er blevet 
utrygge over debatten, der 
nærmest har udviklet sig 
til et spørgsmål om 
plejehjem/ikke-plejehjem, 
og det er jeg ked af, siger 
Marianne Vester. 
 -Vi er alle enige om at 
bevare vore to plejehjem i 
Aabybro og i Birkelse. men 
vi var derimod uenige om, 
hvordan de skal drives på 
et punkt, nemlig om vi skal 
integrere den 
sygeplejefaglige del, eller 
om vi ikke skal, siger 
formanden for 
socialudvalget. 
  Når Marianne Vester 

siger, at der i udvalget var 
uenighed, så er det fordi 
kommunens ældrestruktur 
rent faktisk er vedtaget. I 
maj vedtog et ertal i 
byrådet kommunens nye 
ældrestruktur. Den nye 
struktur havde tre 
hovedpunkter, hvor af 
samtlige politikere kunne 
blive enige om de to 
hovedpunkter. Det drejer 
sig om aktiveringen af de 
ældre med blandt andet 
fysio/ergoterapi, og så 
drejer det sig om driften af 
de 13 nye ældreboliger i 

Birkelse, som 
Sammenslutningen af 
Diakonhjem skal stå for. 
Hertil var der enighed 
blandt de politiske partier. 
  Det sidste punkt, der 
skilte politikerne, var 
punktet om integreringen 
af den sygeplejemæssige 
del. Den betyder, at de 
sygeplejersker, der er 
ansat af kommunen i 
hjemmeplejen skal ind på 
de to plejehjem, så der 
dermed bliver mulighed for 
at få tilkaldevagt hele 
døgnet. 

  Men den del blev aldrig 
gennemført. Et ertal i 
byrådet bestående af 
Venstre, de konservative og 
Fremskridtspartiet ville 
ikke gennemføre 
integreringen, mens 
Socialdemokratiet og SF 
gerne ville. 
 -Det betyder, at 
plejehjemmene fungerer 
som de altid har gjort. Og 
det vil de blive ved med - 
med mindre det nye byråd 
ønsker at lave om på det, 
siger Marianne Vester. 

V skaber ikke uro 
DEBAT: Aalborg Stiftstidende 03.11.1993

  GJØL: Byrådsmedlem 
Bente. Skole, Huskærvej, 
Gjøl, skriver, at Venstre 
ikke skaber uro om 
ældreplejen: 

  Erik Ingerslev, du mener, 
at Venstre skaber uro om 
plejehjemmene - det er 
ikke tilfældet. Venstre 
ønsker at bevare vores 
gode plejehjem med det 
faste personale, der giver 
den tryghed for vores ældre 
medborgere døgnet rundt, 
som de har behov for. Det 
samme gælder 
hjemmeplejen, som giver 
dem god pleje ude i 
hjemmene. Det vil Venstre 

bevare. 
  Nej, det, der skaber uro, 
Erik Ingerslev, det er 
netop, at du klart i AaS 
29.10. siger, at SF ønsker 
at integrere, og det samme 
skriver Socialdemokratiet i 
valgannonce i Aabybro-
Posten 15.9. - at de stadig 
ønsker syge- og 
hjemmeplejen under 
kommunal ledelse. Det er 
netop det, jeg har påpeget i 
debatten - at hvis I får 
magt, som I har agt efter 
valget, så bliver det en 
total ændring på vores 
plejehjem. Det kan I ikke 
bortforklare. 
  Du skriver, Erik 
Ingerslev, at i 1988 vedtog 

byrådet ældreprojektet. Da 
må jeg da lige gøre dig 
opmærksom på, at det var 
et andet byråd, der vedtog 
det på daværende 
tidspunkt. Det nuværende 
byråd er ikke låst fast af 
beslutninger, som er taget 
for fem år siden - der er 
sandelig løbet meget vand i 
åen siden da. Der sker hele 
tiden store forandringer i 
vores samfund. Det gør der 
jo også for det sociale 
område. 
  Venstre har den 
holdning, at vi skal bevare 
det, der kører godt, og ikke 
ændre på det, fordi der er 
nogle, som mener, det er 
moderne at integrere. 

VENSTRE UTROVÆRDIGE  I DEBATTEN OM 
PLEJEHJEM 
AabybroPosten 03.11.1993

Der har den seneste tid 
været en heftig debat om 
samarbejdet mellem vore 
plejehjem og den 
kommunale hjemmepleje. 
Bente Skole har her sidst 
(Aalborg Stiftstidende 20. 

okt. 1993) givet udtryk for, 
at der ikke har været 
enighed i socialudvalget 
om hvordan vi mente dette 
samarbejde i ældreplejen 
skulle være, dette er ikke 
rigtigt, først den 23. marts 
1993 brød Venstre med 

tidligere beslutninger i 
socialudvalget. 
Intentionerne har været at 
skabe et tættere 
samarbejde mellem vore 
plejehjem og den 
kommunale ældrepleje. 
Jeg vil her give en 



beskrivelse af det faktiske 
indhold og forløb. 
Den 19. maj 1992 k 
socialudvalgets 
medlemmer forelagt et 
oplæg til forhandling med 
Diakonerne der havde 
følgende hoved-elementer. 
"1. Sammenslutningen af 
diakonhjem står for 
udugter, aktiviteter, 
centeraktiviteter, daghjem, 
festdage, køkken, 
rengøring og 
pedelfunktioner. 
2. Aabybro Kommune står 
for plejeopgaverne. 
3. Begge områders ansatte 
indgår i et dagligt 
samarbejde omkring 
beboerne og gæsterne." 
Dette forhandlingsoplæg 
blev på socialudvalgsmødet 
den 26. maj 1992 
godkendt af et enigt 
socialudvalg. 
Udspillet blev forkastet af 
Sammenslutningen af 
Diakonhjem, hvorefter 
socialforvaltningen 
udarbejdede et nyt 
oplæg,der indeholdt 
følgende elementer: 
"1. Aktivitetsområdet med 
genoptræning og 
behandling. 
2. Sygeplejeopgaverne 
omfattende hele døgnet. 

3. Betjening og drift af 12 
ældreboliger ved Birkelse 
Plejecenter." 
På socialudvalgsmødet den 
24. nov. 1992 blev 
forhandlingsoplæget 
princip-godkendt af et 
enigt socialudvalg. 
Den 1. marts 1993 forelå 
der et referat fra de 
afsluttede forhandlinger 
med Sammenslutningen af 
Diakonhjem, der nøje 
fulgte det 
forhandlingsmandat 
socialudvalget gav 
forvaltningen den 24. nov. 
1992. 
Det var derfor med meget 
stor overraskelse, at jeg og 
Socialdemokratiet måtte 
konstatere, at Venstre, den 
23. marts 1993, sprang fra 
aftalen, når den nøje fulgte 
de principper der var 
vedtaget på socialudvalgets 
møde den 24. nov. 1992. 
Efter alt dette er 
situationen i dag den, at 
der af de 3 punkter er sket 
ændringer på de 2, nemlig 
på aktivitetsområdet idet 
der her er blevet ansat 
aktivitetsmedarbejder på 
Aabybro Plejehjem og på 
BirkeIse Plejecenter disse 
er ansat af 
Diakonsammen-

slutningen. 
Aktivitetsmedarbejdernes 
hovedopgaver vil omfatte 
aktivering, igangsætning 
og stimulering til svage 
brugere, støttefunktion i 
forhold til brugergruppen 
og opsøgende arbejde, 
såvel i centret som i 
området (Aabybro og 
Birkelse/Gjølomådet). 
Endvidere er der indgået 
aftale om, at 
Sammenslutningen af 
Diakonhjem skal stå for 
driften af de 13 nye 
ældreboliger, der er under 
opførelse i forbindelse med 
BirkeIse Plejecenter. Den 
tredie opgave var 
integrering af det 
sygeplejefaglige arbejde, 
som kommunen skulle 
have ansvaret for, er ikke 
blevet gennemført. 
Jeg kan respektere, at der 
er forskellige politiske 
holdninger til opgaver, vi 
står for at skal løse, men 
jeg kan ikke acceptere, at 
man løber fra indgåede 
aftaler, så optræder man 
politisk utroværdige. Det 
har Venstre gjort i denne 
sag. 

Erik Ingerslev Larsen 
Byrådsmedlem for SF. 

13 i panel til vælgermøde 
Aalborg Stiftstidende 04.11.1993

  NØRHALNE: Der bliver 
13 deltagere i panelet, når 
der i aften i Nørhalne 
Forsamlingshus er 
vælgermøde forud for 
kommunalvalget 16. 
november. 
  De 13 deltagere er Knud 
Winther og Poul Kristensen 
(S), Inge Pedersen og Jørn 

Pedersen (upolitisk), Ole 
Lykkegaard og Jan 
Andersen (V), Jørgen 
Krogsgaard og Bente 
Hansen (K), Erik Ingerslev 
og Finn Graa Jacobsen 
(SF), Mogens Nørgaard 
Pedersen (KRF) og Ernst 
Christensen (FRP). 
  Ordstyrer i debatten 

bliver Bjørn Falke 
Byrgesen. 
  Arrangør af mødet i 
Nørhalne er Nørhalne 
Borgerforening, Nørhalne 
Forsamlingshus  og 
Nørhalne Handels- og 
Erhvervsforening. 

Valgmøde for elever 
Aalborg Stiftstidende 05.11.1993

  AABYBRO: De ældste 
elever på Aabybro Friskole 
har arbejdet med politik og 
kommunens funktioner i 

emneorientering og har 
blandt andet besøgt 
rådhuset og hørt om 
organiseringen af et valg. 
Som afslutning på emnet 
blev der igår holdt et 

vælgermøde på skolen, 
hvor Aage Toftegaard (V), 
Jørn Krogsgaard (K), Erik 
Ingerslev Larsen (SF) og 
Jens Mikkelsen (FRP) 
besvarede spørgsmål. 

Gyldne løfter til FDF/FPF'erne 
Aalborg Stiftstidende 05.11.1993

  NØRHALNE: Der var 
gyldne løfter til Nørhalne 
FDF/FPF, da omkring 120 
mennesker var stimlet 
sammen i et tætpakket 
forsamlingshus i Nørhalne. 
  Aftenens første - og 
måske længste - spørgsmål 
handlede om husly til 
Nørhalne FDF/FPF, som i 
øjelikket har lånt en 
ejendom af kommunen i 
Bygaden 10. 
  Kredsformand Egon 
Revsbech spurgte, hvornår 
man havde tænkt sig at 
ligestille spejderne med 
idrætsforeningen, som har 
fået en ot hal. Han 
fortalte, at FDF /FPF'erne i 
tiden løb er blevet yttet 
fra det ene tilholdssted til 
det andet, og at de nu 
synes tiden var inde til et 
blivende sted. 
 - Vi forlanger bare den lille 
gård, hvis I ikke vil give os 
den, så vil vi gerne købe. 
Vil I sørge for, at vi får den 
gård. Og hvis ikke, så vil vi 
gerne vide, hvor vi skal 
jawes hen næste gang, 
sagde Egon Revsbech, som 
også i sit spørgsmål k 

ettet ind, at FDF /FPF 
tager sig af alle de børn, 
der ikke spiller fodbold, og 
at foreningen i øjeblikket 
tæller, omkring 80 
medlemmer. 
  I hele panelet, der talte 
samtlige politiske partier 
og Den Kommunale 
Borgerliste for Aabybro 
Kommune, k Egon 
Revsbech gyldne løfter. Alle 
ville arbejde for at 
FDF/FPF'erne kan få et 
permanent klublokale. 
  Jan Andersen, der er 
opstillet for Venstre i 
Nørhalne, sagde, at han 
ville arbejde for, at 
spejderne kan beholde 
huset i Bygaden - det lå 
ham meget på sinde, men 
kommunen havde købt 
ejendommen med henblik 
på udstykning til 
andelsboliger - et projekt, 
som kreditforeningen 
havde spændt ben for ved 
ikke at ville stille de 
nødvendige lån.
  Også Erik Ingerlsev 
Larsen (SF) sagde, at der i 
forvejen ligger en lokalplan 
for området, og derfor vil 
spejdernes ønske kræve en 

anden beslutning blandt 
politikerne.
 -Vi vil love varige 
løsninger, så I ikke 
længere skal være 
kastebold, sagde Ingerslev, 
mens Knud Winther (S) 
supplerede, at det vil 
kræve, at samtlige politiske 
partier er enige i at lave om 
på planen.
  Jørn Krogsgaard sagde, 
at foreningen skulle 
vurdere i hvor god stand 
bygningerne er og vurdere, 
om det kan betale sig, men 
at han vil være med til at 
skaffe blivende lokaler, 
hvilket Ernst Christensen 
(FRP) og Mogens Nørgaard 
Pedersen, der opstiller for 
Kristeligt Folkeparti i 
Birkelse kunne tilslutte 
sig. 
  Inge Pedersen, der er 
opstillet på Den 
Kommunale Borgerliste i 
Nørhalne sagde, at hun 
ikke på stående fod kunne 
tage stilling til, om FDF 
/FPFerne kan få lov til at 
købe Valdemar Larsen 
ejendom, men at hun 
bestemt vil arbejde for 
blivende lokaler.

■ ELEV-VALGMØDE
Aalborg Stiftstidende 06.11.1993
 
De ældste elever på 
Aabybro Friskole har 
arbejdet med politik og 
kommunens funktioner i 

emneorientering og har 
blandt andet besøgt 
rådhuset og hørt om 
organiseringen af et valg. 
Som afslutning på emnet 
blev der igår holdt et 

vælgermøde på skolen, 
hvor Aage Toftegaard (V), 
Jørn Krogsgaard (K), Erik 
Ingerslev Larsen (SF) og 
Jens Mikkelsen (FRP) 
deltog. 



Pasningsordning til debat: Garanti koster     
Aalborg Stiftstidende 05.11.1993

I aftes nåede valgkampen for alvor til Nørhalne. 

  NØRHALNE: 
Børnepasningsgarantien 
har haft sin pris - den 
betyder, at de større børn 
ryger ud af SFO-
ordningen, fordi taksterne 
simpelthen er blevet for 
høje. Hvergang vi spørger 
forældrene, hvorfor de 
tager børnene ud, så er 
svaret, at det er for dyrt. 
  Sådan sagde Ib 
Gadegaard. der er ansat i 
SFO-ordningen i Nørhalne, 
på borgermødet i Nørhalne 
Forsamlingshus i aftes. 
 -Den pasningsgaranti. 
som alle så gerne vil 
prolere sig af, har altså 
sin pris. Prisen for en 
plads i SFO II-ordningen er 
steget fra 185 kroner til 
375 kroner. Fem kilometer 
væk - i Vadum i Aalborg 
Kommune - kan man få en 
plads for 200 kroner, 

sagde Ib Gadegaard, der 
tilføjede, at SFO-ordningen 
også havde en 
forebyggende effekt og 
hentydede til weekendens 
begivenheder i Nørhalne, 
hvor nogle børn generede 
gæster hos 
idrætsforeningen. 
  Mogens Nørgaard 
Pedersen, der opstiller for 
Kristeligt Folkeparti sagde, 
at han jo sagtens kan love 
at kigge på prisen, når han 
ikke kender kommunens 
budget, og det erklærede 
han sig villig til. 
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
forklarede, at taksterne 
steg, da man gik bort fra 
fritidsklubber og indførte 
SFO-ordningerne, selvom 
man på det tidspunkt 
lovede, at det ikke ville 
betyde højere takster. 
 -Det er en forkert 
udvikling - de takster skal 

ned, sagde Ingerslev, der 
tilføjede, at SF så sent som 
i forbindelse med næste 
års budget havde foreslået 
forældrebetalingen i SFO-
ordningerne sat ned fra 26 
procent til 20 procent. 
  Inge Pedersen, der 
opstiller på Den 
Kommunale Borgerliste for 
Aabybro Kommune, 
erklærede, at de frivillige 
foreninger absolut ikke er 
nogen 
børnepasningsordning, og 
at hvis det drejer om 8-9-
årige børn, så var det værd 
at overveje om ikke det 
kunne gøres bedre, som 
hun sagde. 
  Ole Lykkegaard Andersen 
(V) mindede om, at der i 
93/94 bliver brugt 6 
millioner kroner mere på 
børnepasningsområdet, og 
sagde til Ib Gadegaard, at 
kommunens 
personaleprojekt med en 
bedre dialog mellem 
personalet og politikerne 
var det rigtige sted at 
bringe problemet op. 
Skolerne     
  Også kommunens 
skolestruktur og ytningen 
af overbygningen på 
Vedsted Centralskole kom 
på bordet. 
Socialdemokratiet blev fra 
salen spurgt, om ikke det 
er uhandy at gribe fat i 
noget, der er sket. 
 -Vi mener, det er forkert 
at barbere i de små 
lokalsamfund - specielt, 
når man bagefter kan se, 
at man ikke har sparet 
mere, end at man er ved at 
ødelægge et lokalsamfund, 
sagde Knud Winther og 

fortsatte henvendt til 
Venstre: 
 -I burde have trukket 
vejret et halvt år mere, så 
havde vi set 
skattegrundlaget og kunne 
have undgået den 
ulykkelige situation, sagde 
Winther og tilføjede, at det 
kræver en nøje 
forberedelse med høring 
osv. at kigge på 
skolestrukturen igen. 
  Ole Lykkegaard Andersen 
(V) sagde til gengæld, at 
det, som skulle spares ved 
lukningen af 
overbygningen, var sparet - 
så godt og vel endda. 

 -Jeg håber da ikke, 
Socialdemokratiet atter vil 
igang med høring osv. for 
så bliver der uro og kaos 
på skolerne, sagde 
Lykkegaard, der også 
konstaterede, at man jo 
kan diskutere den sag til 
hudløshed. 
  Jørn Pedersen, der 
opstiller på Den 
Kommunale Borgerliste, 
sagde, at når der - så lang 
tid efter beslutningen - 
stadig er så stor 
usikkerhged om 
sagsforløbet, er der ingen 
tvivl om, at det er en sag, 
der atter skal kigges på. 

Han slog til lyd for, at 
undersøge, hvorvidt 
beslutningsgrundlaget var 
rigtigt, mens Jørn 
Krogsgaard (K) opfordrede 
til at stoppe den 
skolestrukturdebat. 
 -Nu når vi er i Nørhalne, 
så brug dem som et 
eksempel på, at man kan 
bevæge sig efter sin 
overbygning - det kan de i 
Nørhalne, og der er endda 
længere end fra Birkelse til 
Aabybro, argumenterede 
Krogsgaard, der fastholdt: 
 - Det var en rigtige 
beslutning, vi traf. 

Borgerliste i vælgernes skudlinie
Aalborg Stiftstidende 06.11.1993

Der var mange spørgsmål til 
Den Kommunale Borgerliste 
for Aabybro Kommune. Listens 
planer om at skære antallet af 
byrådsmedlemmer på 
rådhuset her ned fra 17 til11 
vakte opmærksomhed.                   	 	 	
Arkivfoto 

  NØRHALNE: Med spidskandidaten for 
Den Kommunale Borgerlistes egne ord, 
så k folkene bag listen klø, da der 
torsdag aften var vælgermøde i Nørhalne 
Forsamlingshus. 
  Da Jørn Pedersen skulle summere op i 
den afsluttende runde i panelet gav han 
udtryk for, at borgerlisten godt var klar 
over at den ville få på puklen. 
 -Det havde vi også forventet - det er jo 
vilkårene, når man stikker snuden frem, 
som han sagde. 
Hvem støtter de? 
  Listens to repræsentanter i panelet blev 
spurgt, hvilken borgmesterkandidat de 
kunne støtte - om de kunne støtte Knud 
Winther (S) eller Ole Lykkegaard 
Andersen (V). 
  Inge Pedersen, der opstiller for listen i 
Nørhalne, fortalte, at hun havde haft et 



godt samarbejde i 
arbejdsgruppen bag 
borgerlisten, og at hun har 
et ideologiske ståsted 
omkring 
Socialdemokratiet. 
 - Jeg har før bakket op om 
Knud Winther, så det 
kunne være en mulighed, 
sagde Inge Pedersen, mens 
Jørn Pedersen mest 
frygtede, at de to - altså 
Socialdemokratiet og 
Venstre - gik sammen.
 -Jeg vil gerne have valget 
afgjort inden, men jeg tror 
ikke, det giver problemer. 
Hvis Inge hælder til 
Socialdemokratiet, så 
hælder jeg nok mere til 
den anden side, sagde 
Jørn Pedersen - uden at 
sætte et konkret navn på. 
  Fra salen blev der spurgt, 
om Liste Hs kandidater 
ikke kunne opstilles i 
deres respektive partier, 
siden det var nødvendigt 
med en borgerliste - der 
blev hentydet til at Jørn 
Pedersen tidligere har 
siddet i byrådet for 
Venstre, og at listen også 
tæller Kay Werner, der har 
været opstillet for Det 
Konservative Folkeparti.
  Jørn Pedersen forklarede, 
at man på et 
opstillingsmøde i Venstre 
ikke havde haft blik for de 
unge - og at der på 
Venstres liste kun er en 

kandidat under 40. Det 
mener han ikke, partiet 
kan være bekendt. 
  Folkene fra salen ville 
også høre om Den 
Kommunale Borgerlistes 
planer om at reducere 
antallet af 
byrådsmedlemmer fra 17 
til 11. 
  Jørn Pedersen forklarede, 
at det vil give et mere 
handlekraftigt byråd, og at 
hans erfaringer fra byrådet 
siger, at man arbejder 
bedst sammen i 
femmands-udvalgene. 
Samtidig vil det som 
sidegevinst give en 
besparelse på 1,2 millioner 
kroner i en byrådsperiode, 
når færre 
byrådsmedlemmer skal 
honoreres. 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
mener, at Liste Hs planer 
om at reducere antallet af 
byrådsmedlemmer vil gå 
ud over demokratiet, mens 
Erik Ingerslev Larsen af 
samme grund fandt det 
passende at have 17 
byrådsmedlemmer som 
repræsentant for 11.000 
indbyggere. 
Kan ikke se dusen
  Knud Winther kaldte det 
et paradoks, at 
borgerlisten vil i byrådet og 
så samtidig have færre 
medlemmer - så tager man 

på forhånd livet af sig selv, 
mente han. 
  Heller ikke Mogens 
Nørgaard Pedersen, der 
opstiller for Kristeligt 
Folkeparti, kunne se 
dusen ved at skære 
antallet af 
byrådsmedlemmer ned - 
hvis Kristeligt Folkeparti 
k et enkelt mandat denne 
gang, ville det være tåbeligt 
at stemme for færre 
medlemmer som noget af 
det første - og dermed 
stemme sig selv ud ved 
næste valg. 
  Ernst Christensen sagde, 
at han bestemt ikke havde 
noget imod at spare på de 
offentlige udgifter - men at 
han ikke selv kunne 
drømme om at stille sådan 
et forslag. 
 -Jeg hopper altså ikke 
med på ideen, sagde 
fremskridtsmanden. 
  Jørn Krogsgaard (K) 
kaldte det et modigt 
forslag, men bifaldt ikke 
argumentet om at spare 
vederlag til politikere - 
kommunens omsætning på 
et par hundrede millioner 
kroner taget i betragtning. 
  En spørger ville også vide 
om H' et i Liste H stod for 
Halløj. Det kaldte Jørn 
Pedersen for et uværdigt 
spørgsmål, men svarede, 
at H'et stod for 
hæderlighed.

Kommunen betaler journalistiske indlæg 
Aalborg Stiftstidende 07.11.1993

  AABYBRO: Aabybro 
Kommune har i adskillige 
tilfælde betalt sig fra at få 
journalistiske artikler 
bragt i ugeavisen Aabybro-
Posten - ikke alene artikler 
af oplysende karakter, men 

også artikler med 
baggrund i politisk 
uenighed i byrådet. 
  Det mener SF'eren Erik 
Ingerslev Larsen, og det er 
baggrunden for, at han har 
rejst sagen overfor 
økonomiudvalget - han har 

ønsket at vide, i hvor 
mange tilfælde, kommunen 
har betalt en journalist for 
at skrive en artikel til 
Aabybro-Posten. 
 -Jeg synes, det er god ide, 
at kommunen får politiske 
beslutninger belyst via 

redaktionel omtale, og 
det er godt, at vi i vid 
udstrækning oplyser 
borgerne om nye ting. 
Men det er uheldigt, når 
vi artiklerne bruges til at 
retfærdiggøre nogle 
politiske beslutninger, 
som vi ikke har været 
enige i, for her bliver 
Aabybro-Posten en del 
af magtapparatet, siger 
Erik Ingerslev Larsen. 
  Det er ere artikler i 
fra uge-avisen i det 
tidlige forår, som han er 
utilfreds med. De 
handler alle om 
Teknologiparkprojektet, 
og specielt nævner 
Ingerslev en artikel. Den 
handler om 
virksomheden LH Agro 
og 
Teknologiparkprojektet  
-Artiklen er skrevet lige 
efter, at der var en 
voldsom uenighed i 
byrådet om 
Teknologiparkprojektet, 
og jeg ser artiklerne som 
et forsøg fra ertallets 

side at retfærdiggøre 
nogle politiske 
beslutninger, siger Erik 
Ingerslev Larsen, der 
tilføjer, at han ingen 
mulighed havde for at få 
samme redaktionelle 
omtale.
  Han fremhæver også 
en artikel, der blev bragt 
i Aabybro-Posten i maj 
og handler om den nye 
kommuneplan og 
vindmøller. 
 -I artiklerne fra maj 
måned står der, at 
kommuneplanen ikke er 
vedtaget. På trods af, at 
vi 14 dage tidligere 
havde vedtaget den. Så 
den artikel er i direkte 
uoverensstemmelse med 
sandheden, og det er 
meget uheldigt, siger 
SF'eren.
  Han mener, at især de 
to artikler ligger på 
kanten af det forsvarlige, 
og ønsker derfor, at de 
artikler, som kommunen 
betaler for, i fremtiden 
bliver forsynet med en 

klar overskrift, der 
fortæller, at denne 
artikel en sponsoreret af 
Aabybro Kommune. 
  På spørgsmålet om, 
hvorvidt det er det 
forestående valg, der nu 
får Erik Ingerslev Larsen 
til at bringe sagen på 
bane, siger han, at han 
allerede før 
sommerferien bad 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen 
om at tage sagen op, 
men at det ikke er sket. 
Derfor bad han om at få 
punktet sat på 
økonomiudvalgets 
dagsorden. 
 -Desuden er vores nye 
kommunikationspolitik 
noget, vi har vedtaget i 
denne byrådsperiode. 
Det er det siddende 
byråd, der har sat det 
igang, og derfor er det 
også mest rimeligt, at vi 
fastsætter en fremtidig 
kurs, inden det nye 
byråd kommer til, siger 
Erik Ingerslev Larsen. 

Ordningen fortsætter 
Aalborg Stiftstidende 07.11.1993

  AABYBRO: I fremtiden 
skal det fremgå tydeligt, 
når Aabybro Kommune via 
journalistiske artikler 
informerer i Aabybro-
Posten, og så er det folk fra 
forvaltningen, der skal 
udtale sig, og ikke 
politikere. 
  Sådan lyder 
beslutningen, efter at 
økonomiudvalget har 
behandlet sagen om 
information i ugeavisen. I 
gennemsnit har 
kommunen betalt 10 
artikler, om måneden, 

oplyser borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V). 
  Om de artikler, som Erik 
Ingerslev Larsen ikke er 
tilfreds med, siger Ole 
Lykkegaard Andersen, at 
man ikke kan undlade at 
skrive om de ting, der har 
været politisk uenighed 
om. 
 -Man er nødt til at fortælle 
om de ertalsbeslutninger, 
der bliver taget, siger han. 
  Til artiklen om LH Agro 
og Teknologiparkprojektet 
blev der ifølge borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
taget initiativ af Birgit Tjell 

fra sekretariatet på 
rådhuset, og hun afgør 
sammen med journalisten 
fra Aabybro-Posten, hvilke 
artikler der skal skrives. 
  Om artiklen fra maj siger 
Ole Lykkegaard Andersen, 
at det var en fejl, da 
formanden for teknisk 
udvalg, Jørn Krogsgaard, 
udtalte sig - det skulle 
have været en medarbejder 
fra forvaltningen. 
  Om baggrunden for 
informationsprojektet siger 
Ole Lykkegaard Andersen, 
at journalisten på 
Aabybro-Posten på et 



tidspunkt ikke længere var 
ansat på ugeavisen, og det 
var kommunen ked af. 
 -Derfor besluttede vi selv 
at betale for artiklerne. 

  Men i fremtiden vil det 
tydeligt fremgå, at 
kommunen har 
sponsoreret enten via en 
underskrift eller en bjælke 

henover artiklen. Og 
forvaltningens folk skal 
føre ordet. 

Forsøger sig med åbne postlister på rådhuset 
Aalborg Stiftstidende 07.11.1993

  AABYBRO: 
Økonomiudvatget i 
Aabybro Kommune har nu 
erklæret sig så interesseret 
i åbne postlister, at man i 
en forsøgsperiode vil 
registrere den post, der 
kommer rådhuset i hænde. 
Med henblik på det skal 
rådhusets sekretariat nu 
udarbejde et forslag til 
arbejdsgangen i åbne 
postlister. 
 -I en forsøgsperiode vil vi 
nu lave nogle lister over de 
ting, der har politikernes 
interesse, som giver en 
kort beskrivelse af, 
hvornår posten er 
indkommet, hvem den er 
fra, og hvad brevet handler 
om, siger borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V). 
  Der ndes eksempler på 
andre kommuner, hvor 
man registrerer alt - alle 
breve fra ende til anden - 
og kommuner, hvor man 
både registrerer den post, 
der aeveres på rådhuset 
samt den post, som sendes 
fra kommunekontoret.
  Men i Aabybro Kommune 
vil man i første omgang 
nøjes med den post, som 
medarbejderne i 

sekretariatet på 
politikernes vegne nder 
interessant og den post 
som kommer til rådhuset. 
 -Der kommer jo mange 
henvendelser hertil, og 
mange kan lave den her 
registrering på mange 
niveauer. Skulle vi 
registrere alt, vil det koste 
nogle ressourcer. Derfor vil 
vi forsøgsmæssigt tage den 
post fra, som vi mener har 
politikernes interesse - det 
skal mere ses som et 
redskab for politikerne, 
siger Ole Lykkegaard 
Andersen. 
  Han nævner eksempler 
som love, cirkulærer og 
henvendelser fra andre 
kommuner som noget 

politikerne kunne have 
interesse for - men også for 
eksempel henvendelser fra 
tilsynsråd og 
andre instanser. 
  En henvendelse fra 
Tilsynsrådet for 
Nordjyllands Amt til 
Aabybro Kommune i 
forbindelse med sagen om 
den forhenværende 
centerleder på Gjøl, 
Birgitte Sandsgaard, var 
den direkte årsag til, at 
Erik Ingerslev Larsen (SF) i 
sommer stillede forslaget 
om de åbne postlister. 
  I forbindelse med sagen 
var brevvekslingen mellem 
rådhuset og tilsynsrådet 
ikke kendt af alle 
politikere. 

Som forsøg vil Aabybro Kommune nu indføre åbne postlister, så posten til rådhuset 

Strid om striber 
Omkring 80 til kommunens næstsidste vælgermøde 
Aalborg Stiftstidende 10.11.1993

  GJØL: Med myndig og 
bestemt hånd ledede 

ordstyrer Kaj Christensen 
slagets gang, da Gjøl Kro i 
aftes rummede omkring 80 

deltagere i kommunens 
næstsidste vælgermøde. 
  Som det var tilfældet i 

Nørhalne og i Biersted kom 
kandidaterne i panelet vidt 
omkring, og som det også 
var tilfældet de to andre 
gange var hovedparten af 
mødedeltagerne folk, der 
selv kandiderer til valget, 
sidder i byrådet eller i det 
politiske bagland. 
  Fra lokal side var der bud 
efter vejstriberne - eller 
mangel på samme - ad 
strækningen på 
Kjellerupsvej. Hvor bliver 
striberne af, spurgte Aase 
Bang.
  Jørn Krogsgaard (K), 
sagde at der burde være 
striber på vejen, men at 
der har været problemer 
med vejen, der var for glat. 
  Han lovede at "tage vare 
på sagen".
  Samme Aase Bang ville 
vide, om Gjøl var godt nok 
rustet med hensyn til 
byggegrunde, og 
borgmester Ole Lykkegaard 
Andersen (V) svarede, at et 
område ved Grebjerg var 
lagt ud, mens der mellem 
Marken og Torpet
var grunde for folk, de 
gerne vil have udsigt. 
  Med hensyn til 
erhvervsgrunde på Gjøl 
ønskede ere 
mødedeltagere at vide, om 
der virkelig ikke var 
erhvervsgrunde på Gjøl for 
de virksomheder, der ikke 
ønskede at etablere sig i 
Aabybro eller andre steder. 
  Hertil svarede Ole 
Lykkegaard Andersen, at 
der i øjeblikket arbejdes 
med en lokalplan for et 
område ved Drøvten. 
  Som ved de andre 
vælgermøder blev 
kandidaterne fra de to 
borgerlister frittet ud om, 
hvilken 

borgmesterkandidat, de 
kunne støtte, og Kay 
Werner (Liste H) undrede 
sig over, at det kan være så 
interessant for den 
almindelige vælger. Han 
sagde, at listens 
kandidater ikke er låst på 
forhånd - det kommer an 
på, hvordan stemmerne 
falder. 
  Preben D. Jensen (Liste L) 
gav udtryk for nogenlunde 
det samme syn på det 
spørgsmål - her vil man 
ikke lægge sig fast på 
noget på forhånd. 
  Også de mere kendte 
kaniner blev trukket op af 
hatten: Kommunens 
økonomi, som nu ser 
lysere ud. Er det 
sparerunderne, der er slået 
igennem (det mener 
Venstre og Konservative) 
eller er det et bedre 
skattegrundlag end 
forventet (det mener 
Socialdemokratiet og SF). 
  Også skolestrukturen og 
nedlæggelsen af 

overbygningen på Vedsted 
Centralskole var på 
dagsordenen. Ernst 
Christensen (FRP) 
erklærede, at han var i 
tvivl, om beslutningen 
havde været kampen værd, 
mens V og K fastholdt, at 
det var en nødvendig 
lukning, mens S og SF 
hævdede det modsatte.
  I panelet sad: Ernst 
Christensen fra 
Fremskridtspartiet, Ole 
Lykkegaard Andersen og 
Ole Hermansen, begge 
Venstre, Erik Ingerslev 
Larsen og Finn Graa 
Jakobsen, begge 
Socialistisk Folkeparti, 
Jørn Krogsgaard fra Det 
Konservative Folkeparti, 
Preben D. Jensen fra 
Landsbylisten. Kay Werner 
og Palle Pedersen, begge 
fra Den Kommunale 
Borgerliste for Aabybro 
Kommune samt Kirsten 
Nielsen og Knud Winther, 
begge fra 
Socialdemokratiet.  

Senest rejste Gjøl Turist- og Erhvervsforening kritik af de manglende 
vejstriber på Kjellerupsvej. I aftes var vejen atter genstand for 
opmærksomhed ved vælgermødet	                                  Arkivfoto



Skærpet tone på valgmøde
Aalborg Stiftstidende 12.11.1993

Der blev snakket ældrepolitik, børnepasning, unge, grundpriser og erhvervspolitik på valgmødet på Aabybro Plejehjem.	      Foto: Per Kolind

Af Helle Madsen

  AABYBRO: Omkring 200 
mennesker oplevede i aftes 
en skærpet tone og til tider 
direkte personlige angreb, 
da valgkampens sidste 
møde blev holdt på 
Aabybro Ungdomsskole. 
  Atter var det de store 
emner som ældrestruktur, 
skolestruktur og 
kommunens økonomi, der 
holdt debatten igang 
mellem de 14 deltager i 
panelet. Og atter var det 
stort set de samme 
mennesker - enten 
nuværende politikere eller 
måske kommende, der 
stillede de este spørgsmål 
fra salen efter nu at have 
turneret rundt med 
valgprogrammer i 
Nørhalne, Biersted og Gjøl. 

  Trods ihærdige forsøg fra 
salen, der gerne ville i gang 
med 
bogstavkombinationerne 
allerede inden 
kommunalvalget på 
tirsdag, lykkedes det ikke 
at fritte noget entydigt svar 
ud af hverken 
repræsentanterne fra 
Kristeligt Folkeparti eller af 
de to fra Den Kommunale 
Borgerliste. Og den 
endelige sammensætning 
og eventuelt nye politiske 
konstellationer i byrådet 
må vente til tirsdag. 
  Denne gang kom 
ældredebatten mere til at 
handle om, hvem der ville 
holde deres valgløfter til de 
ældre. Fra salen ville 
byrådsmedlem Jørgen 
Hellum vide, om Venstre, 
de Konservative og 
Fremskridtspartiet ville 
skære ned på 

ældreområdet - det havde 
partierne gjort efter sidste 
valg, og nu lovede de atter 
bedring, mente han. 
  Ernst Christensen (FRP) 
mente, at han stod uden 
skyld i ihvertfald en del af 
besparelserne. Jørn 
Krogsgaard (K) mente, at 
de ældre også vil få i den 
fremtidige periode. Og 
Alice Justesen (V) sagde, at 
man allerede for budgettet 
for 1994 har afsat ere 
penge. 
  Denne gang kom 
skolestrukturen ikke så 
meget til at handle om 
lukningen af 
overbygningen på skolen i 
Birkelse, men mere om 
Socialdemokratiets forhold 
til Kærvejskolen - Palle 
Pedersen ville fra salen 
vide, hvorfor partiet i dets 
valgannoncer fortæller, at 
Kærvejskolen skal 

nedlægges. 
  Knud Winther kaldte det 
en misforståelse, noget 
vrøvl og sagde, at 
Socialdemokratiet ønsker 
en decentral skolestruktur 
med overbygninger i 
Biersted, Aabybro og 
Birkelse. - Vi agter ikke i 
den kommende valgperiode 
at nedlægge Kærvejskolen, 
sagde han. 
  Kommunens økonomi 
blev også gået efter i 
sømmene - det blev blandt 
andet til en del snak om de 
13 millioner kroner, som 
byrådet i 1990 sparede på 
driften. Jørn Pedersen 
(Liste H) spurgte, hvorfor 
man ikke har brugt de 7,4 
millioner kroner, som man 
har fået mere tilbage i skat 

end beregnet, til en 
skattenedsættelse - i stedet 
for, at man med et 
anlægsbudget på 19,3 
millioner kroner i 1994, 
låser et kommende byråd.
  Jørn Pedersen k den 
begrundelse fra de, der 
står bag budgettet for 1994 
- at man har ønsket at 
sætte noget beskæftigelse 
igang via det 
forholdsmæssige store 
anlægsbudget. 
  Der blev stillet 23 
spørgsmål fra salen, som 
k valgkampen drejet ind 
på blandt andet 
børnepasning, 
arbejdsløshed, unge, 
grundpriser, 
erhvervspolitik, 
Teknologipark og 

valgforbund. 
  I panelet sad: Thorkild 
Eskildsen og Ernst 
Christensen, 
Fremskridtspartiet, Per 
Vandkrog og Jørn 
Krogsgaard, Det 
Konservative Folkeparti, 
Alice Justesen og Aage 
Toftegaard, Venstre, 
Mogens Nørgaard Pedersen 
og Jens Hansen, Kristeligt 
Folkeparti, Chr. Hoven 
Nielsen og Jørn Pedersen, 
Den Kommunale 
Borgerliste, Benny 
Christiansen og Knud 
Winther, 
Socialdemokratiet, 
Margrethe Larsen og Erik 
Ingerslev Larsen, 
Socialistisk Folkeparti. 

For meget  om fortiden
DEBAT: Aalborg Stiftstidende 16.11.1993

  AABYBRO: Jens 
Haugaard, Kærvej, 
Aabybro, skriver om 
vælgermøder: 

  Det er med stor glæde, at 
jeg deltager i de politiske 
diskussioner ved 
vælgermøder i kommunen. 
På mødet på Biersted Kro 
var der efter min mening 
en for stor diskussion om 
den politik, der er udført i 
den forgangne 

byrådsperiode. 
  Panelet k mange gode 
spørgsmål, men der var så 
sandelig også mange, der 
ikke blev besvaret. 
  Prioriteringen af de 
økonomiske midler, der nu 
er til rådighed i 
kommunen, hvordan skal 
de bruges? Skal skatterne 
op? Hvis ikke, hvor vil 
partierne så nedprioritere? 
SF: Svaret er ja, hvis 
borgerne forlanger bedre 
ydelser af det offentlige. V: 
Ingen skattestigning, men 

heller ingen svar på hvilke 
områder, der eventuelt 
skulle ske nedprioritering 
ved. Dog ville de fremme 
ældreplejen. Hvor ville de 
forskellige partier så 
nedskære? Jeg k ingen 
svar. Der blev spurgt om, 
hvad integrering i 
ældresektoren det betød på 
godt dansk. Ingen svar. 
  Jeg vil dog være den 
første til at medgive en 
borger, der sagde: "Politik 
er til tider blodigt 
håndværk.  

Skuffede socialdemokater 
Aalborg Stiftstidende 17.11.1993

  AABYBRO: 
Socialdemokratiets 
medlemmer havde svært 
ved at skjule skuffelsen 
over valgresultatet og den 
kendsgerning, at partiet fra 
nytår vil være 
repræsenteret med en 

kandidat mindre end i dag. 
  Socialdemokratiet 
mistede ved valget for re 
år siden en kandidat og 
også denne gang kunne 
partiet skrive sig en 
tilbagegang bag øret. 
 -Vi er ikke gået væsentligt 
tilbage i antallet af 

stemmer, men har 
tilsyneladende heller ikke 
fået andel i den højere 
stemmeprocent, sagde en 
synligt skuffet Knud 
Winther på rådhuset i 
aftes. 
 -Borgmestereffekten fra 
kanonvalget for re år 



siden har holdt ved, og de 
borgerlige har holdt 
skansen, og så kan man 
sige, at det, der er sket på 
landsplan også er sket her, 
sagde Knud Winther og 
tilføjede, at han havde 
håbet SF kunne havde 
løftet opgaven at sluge de 
stemmer, som 
Socialdemokratiet har 
afgivet. 
  Erik Ingerslev Larsen 
glæder sig meget over et 

større antal stemmer til 
Socialistisk Folkeparti og 
dermed en fremgang, men 
siger, at det ikke har nyttet 
noget, når 
Socialdemokratiet til 
gengæld har mistet et 
mandat. 
 -Da vi kom i byrådet i 
1985 havde 
Socialdemokratiet syv 
mandater - nu har de fem, 
så den socialistiske side er 
blevet mindre. 

 -Jeg havde også håbet, at 
vi k endnu et mandat ind, 
så vi var to til at dele om 
arbejdet i byrådet. Men 
mandat nummer to er det 
sværeste at få, 
konstaterede Erik 
Ingerslev Larsen i aftes. 
 -Men vi klør på - de 
slipper ikke for os, og vi vil 
fortsætte den linje, som 
der er kørt indtil nu. 

S tabte terræn landsbylisten ind 
Det borgerlige ertal består
Aalborg Stiftstidende 17.11.1993

  AABYBRO: 
Socialdemokratiet gik et 
mandat tilbage fra seks til 
fem, og Landsbylisten fra 
Birkelse kom ind med et 
mandat, mens Den 
Kommunale Borgerliste 
ikke kom ind. Samtidig 
holdt den borgerlige øj 
status quo med nøjagtig 
den samme 
mandatfordeling, som 
kendes fra byrådet idag - 
otte fra Venstre, en 
konservativ og en 
fremskridtsmand - og 
dermed et solidt borgerligt 
ertal. 
  Sådan er situationen efter 
valget i går, der også 
betyder et goddag til en del 
nye ansigter blandt de 17, 
der fra 1. januar skal 
indtage pladserne i 
byrådssalen.
  Hele syv nye - re 
Venstre-folk, to 
socialdemokrater og en fra 
Landbylisten - skal sidde i 
det byrådet. Valget blev et 
farvel til Jørgen Hellum, 
Biersted, Erik Ravn 
Jensen, Birkelse og Bente 
Skole, Gjøl. 

  På forhånd, var det givet, 
at re af pladserne skulle 
skiftes ud, da tre af de 
nuværende Venstrefolk, 
Marianne Vester, Kurt 
Simonsen og Jytte 
Pedersen ikke stillede op. 
Leif Andersen fra 
Socialdemokratiet ønskede 
heller ikke endnu en 
periode. 
  Stemmeprocenten var 
som på landsplan højere i 
år end for re år siden. 
Dengang lå 
stemmeprocenten på 73,3 
procent, mens den i går 
var på 75,4 procent.
Resultatet blev: 
  A - Socialdemokratiet. 
Ialt 1.601 stemmer - heraf 
292 listestemmer: 
  Valgt blev: Knud Winther, 
Nørhalne, (351), Carsten 
B. Andersen, Nørhalne, 
(85), Benny Christiansen, 
Aabybro (107), Carl Vibech 
Laursen, Biersted, (208) og 
Karl Schrøder, Birkelse. 
(125). 
  C - Det Konservative 
Folkeparti. Ialt 484 
stemmer - heraf 43 
listestemmer: 
  Valgt blev: Jørn 

Krogsgaard, Aabybro, 
(254). 
  F - Socialistisk 
Folkeparti. Ialt 533 
stemmer - heraf 76 
listestemmer: 
  Valgt blev: Erik Ingerslev 
Larsen, Aabybro, (343).
  H - Den Kommunale 
Borgerliste. lalt 297 
stemmer - ingen 
listestemmer: Ingen blev 
valgt.
  L - Landsbylisten i 
Birkelse. Ialt 303 stemmer 
- heraf 26 listestemmer: 
  Valgt blev Erik Nielsen, 
Birkelse. (107). 
  Q - Kristeligt 
Folkeparrti. Ialt 145 
stemmer - ingen 
listestemmer: 
  Ingen blev valgt. 
  V - Venstre. Ialt 2.307 
stemmer - heraf 252 
listestemmer: 
  Valgt blev Ole Lykkegaard 
Andersen; Gjøl, (752), Aage 
Toftegaard, Aabybro, (114), 
Dorthe Pedersen, Biersted, 
(187), Jan Andersen, 
Nørhalne, (211), Alice 
Justesen, Aabybro (92), 
Ole F Hermansen, Gjøl, 
(106), Karlo Jensen, 

Aabybro, (223), Knud 
Ogstrup, Biersted (74). 
  Z - Fremskridtspartiet. 

lalt 448 stemmer - heraf 
69 listestemmer. 
  Valgt blev Ernst 

Christensen, Aabybro, 
(235). 

De slugte stemmerne 
Aalborg Stiftstidende 17.11.1993

Flere vælgere mødte op til valget i går end for fire år siden. Og mange stemte personligt. Foto: Jens Morten 

  AABYBRO: Valget i 
Aabybro Kommune bar 
præg af høje personlige 
stemmetal - også til en del 
af de nye kandidater. 
Således k otte af de nye 
medlemmer af byrådet 
mere end 200 personlige 
stemmer. Endnu engang 
blev valgets absolutte 
topscorer borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen, der 
opnåede ikke færre end 
752 personlige stemmer 

mod 854 for re år siden. 
  Derefter følger Knud 
Winther med 351 - skarpt 
forfulgt af Erik Ingerslev 
Larsen med 343. Jørn 
Krogsgaard k 254 
personlige stemmer, Ernst 
Christensen 235. To 
Venstre-folk, Karlo Jensen 
og Jan Andersen, strøg 
direkte i byrådet med 223 
og 211 personlige 
stemmer. Carl Vibech 
Laursen k 208 personlige 
stemmer. 

  Socialdemokratiet: 
Knud Winther, 351, 
Carsten B. Andersen, 85, 
Benny Christiansen, 107, 
Jørgen Hellum, 74, Erik 
Ravn Jensen, 58, Poul R. 
Kristensen, 66, Bent 
Kronborg, 25, Carl Vibech 
Laursen, 208, Kirsten 
Nielsen, 35, Niels Erik 
Pedersen, 34, Karl 
Schrøder, 125, Gudrun 
Simonsen, 52, Ole Nielsen 
Vad, 63, Kurt H. 
Vestenbæk, 26. 



  Det Konservative 
Folkeparti: 
Jørn Krogsgaard, 254, Per 
Vandkrog, 54, John 
Hedelund, 36, Bente 
Hansen, 33, Niels Bahn, 
16, Allan Andersen, 17, 
Freddy Munk Sørensen, 
31. 
  Socialistisk Folkeparti: 
Erik Ingerslev Larsen, 343, 
Finn Graa Jakobsen, 12, 
Margrethe Larsen, 19, 
Karen Risager Frøstrup, 
33, Torben Ertmann, 23, 
Lars Jacobsen Hasager, 
17, Ingelis Tannebæk 
Pedersen, 10. 
  Den Kommunale 
Borgerliste: 
Jørn Pedersen, 89, Inge 
Pedersen, 31, Kay Werner, 
49, Kirsten Deleuran, 9, 
Chr. Hoven Nielsen, 19, 

Poul Zinck, 20, Palle 
Palsgaard, 27, Freddy 
Stensgaard Jensen, 32, 
Lars Pedersen, 5. 
  Landsbylisten: 
Preben Dalgaard Jensen, 
84, Erik Nielsen, 107, 
Annemie Pedersen, 36, 
Sonja Kristiansen, 29, 
Finn Kristensen, 14, Helen 
Andersen, 3, Frank 
Poulsen, 4.
  Kristeligt Folkeparti: 
Mogens Nørgaard 
Pedersen, 110, Jens Peter 
Hansen, 15, Grethe 
Kristensen, 4, Anne Mette 
Vennegaard Larsen, 7, 
Kristen Vestergaard, 9. 
  Venstre: 
Ole Lykkegaard Andersen, 
752, Aage Toftegaard, 114, 
Dorthe Pedersen, 187, Jan 
Andersen, 211, Louis K. 

Larsen, 46, Alice Justesen, 
92, Ib Horsmark, 69, 
Jørgen Justesen, 35, 
Anders Hvilsom, 27, Ole F 
Hermansen, 106, Karlo 
Jensen, 223, Knud 
Ogstrup, 74, Niels Bech, 4, 
Jens Johansen, 9, Bente 
Skole, 31, Oluf Steffensen, 
14, Gunnar Østergaard, 
21, Mogens Madsen, 6, 
Margit Bang-Andersen, 9, 
Aage Christensen, 23, 
Hans Krogh, 2. 
  Fremskridtspartiet: 
Ernst Christensen, 235, 
Thorkild Eskildsen, 67, 
Hanne Bech Sørensen, 8, 
Jens Haugaard, 23, Søren 
Hegelund, 4, Frode 
Hansen, 6, Jens 
Mikkelsen, 36.

Det første kryds
Aalborg Stiftstidende 17.11.1993

AABYBRO: Adskillige unge 
i Aabybro Kommune havde 

ved kommunalvalget i går 
lejlighed til at sætte sit 
kryds for første gang. En af 

dem var Tom Lund 
Christensen, 
Nørremarksvej i Aabybro, 

18-årige Tom Lund Christensen var forberedt, da han i går afgav sin stemme på Kærvejskolen i Aabybro - han har læst bogen om politik.                  
                                  Foto: Jens Morten

der blev 18 år i februar. 
  For ham var valget enkelt 
- ikke bare om han skulle 
udnytte sin mulighed for at 
stemme, men også hvor 
stregerne skulle slåes.
 -Inden EF-valget i maj 
læste jeg mange bøger om 
de politiske partier og om, 
hvad de står for, så derfor 
har det ikke været svært, 
sagde Torn Lund 
Christensen, da han i går 
eftermiddag mødte op på 
Kærvejskolen. 
Kristen holdning 
 -Dengang blev jeg positivt 

overrasket over for 
eksempel Det Radikale 
Venstre, men min kristne 
livsholdning taget i 
betragtning gik krydset til 
Kristeligt Folkeparti, var 
Tom Lund Christensen 
ikke bleg for at afsløre. 
  Det nemmeste var 
selvfølgelig helt at lade 
være med at stemme, men 
den 18-årige Aabybro-
borger nder det vigtigt at 
bidrage med netop sit syn 
på sagerne. 
  Han har ikke fulgt nøje 
med i den lokale debat op 

til valget og har heller ikke 
deltaget i vælgermøder i 
kommunen, men derimod 
har han på Aalborg 
Katedralskole, hvor han 
læser HF, haft mulighed 
for at stifte bekendtskab 
med nogle af valgets 
kandidater. 
  Tom Lund Christensen vil 
ikke udelukke, at han selv 
kunne nde på at gå aktivt 
ind i politik, men har ikke 
den tid, som det kræver. 
 -Skal man gå ind i politik, 
må man være parat til at 
gå 100 procent ind i det.

Endnu et kanon valg 
Glæde hos venstres medlemmer 
Aalborg Stiftstidende 17.11.1993

AABYBRO: Glæde og 
tilfredshed kunne i aftes 
spores blandt Venstre-
folkene, da valgresultatet 
blev klart. Partiet kunne 
holde skansen med sine 
otte mandater i byrådet, og 
borgmester Ole Lykkegaard 
Andersen betegnede valget 
som meget ot. Selv 
oplevede han endnu et 
kanonvalg med et utroligt 
højt antal personlige 

stemmer, og partiet som 
sådan k omkring 200 
stemmer mere end ved 
valget for re år siden. 
 -Vi har i den forgangne 
byrådsperiode måtte træffe 
nogle ubehagelige 
beslutninger, og så har der 
jo også været et par nye 
borgerlister denne gang, så 
på den baggrund er det et 
meget ot, valg, sagde Ole 
Lykkegaard Andersen, da 
resultatet var parat. 

  Om den næste fase efter 
valgresultatet og fordeling 
af udvalgsposter, siger Ole 
Lykkegaard Andersen, at 
han nu vil indkalde den 
nye gruppe af Venstres 
byrådsmedlemmer.
 -Der er kommet så mange 
nye og spændende 
mennesker, så dem vil jeg 
snakke med, men jeg vil 
også tage kontakt til de 
konservative. 

Champagne i Birkelse 
Aalborg Stiftstidende 17.11.1993

BIRKELSE: Landsbylisten i 
Birkelse kom ind med et 
mandat, og det blev fejret 
med lidt champagne og 
mere vin i Hjorts Hus i 
Birkelse i aftes. 
 -Vi er godt tilfreds med, at 
Birkelse er repræsenteret 
med en mand fra 
Landsbylisten, Erik 
Nielsen, og en mand fra 
Socialdemokratiet - altså 

to byrådsmedlemmer - 
efter nytår, siger 
formanden for 
landsbyrådet, Leo Leed. 
 -Vi har fået 304 stemmer, 
og det er vi godt tilfreds 
med, men vi kunne 
da godt have forestillet os 
en anden sammensætning, 
og vi kunne da også godt 
have ønsket os et bedre 
valg for Kristeligt 
Folkeparti, som vi var i 

valgforbund med. Men der 
manglede desværre 50 
stemmer, siger Leo Leed. 
Han siger, at Landsbylisten 
nu vil forsøge at få det 
mest postive ud af arbejdet 
i byrådet. 
 -Valgresultatet er en sejr 
for Birkelse. Birkelse kom 
til orde, og nu må vi gøre 
det så godt, som vi kan, 
tilføjer han. 



Fintællingen ændrer intet 
Ikke samme spænding om ntælling som sidste gang 
Aalborg Stiftstidende 18.11.1993

  AABYBRO: Fintællingen 
efter tirsdagens 
kommunalvalg ændrede 
ikke billedet og fordelingen 
af kandidater i det nye 
byråd. 
  Ej heller var der den 
samme spænding om det 
17. og sidste mandat, som 
ved valget for re år siden. 
I 1989 manglede O-listen 
med Ole Schøler ved roret 
blot re stemmer i at 
fravriste et mandat fra 
Socialdemokratiet. 
  Denne gang stod det 
sidste mandat mellem 
Socialdemokratiet og 
Venstre.
  Hvis 134 stemmer var 
yttet fra Venstre til 
Socialdemokratiet var 
Jørgen Hellum blevet valgt 
i stedet for Venstres Knud 
Ogstrup, der sidder på det 
sidste mandat. 
  Valget i Aabybro 
Kommune kunne mønstre 
en højere stemmeprocent - 
mest markant i Biersted og 
Birkelse, mens den faldt på 
Gjøl. 
  Stemmeprocenten var 
rundt om på kommunens 
fem valgsteder med 1989- 
tallet i parantes: 
  Aabybro 74 (73,2). 
Biersted 73,1 (67,5). 
Nørhalne 77,4 (75,1). 

Birkelse 79 (75,1). Gjøl 
80,4 (78,8). 
Flere brevstemte 
  Også antallet af 
brevstemmer var større 
end for re år siden - 142 
havde stemt pr. brev mod 
102, og antallet af 
stemmeberettigede er 
steget fra 8.000 i 1989 til 
8.217 i år. 
  Antallet af stemmer på de 
enkelte områder fordeler 
sig sådan med tallet for 
1989 i parantes. 
  Socialdemokratiet: k 539 
stemmer i Aabybro 
(534),427 i Biersted (444), 
342 i Nørhalne (377), 200 i 
Birkelse (231), 93 på Gjøl 
(91). laIt 1.601 stemmer 
mod 1.677 - altså en 
tilbagegang på 2,7 procent. 
  Det konservative 
Folkeparti: k 372 
stemmer i Aabybro (266), 
55 i Biersted (69), 22 i 
Nørhalne (26),28 i Birkelse 
(30),7 på Gjøl (28). laIt 484 
stemmer mod 419 - altså 
en fremgang på 0,7 
procent. 
  Socialistisk Folkeparti: k 
320 stemmer i Aabybro 
(229),80 i Biersted (62),53 i 
Nørhalne (50), 43 i Birkelse 
(36), 37 på Gjøl (34). lalt 
533 stemmer mod 411 - en 
fremgang på 1,6 procent. 
  Den Kommunale 

Borgerliste for Aabybro 
Kommune: stillede ikke op 
ved valget for re år siden, 
men k 141 stemmer i 
Aabybro, 58 i Biersted, 32 i 
Nørhalne, 16 i Birkelse, 50 
på Gjøl. Ialt 297 stemmer - 
ingen blev valgt.
  Landsbylisten i Birkelse: 
stillede ikke op ved valget 
for re år siden k 23 
stemmer i Aabybro, 5 i 
Biersted, 3 i Nørhalne, 265 
i Birkelse, 7 på Gjøl. laIt 
303 stemmer - Erik 
Nielsen blev valgt. 
  Kristeligt Folkeparti: k 
69 stemmer i Aabybro (79), 
13 i Biersted (15), 10 i 
Nørhalne (23), 47 i Birkelse 
(35), 22 på Gjøl (39). Ialt 
161 mod 191- altså en 
tilbagegang på 0,7 procent. 
  Venstre: k 956 stemmer 
i Aabybro (851), 412 i 
Biersted (325), 308 i 
Nørhalne (243), 184 i 
Birkelse (289), 447 på Gjøl 
(408). laIt 2.307 stemmer 
mod 2.116 - altså en 
fremgang på 1,2 procent. 
  Fremskridtspartiet: k 
271 stemmer i Aabybro 
(256), 75 i Biersted (61), 44 
i Nørhalne (55), 39 i 
Birkelse (67), 19 på Gjøl 
(24). Ialt 448 stemmer mod 
463 - altså en tilbagegang 
på 0,7 procent. 

Folk i Nørhalne vågnede i går morges op til denne opfordring.      Foto: Jens Morten 

Morgenfrisk 16-årig 

Aalborg Stiftstidende 17.11.1993

NØRHALNE: Da borgerne i 
Nørhalne mandag aften 
slukkede lyset for natten, 
var der en, der listede 
rundt til samtlige 
husstande i byen. 
  B-mennesket var 16- 
årige Morten Pedersen, der 
ville slå et slag for liste A 
og Socialdemokratiet og for 
at gøre opmærksom på 
kommunalvalget placerede 

en lille huskeseddel på 
dørhåndtaget. »Husk i dag 
sæt X ved A«, lød 
opfordringen.
  Ikke uventet kommer 
initiativet fra 
Socialdemokratiets 
kandidater i Nørhalne, der 
mente at tiden var inde til 
at tage utraditionelle 
midler i brug, inden valget 
i går. 
  Så med efterårets første 
nat med frost, drog Morten 

Pedersen rundt til alle for- 
døre med sin lille besked. 
  Et sted blev den 16-årige 
skoleelev jaget af en hund. 
Men værst var dog kulden. 
  I løbet af 2-3 timer var   
samtlige husstande 
forsynet med den politiske 
opfordring. Senere skulle 
det vise sig, at det var 
uden held - i hvert fald gik 
Socialdemokratiet et 
mandat tilbage. 

Borgerlisten overrasket
Aalborg Stiftstidende 17.11.1993 

AABYBRO: Den 
Kommunale Borgerliste for 
Aabybro Kommune var i 
aftes samlet for at drøfte 
situationen oven på valget, 
der ikke gav adgangstegn 
for nogle af listens 
repræsentanter. 
 -Nu har vi mødtes en gang 
om ugen i en længere 
periode, og vi holder et nyt 
møde mandag, hvor vi 

nder ud af, om vi skal 
opretholde vores 
samarbejde, siger Jørn 
Pedersen fra Den 
Kommunale Borgerliste, 
der opnåede 297 stemmer. 
  Det kommer bag på ham, 
at det kun var 
Socialdemokratiet, der 
tabte terræn og ikke de 
borgerlige partier. Men han 
ønsker Venstre og 
Konservative tillykke med 

det otte resultat. 
  I efterrationaliseringens 
stund siger Jørn Pedersen, 
at Borgerlisten måske 
skulle have kørt lidt mere 
personligt og mere 
markant i valgkampen for 
at gøre opmærksom på, at 
listen var et alternativ til 
de byrådsmedlemmer, der 
allerede sidder. 
  Han siger samtidig, at da 
listen blev oprettet, var 

man enige om at skulle 
have det sjovt - og det har 

de ni kandidater haft. 
 -Så stemningen er fuldt 

bevaret. 

Glæde hos K ogFRP 
Aalborg Stiftstidende 17.11.1993

AABYBRO: Både Jørn 
Krogsgaard fra Det 

Konservative Folkeparti og 
Ernst Christensen fra 
Fremskridtspartiet hilser 
valgresultatet med til- 

fredshed.
 -Jeg synes, resultatet 
viser, at vælgerne har 
bakket os op i det stykke 



arbejde, som vi har udført i 
denne periode, siger Jørn 
Krogsgaard, der lover at 
ville videreføre den linje, 
han i den forgangne 

byrådsperiode har stået 
for. 
  Også byrådets 
alderspræsident Ernst 
Christensen fra 

Fremskridtspartiet synes 
om valgresultatet. 
 -Jeg er overmåde tilfreds, 
siger han. 



AABYBRO

SF Aabybro: 
Bestyrelsesmøde den 23. november aflyst.

Hvad vil byradsmedlemmerne bruge deres mandat til? 
AabybroPosten 24.11.1993

6.196 af de stemmeberettigede i Aabybro 
kommune sammensatte med deres kryds 
på stemmesedlen den gruppe af borgere, 
der i den kommende 4 årige periode fra 
1.1.1994 skal sidde i det nye byråd og 
varetage kommunens og dermed 
borgernes interesser. Stemmeprocenten i 

Aabybro kommune blev på 75,4, hvilket 
var en stigning på 2,1 %. 
Ved en præsentation af byrådets 17 
medlemmer, hvoraf 7 er nyvalgte, er det 
relevant at lade hver enkelt besvare 
følgende spørgsmål:"Hvad vil du bruge dit 
mandat til i de kommende 4 år ?" 

Knud Winther, faktor. (A). Kom første gang i byrådet 1.4. 
1970. Jeg vil bruge mit mandat til at forbedre borgernes 
situation indenfor alle områder. 

Karl Schrøder, formand. (A). Nyvalgt. Jeg vil være den lokale 
observatør for Socialdemokratiet - men samtidig naturligvis 
føre kommunalpolitik for hele Aabybro kommune.

Erik Ingerslev Larsen, maskinarbejder. (F). Kom første 
gang i byrådet 1.1.1986. Jeg vil fortsætte en videreførsel 
af den linje, jeg har ført hidtil med stor vægt på åbenhed 
omkring de ting, der sker i byrådet, for på den måde at få 
mange til at engagere sig i lokal-politik og skabe 
forståelse for det politikkerne gør. 



Carsten B. Andersen, EDB-operatør. (A). Nyvalgt. Bruge 
mit mandat til at være med til at skabe ere varige job - 
især indenfor social - og sundhedssektoren. Men også 
skabe uddannelses- og lærlingepladser til de unge samt 
gøre en ekstraordinær indsats for de unge, der ikke nder 
plads indenfor vort idræts liv. 

Knud Ogstrup, gårdejer. (V). Nyvalgt. Jeg vil arbejde for 
borgernes retssikkerhed, på at få videreudviklet 
erhvervslivet og udnytte mulighederne for at få nye 
virksomheder hertil samt på at bevare de eksisterende. 
Desuden skal der arbejdes for fortsat udvikling af 
økonomien og på at få kommunen til at fungere bedre og 
bedre i de kommende år. 

Alice Justesen, skolesekretær. (V). Kom første gang i 
byrådet 1.8. 1991. Jeg vil stadigvæk arbejde for, at 
Aabybro kommune er en god kommune at bo og leve i. 
Samt arbejde videre med de ting, der er startet op i den 
foreløbig 2 årige periode, jeg har siddet i byrådet. Det 
drejer sig om at forvalte "kronerne" ordentligt og bedst for 
borgerne. 

Ole F. Hermansen, afd. ingeniør. (V). Nyvalgt. Jeg vil 
overordnet arbejde på, at byrådet bliver et byråd og ikke 
sagsbehandler og dermed arbejde på at ytte grænserne 
for, hvornår tingene kan forelægges forvaltningerne. Ved 
at delegere ting ud til forvaltningerne, bliver der mere tid 
til for politikkerne at tage sig af politik. 

Karlo Jensen, forstander. (V). Nyvalgt. Jeg vil bruge mit 
mandat til at gøre Aabybro kommune endnu bedre. jeg vil 
arbejde stærkt på, at de plejehjem, vi har, får lov til at 
fungere som nu, at der fortsat er en skole i hvert 
lokalsamfund, at de gode bømepasningstilbud bevares, og 
at vores erhvervsliv får de bedste vilkår. Desuden ønsker 
jeg det frie foreningsliv bevaret. 

Aage Toftegaard, gårdejer. (V). Kom første gang i byrådet 
26.2.1992. Mit mandat skal bruges til at fortsætte den 
politik, som vi har kørt de seneste 4  år. Valg-resultatet 
viser, at det er den rigtige politik

Carl Vibech Laursen, overlærer. (A). Kom første gang i 
byrådet 1.1.1986. Jeg vil bruge det til at præge 
udviklingen i kommunen. Ældreområdet er en af mine 
mærkesager. Her skal der hele tiden ske en udvikling, der 
sørger for, at de ældre har et varieret tilbud omkring 
boligformer, også hvad angår plejehjemspladser, som jeg 
gerne ser placeret i Biersted området. Desuden vil jeg 
arbejde for, at vi står godt rustet til næste valg, så vi får 
den fremgang, vi fortjener.

Ernst Christensen, tidligere bygmester. (Z). Kom første 
gang i byrådet 1.4.1978 - 31.12. 1985 og igen 1.1. 1990. 
Jeg vil stadigvæk arbejde for at tilvejebringe sund fornuft 
i byrådet. Jeg ændrer ikke kurs og holdning - mine 
meninger er de samme, og det store antal personlige 
stemmer må jeg opfatte som bevis på, at kursen er rigtig. 
Jeg har de seneste 4 år været imod et kompakt ertal, så 
hvis jeg skulle betragte det, at komme i mindretal, som et 
nederlag, så var der mange - Men jeg siger :"Det er ikke 
sikkert, at ertallet er de klogeste - de er bare de este". 



Benny Christiansen, falckredder. (A). Kom første gang i 
byrådet 1.1.1990. Jeg vil arbejde for en økonomisk 
decentralisering, så borgernes indydelse øges. Styrke 
erhvervspolitikken ved at arbejde for de eksisterende 
virksomheder. Desuden ønskes øgede ressourcer til de 
ældre (hjemmepleje, plejehjem, aktivitetscentre) samt god 
børnepasning med børne-pasningsgaranti, hvor priserne 
nedsættes i takt med kommunens økonomi. De unge skal 
sikres en god opvækst ved at styrke folkeskolen og 
kulturlivet i Aabybro kommune. Kulturhus og bedre 
traksikkerhed er også ting mit mandat skal bruges til. 

  Jørn Krogsgaard,forretningsleder. (C) Kom første gang i 
byrådet 1.1.1986. Med mit mandat vil jeg arbejde 
konstruktivt på, at Aabybro fortsat skal være en god 
kommune at bo i med mennesket bredt i centrum både i 
børnehave, SFO-ordning, og skole samt på ældreområdet 
og kulturelt. Desuden vil jeg fortsætte den politik - både 
økonomisk og udviklingsmæssig - som VK har stået for i 
den periode, der snart er forbi, samt arbejde på en fortsat 
styrkelse af Aabybro kommunes økonomi samt på at 
placere kommunen stærkt som udviklingskommune. 

Ole Lykkegaard Andersen, gårdejer, civiløkonom. (V). 
Genvalgt til borgmesterposten. Kom første gang i byrådet 
1.1.1982. Der ligger stadig store udfordringer for Aabybro 
kommune. Når konstitueringen er på plads, skal vi bredt 
samarbejde for at løse de opgaver, der ligger. 
En af de ting, jeg kunne tænke mig i det nye byråd, er 
temadebatter, hvor man får udstukket generelle 
retningslinjer på forskellige områder. Et af de første 
temaer, der skal tages fat på, er arbejdsmarkedsreformen 
- turist-politikken kunne være et andet. 

Jan Andersen, lærer. (V). Nyvalgt. Mit mandat skal 
bruges til at arbejde for, at lokalsamfundene bevares 
intakte med diverse servicefunktioner og arbejde for, at 
kommunens helhedspolitik også tilgodeser 
lokalsamfundene. Samtidig ligger det mig meget på sinde, 
at blive forbindelsesled mellem kommunen, lokalsam-
fundets borgere og foreninger samt gøre Aabybro 
kommune mere grøn gennem mere kildesortering 
genbrug, kompostering og i forbindelse med dette 
beskytte og bevare vore grundvands reserver. Desuden vil 
jeg arbejde for at fremme turismen i kommunen. 

Dorthe Pedersen, bibliotekar. (V). Kom første gang i 
byrådet 1.1.1990. Jeg vil arbejde for, at Aabybro 
kommunes image som udviklingsorienteret kommune 
fastholdes, så nye borgere og virksomheder nder det 
attraktivt at etablere sig i kommunen.
Samt for et godt nærmiljø i alle kommunens 
lokalsamfund med decentral service på områder som 
skoler, børnepasning, fritidstilbud m.m. Dette er 
nødvendige forudsætninger for at få et generationsskifte 
igang i kommunen, så en hensigtsmæssig 
befolkningssammensætning bevares og et fremtidigt 
skattegrundlag opnås, som en vigtig forudsætning for at 
bevare handlekraft og dynamik i kommunen. 

Erik Nielsen, forretningsfører. (L). Nyvalgt. Jeg vil gå 
seriøst ind i byrådsarbejdet med den indydelse, jeg nu 
kan få. Jeg står for landsbytanken og vil primært tage 
mig af de specielle problemer, der kan være i 
lokalsamfundene.



Kortene er fordelt 
Formændene for teknisk udvalg og kulturudvalget fortsætter 
Aalborg Stiftstidende 25.11.1993

Ole Lykkegaard Andersen (V) - fortsætter 
som borgmester. 

Jørn Krogsgaard (K) - stadig formand for 

Dorthe Pedersen (V) - stadig formand for 
kulturudvalget. 

Ole Hermansen (V) - nyvalgt og ny 
formand for socialudvalget. 

  AABYBRO: Kabalen for 
det ny byråds 
sammensætning og 
udseende efter 
kommunalvalget for mere 
end en uge siden er 
efterhånden ved at gå op. 
  I aftes faldt de sidste 
brikker på plads i et byråd, 
der også fra nytår har Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
som borgmester. 
  Titlen som viceborgmester 
beklæder Karlo Jensen (V), 
Aabybro, efter nytår, hvor 
han aøser Jørn 
Krogsgaard (K). 
  Karlo Jensen blev både 
valgt ind i Aabybros byråd, 
og ntællingen af 
stemmerne sendte ham 
ligeledes ind i amtsrådet. 
  Fra 1. januar og re år 
frem vil formanden for 
teknisk udvalg stadig 
hedde Jørn Krogsgaard, og 
Dorthe Pedersen (V) 
fortsætter ligeledes som 
formand for kulturudvalget. 
  Som ny formand for 
socialudvalget efter 
Marianne Vester, der ikke 
ønskede at fortsætte i 
byrådsarbejdet, er Ole 
Hermansen, Gjøl, blevet 
udpeget - han er ny i 
byrådssammenhæng. 
  Knud Ogstrup (V) 
fortsætter som formand for 
skatteankenævnet, mens 
resten af de øvrige nævn, 
udvalg og kommissioner vil 
være bemandet, når der 
onsdag 8. december er 
konstituerende 
byrådsmøde. 
  Aftalen er indgået mellem 
16 af de 17 medlemmer af 
byrådet - kun Erik 
Ingerslev Larsen (SF) er 

ikke med i konstitueringen. 
Socialdemokratiet får 
næstformandsposten i alle 
udvalg, mens navnene på 
partiets to repræsentanter i 
de re stående udvalg 
endnu ikke er på plads. 
Men foreløbig er disse 
navne på plads. 
  Økonomiudvalget: 
  Ole Lykkegaard Andersen 
(V), Dorthe Pedersen (V), 
Alice Justesen (V), Jørn 
Krogsgaard (K), Ernst 
Christensen (FRP). Samt to 
socialdemokrater. 
  Teknisk udvalg: 
  Jørn Krogsgaard (K), Aage 
Toftegaard (V), Knud 

Ogstrup (V), Jan Andersen 
(V), Ernst Christensen 
(FRP). Samt to 
socialdemokrater. 
  Kulturudvalget: 
  Dorthe Pedersen (V), Aage 
Toftegaard (V), Alice 
Justesen (V), Jan Andersen 
(V), Erik Nielsen 
(Landsbylisten). Samt to 
socialdemokrater. 
  Socialudvalget: 
  Ole Hermansen (V), Karlo 
Jensen (V), Knud Ogstrup 
(V), Erik Nielsen 
(Landsbylisten), Erik 
Ingerslev Larsen (SF). Samt 
to socialdemokrater. 
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Svar til tilsynsrådet 
Kommunen siger ikke nej til at passe de lediges børn 
Aalborg Stiftstidende 25.11.1993

  AABYBRO: Byrådet i 
Aabybro enedes i aftes om 
at sende et svar til 
Tilsynsrådet for 
Nordjyllands Amt, der slår 
fast, at kommunen ikke 
nægter at passe børn af 
forældre, der er 
arbejdsløse. 
  Baggrunden er en 
undersøgelse, der er sat i 
værk af Pædagogisk 
Medhjælperforbund. Her 
hedder det om Aabybro 
Kommune, at børn af 
arbejdsløse forældre kun 
tilbydes eftermiddagplads. 
Men den formulering kan 
byrådet ikke gå ind for. 
  I aftes gav punktet 
anledning til en del 
diskussion - både Erik 

Ingerslev Larsen (SF) og 
Carl Laursen (S) ville vide, 
om der i kommunens 
visitationsregler står, at 
man udelukker de lediges 
børn.
  Hvis det står i 
kommunens 
visitationsregler erklærede 
Erik Ingerslev Larsen, at 
han ikke kunne tiltræde 
formuleringen. 
  Formanden for 
kulturudvalget, Dorthe 
Pedersen (V) svarede, at 
kulturudvalget i 1992 
justerede 
visitationsreglerne ud fra 
de kriterier, der ndes i 
Socialministeriets 
cirkulære. 
 -Mig bekendt har vi aldrig 
modtaget klager, sagde 

Dorthe Pedersen (V). 
  I brevet til tilsynsrådet 
opgiver kommunen sine 
visitationeregler og 
fortæller, at optagelse af et 
barn i et kommunalt 
pasningstilbud altid sker 
på baggrund af en konkret 
vurdering af det enkelte 
barn/den enkelte families 
behov, og at vurderingen 
nder sted efter kriterierne 
i Socialministeriets 
cirkulære: 
1) Børn med særlige 
pædagogiske eller sociale 
behov. 
2) Børn, der er henvist af 
anden myndighed for 
eksempel læge     
sagsbehandler, skole. 
3) Børn, hvor forældre er 
udearbejdende. 

Nyt korps af støttepædagoger 
Familier med problemer får færre kontaktpersoner 
Aalborg Stiftstidende 26.11.1993

Erik Ingerslev Larsen ville kæde tingene 
sammen

  AABYBRO: Aabybro 
Kommune får et nyt 
støttepædagogkorps, som i 
højere grad end tidligere er 
i stand til at give en 
helhedsorienteret løsning 
for familier og børn med 
problemer. Samtidig har 
kommunen også fået en ny 
struktur for 
Pædagogisk/Psykologisk 
Udvalg. 
  Hidtil har 
støttepædagogfunktionen 
været delt op på to 
forvaltninger. Dels 
kulturforvaltningen som 
ansatte støttepædagoger 
tilknyttet børn i skoler. 
Dels socialforvaltningen 
som har ansat 

støttepædagoger, når der 
var behov for sådan en til 
et barn i en institution 
eller i hjemmet. 
Mange forskellige   
Formanden for 
socialudvalget Marianne 
Vester (V) oplyser, at man 
derfor ofte er kommet ud 
for, at to forskellige 
personer har taget sig af 
det samme barn, Og det er 
uheldigt, siger hun - i 
sådanne familier er det 
vigtigt med færrest mulige 
voksne udefra, Samtidig 
kan man udnytte 
ressourcerne bedre med 
den nye ordning, og der er 
heller ikke lagt op til, at 
ordningen kommer til at 
koste ekstra.   Det er grunden til, at 
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Marianne Vester (V) på 
byrådets novembermøde 
stærkt kunne anbefale 
byrådet forslaget. 
  Alligevel gav forslaget 
anledning til en del debat. 
Ikke om selve forslaget, 
som ingen udtrykte 
modvilje overfor, men Erik 
Ingerslev Larsen (SF) 
ønskede forslaget kædet 
sammen med spørgsmålet 
om forældrebetaling i 
institutionerne. 
  Som det fungerer i 
øjeblikket betaler 
kommunen - eller 
skatteyderne - 
støttepædagogog, når der 
er brug for vedkommende i 
hjemmet eller på skoler. 
Men når der er brug for en 
støttepædagog i en 
institution, bliver udgiften 

til støttepædagogen 
indregnet i den betaling, 
som samtlige forældre 
giver for børnepasningen. 
Og det nder Erik 
Ingerslev Larsen urimeligt 
- den udgift burde pilles ud 
af forældrebetalingen og 
lægges over på kommunen, 
så man derved stiller 
forældrene lige, hvad enten 
deres børn går i skole eller 
daginstitution. 
  Erik Ingerslev Larsen 
sagde, at han i forbindelse 
med et fællesmøde mellem 
kulturudvalget og 
socialudvalget var blevet 
lovet, at man ville kigge på 
den del i forbindelse med 
den nye struktur. Det var 
ikke sket, og det var 
årsagen til hans anke.
Strukturdebat 

  Men mens SF'eren holdt 
på, at de to ting hænger 
sammen, så fandt andre 
medlemmer af byrådet ikke 
grund til at blande 
spørgsmålet om 
forældrebetalingen 
sammen med spørgsmålet 
om den nye struktur. 
 -Vi har strukturændring 
på dagsordenen - 
forældrebetalingen hører 
under budgettet og er et 
helt andet spørgsmål. Du 
har lov til at kæde tingene 
sammen, men nu tager vi 
stilling til strukturen, 
sagde borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V). 
  Og dermed blev forslaget 
vedtaget - kun Erik 
Ingerslev Larsen kunne 
ikke gå ind for 
beslutningen. 

Ingerslev står uden for 
Hån mod vælgerne, siger SF'er 
Aalborg Stiftstidende 27.11.1993

  AABYBRO: Som den 
eneste ud af byrådets 17 
medlemmer, er Erik 
Ingerslev Larsen (SF) ikke 
med aftalen om fordeligen 
af posterne i det nye byråd 
fra 1. januar. 
  Erik Ingerslev Larsen har 
fået plads i et udvalg, som 
han ifølge reglerne har ret 
til, når han ikke er med i 
konstitueringsaftalen. Han 
beholder sin plads i 
socialudvalget, men mister 
til gengæld pladsen i 
økonomiudvalget. 
  Erik Ingerslev Larsen 
lægger til grund for sin 
kritik, at vælgerne tirsdag 
16. november gjorde SF til 
det tredje største parti i 
kommunen efter 
Socialdemokratiet og 

Venstre. 
  -SF k en fremgang på 30 
procent ved dette valg kun 
Venstre og 
Socialdemokratiet k ere 
stemmer, end vi gjorde. Og 
med så stor en fremgang, 
bør man tilgodese os. Det 
er en hån mod vælgerne, 
at vi så får mindre 
indydelse, end vi har haft 
i den forgangne 
byrådsperiode, siger Erik 
Ingerslev Larsen, der i 
øjeblikket både sidder i 
socialudvalget og i 
økonomiudvalget - en 
plads han mister ved 
årsskiftet. 
 -Mit udgangspunkt var en 
plads i kulturudvalget og i 
økonomiudvalget eller 
formandsposten i 
socialudvalget - jeg har nu 
siddet otte år i 

socialudvalget og ville 
gerne prøve noget andet, 
siger Erik Ingerslev Larsen. 
 -Jeg k tilbudt en plads i 
kulturudvalget plus nogle 
små poster, som reelt er 
uden politisk betydning, og 
det opfattede jeg som en 
fornærmelse. 
 -Mit sidste udspil var en 
plads i to udvalg samt 
formandsposten i 
skatteankenævnet, men 
jeg har ikke fået en 
melding fra borgmesteren, 
før jeg i avisen kunne læse, 
at jeg k en plads i 
socialudvalget, siger Erik 
Ingerslev Larsen.
  Han siger, at han nu må 
leve med, at de 16 øvrige er 
blevet enige, men undrer 
sig over, at både 
Fremskridspartiet og 
Landsbylisten får hver to 

udvalgsposter. 
 -Det politiske arbejde 
bliver mere besværligt for 
mig. Selv om der ikke er så 

mange møder, så vil jeg 
følge med i arbejdet i de 
andre udvalg, så godt jeg 
kan. Og min eneste 

mulighed er så at rejse 
sager i byrådet - det har 
jeg min ret til, siger 
SF'eren. 

Et godt valg men mindre indflydelse 
BREVE FRA LÆSERNE: AabybroPosten 01.12.1993

  Ved kommunalvalget den 
16. november k 
Socialistisk Folkeparti et 
fantastisk godt valg. Vi gik 
i Aabybro kommune fra 
411 stemmer til 533 
stemmer, en fremgang på 
30 %. SF er i dag det 3. 
største parti i Aabybro 
byråd. 
  På den baggrund kunne 
vælgerne godt få den 
opfattelse, at vi så ville få 
større indydelse i den 
kommende valgperiode, 
men sådan går det ikke. På 
den måde er politik ikke 
altid logisk. Faktisk får vi i 
den kommende valgperiode 
mindre indydelse, end vi 
har haft i denne 
valgperiode. 
  I denne valgperiode har vi 
været med i 
økonomiudvalget og 
socialudvalget. I den 
kommende valgperiode får 
vi et udvalg. Det som vi har 
krav på, i henhold til den 
kommunale styrelseslov. 
  Her har vi ønsket at få 
sæde i kulturudvalget, idet 
vi nu har været med i 
socialudvalget i otte år og 
godt ville være med i et 
andet udvalg. 
  Men efter referat i Aalborg 
Stiftstidende den 28. 
november ser det ud til, at 
de borgerlige ikke vil tage 
hensyn til dette ønske, 
men igen placerer os i 
socialudvalget. 
  Baggrunden, for at det er 
gået på denne måde er 

den, at Socialdemokratiet 
mistede et mandat og at 
landsbylisten kun har 
valgt at forhandle med de 
borgerlige i forbindelse 
med konstitueringen. 
  Man kan undre sig over, 
at Landsbylisten på 
forhånd valgte de 
borgerlige, når de primært 
opstillede. fordi de var 
uenige med VK om 
skolestrukturen, men det 
var måske kun et 
udgangspunkt for at få 
lavet en lokalliste til 
kommunalvalget. 
  Måske er det slet ikke 
Landsbylisten der er 
repræsenteret i det nye 
byråd. men Kristelig 
Folkeparti, idet Mogens 
Nørgaard den 21. 
november udtalte til 
Aalborg Stiftstidende, at 
Erik Nielsen, der er nyvalgt 
til byrådet for 
Landsbylisten, stadig er 
medlem af Kristelig 
Folkeparti. Det er nok 
nogle af de spørgsmål, 
mange gerne vil have svar 
på, især de borgere i 
Birkelse, der har stemt på 
Landsbylisten. 
  SF har i et forsøg på at 
opnå maximal indydelse 
på det kommende 
byrådsarbejde sagt, at vi 
var villige til at stemme for 
Ole Lykkegaard som 
borgmester, hvis vi k en 
plads i økonomiudvalget og 
kulturudvalget, eller vi k 
pladsen som formand for 
socialudvalget. 

  Dette blev afvist af VK-
gruppen. I stedet k vi 
tilbudt en plads i 
kulturudvalget og re 
andre mindre 
betydningsfulde poster. 
Hvilket vi klart har afvist, 
idet vi ikke ville stilles 
dårligere end de andre 
enmandsgrupper, som VK-
gruppen havde indgået 
aftale med. 
  SF foreslog så, at vi k to 
udvalgsposter og en plads i 
skatteankenævnet. Dette 
ønskede Ole Lykkegaard at 
diskutere med sin gruppe. 
inden der blev taget 
endelig stilling til dette 
forslag. Dette skete onsdag 
den 24. november. Samme 
aften sagde 
Socialdemokratiet til mig, 
at de ikke ville støtte Ole 
Lykkegaard som 
borgmester, hvis de ikke 
k indydelse på 
konstitueringen.
  Stor var derfor min 
overraskelse, da jeg læste 
Aalborg Stiftstidende 
dagen efter, og kunne 
læse, at der nu var 16 
byrådsmedlemmer bag en 
konstituering. 
  En konstitueringsaftale, 
der ikke tyder på, at 
Socialdemokratiet har fået 
indrømmelser. Ingen af de 
to parter, VKgruppen og 
Socialdemokratiet, fandt 
det nødvendigt at orientere 
SF om udfaldet, inden det 
blev offentliggjort. På trods 
af at det sidste udspil til 
VKgruppen ikke var blevet 



afvist over for mig.
  Derfor står SF uden for 
konstitueringen. Vi får den 
plads, vi har krav på, og 
ikke mere. Forhåbentlig i 
kulturudvalget, som vi har 

ønsket. Hvis dette ønske 
ikke bliver tilgodeset, må vi 
sige, at så står vi heller 
ikke i taknemlighedsgæld 
til nogen i byrådet og kan 
derfor frit handle derefter - 

det vil vi så gøre de næste 
re år. 

Erik Ingerslev Larsen, 
byrådsmedlem for SF. 

Landsbylisten tilfreds med valget 
BREVE FRA LÆSERNE: AabybroPosten 08.12.1993

  Et godt forarbejde og 
samarbejde i landsbyrådet 
og kandidatudvalget og et 
godt valgprogram 
resulterede i, at 
landsbylisten opnåede valg 
ved det nylig afholdte 
byrådsvalg. 
  Undertegnede blev valgt, 
og jeg har ved 
konstitueringen fået plads 
i socialudvalget og 
kulturudvalget. Det er i 
disse udvalg, landsbyrådet 
vurderer. at jeg bedst kan 
tjene de mindre 
lokalsamfunds interesser. 
  I læserbrev i Aabybro-
Postenden 1/12 stiller Erik 
Ingerslev spørgsmålet. 
hvorvidt jeg i byrådet 
repræsenterer 
landsbylisten eller krf. 
Naturligvis repræsenterer 
jeg landsbylisten. og 

landsbyrådet er mit 
"politiske" bagland. At jeg 
derudover bliver bakket op 
fra andre sider kan kun 
være en styrke og en 
naturlig følge af et 
fornuftigt valgforbund. 
  Valgforbundet de to lister 
imellem blev indgået, fordi 
begge parter kunne se 
fordele deraf. Mange af de 
ting, de to lister gik til valg 
på, var samstemmende. - 
Valgforbundet gav resultat. 
  Vi havde naturligvis 
håbet på at få to valgt. 
Men som borgere i Birkelse 
skal vi alt i alt være 
tilfredse. Der er nemlig 
også grund til at glæde sig 
over socialdemokratiets 
valg i Birkelse. Denne gang 
ved Karl Schrøder. 
  Erik Ingerslevs antydning 
af, at birkelseborgerne har 
"købt katten i sækken" 

ved, at jeg er valgt ind, må 
alene være E. I.s problem. 
Når man som jeg har boet i 
Birkelse i 22 år og har 
været aktiv på ere fronter, 
kan man ikke undgå at 
være kendt af de este. E. 
I.s "træden i", at jeg er 
medlem af krf., er ingen 
nyhed, idet jeg for re år 
siden stillede op på krf.s 
liste. 
  Jeg glæder mig til et godt 
samarbejde i det nye 
byråd. også med E. I. Han 
er et af de 
byrådsmedlemmer, hvis 
ihærdige indsats jeg har 
beundret fra sidelinjen. E. 
I. og hans parti havde 
fortjent større indydelse i 
det nye byråd. 

Erik Nielsen, 
Landsbylisten Birkelse. 

16 stemmer for Ole Lykkegaard 
Aalborg Stiftstidende 09.12.1993

Viceborgmester Karlo Jensen (V)

  AABYBRO: Med 16 
stemmer blev nuværende 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
formelt valgt ind som ny 
borgmester i Aabybro for 
de kommende re år. Kun 
Erik Ingerslev Larsens (SF) 
stemmeseddel var blank - 
selvom han på falderebet 
blev tildelt en plads i 
kulturudvalget fremfor 
socialudvalget. 
  Det nye byråd mødte i 
aftes op på rådhuset for at 

konstituere sig. På forhånd 
var de este aftaler på 
plads - blandt andet at 
Karlo Jensen (V) bliver ny 
Viceborgmester - men det 
forhindrede ikke de 17 nye 
medlemmer af byrådet i at 
konstituere sig, som 
reglerne foreskriver. 
  Således var der ren 
folkevandring fra 
byrådssaen til et 
tilstødende lokale, da 
medlemmerne af de 
enkelte udvalg skulle 
udpege formand og 

næstformand mellem sig. 
Og på samme møde var det 
Knud Winther (S), der - 
som byrådsmedlemmet 
med størst anciennitet - 
ledede mødet, indtil 
borgmester Ole Lykkegaard 
Andersen blev udpeget 
efter den skriftlige 
afstemning.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
takkede for tilliden, og 
erklærede, at han vil 
forsøge at være hele 
byrådets borgmester, 
ligesom han også bød de 
nye medlemmer velkomne 
til et arbejde, som han 
beskrev som tidskrævende, 
men også med mange 
positive oplevelser. 
 -Man kommer til at lide 
afsavn, økonomien er 

heller ikke fed og det tager 
tid, men jeg håber, det 
bliver en positiv oplevelse, 
og også samarbejdet på 
tværs af ideologiske 
ståsted er en del af lønnen, 
sagde Ole Lykkegaard 
Andersen, der også kunne 
fortælle, at masser af store 
opgaver venter på det nye 
byråd. 
  De nye udvalg har fået 
følgende sammensætning: 
  Økonomiudvalget: Ole 
Lykkegaard Andersen (V), 
Alice Justesen (V), Dorthe 
Pedersen (V), Jørn 
Krogsgaard (K), Ernst 
Christensen (FRP), Knud 
Winther (S) og Carl 
Laursen (S) (næstformand). 
  Teknisk udvalg: Jørn 
Krogsgaard (K) (formand), 
Knud Ogstrup (V), Aage 

Toftegaard (V), Jan 
Andersen (V), Ernst 
Christensen (FRP), Benny 
Christiansen (S) og Knud 
Winther (S) (næstformand). 
  Kulturudvalget: Dorthe 
Pedersen (V) (formand), 
Aage Toftegaard (V), Alice 
Justesen (V), Erik Nielsen 
(Landsbylisten), Erik 
Ingerslev Larsen (SF), 
Carsten B. Andersen (S) og 
Benny Christiansen (S) 
(næstformand). 
  Socialudvalget: Ole 
Hermansen (V) (formand), 
Karlo Jensen (V), Knud 
Ogstrup (V), Jan Andersen, 
(V), Erik Nielsen 
(Landsbylisten), Karl 
Schrøder (S) og Carl 
Laursen (S) (næstformand).

Debat om byråd i boligbestyrelse 
Aalborg Stiftstidende 09.12.1993

  AABYBRO: Kun et enkelt 
punkt på dagsordenen til 
byrådsmødet i aftes k 
mere end enkelte ord med 
på vejen. 
  Ernst Christensen (FRP) 
protesterede mod at 
udnævne 
byrådsmedlemmer til 
bestyrelsen for Aabybro 
Borgerligt Socialt 
Boligselskab. 
  Hans modvilje skal ses på 
bagrund af en sag fra 
Tinglev, hvor et par 
medlemmer af byrådet 
blevet kendt for inhabile i 
forbindelse med deres 

bestyrelsesposter i et 
boligselskab. 
  På byrådets møde i aftes 
var Tinglevsagen beskrevet 
i bilagsmaterialet, og 
byrådet tog den til 
efterretning. Men de este 
var nu alligevel enige om at 
udpege byrådsmedlemmer 
til boligselskabets 
bestyrelse.
  Ernst Christensen stillede 
spørgsmålstegn ved, om 
nogle af de, der skulle 
vælges, var inhabile - det 
var jo deres egen person, 
de skulle tage stilling til.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
fandt det hensigtsmæssigt 

at udpege medlemmer. Det 
kan kommunen have en 
interesse i - blandt andet 
fordi den også har en 
økonomisk interesse i både 
almennyttigt og 
ældreboligbyggeri. 
  Også Carl Laursen (S) 
fandt det naturligt at vælge 
medlemmer - hvis vi vælger 
nogle mennesker, så er de 
valgt og ikke andet, sagde 
han. 
  Og byrådet udpegede 
dermed Dorthe Pedersen 
(V) og Knud Winther (S), 
mens Jan Andersen (V) og 
Benny Christiansen (S) er 
stedfortræder. 

SFer tilfreds med udvalgs-bytte
Aalborg Stiftstidende 09.12.1993

  AABYBRO: Erik Ingerslev 
Larsen (SF) erklærer sig nu 

tilfreds, efter at han i aftes 
k byttet sin plads i 
socialudvalget ud med en 
plads i kulturudvalget. 

Men dog ikke så tilfreds, at 
han kunne stemme på 
borgmester Ole Lykkegaard 
Andersen (V). 



 -Jeg er godt tilfreds med 
at komme i kulturudvalget 
- det har jeg ønsket. For 
når jeg kun skal sidde i et 
udvalg, vil jeg gerne prøve 
noget andet, så jeg er 
tilfreds med at blive 
tilgodeset på den måde, 
siger Erik Ingerslev Larsen, 
der i de seneste otte år har 
haft plads i socialudvalget. 
 -Jeg har været glad for 
socialudvalget, men når 

man sidder i et udvalg har 
man større mulighed for at 
præge, fremfor at forholde 
sig til skriftelige referater, 
fortsætter han. 
  Men SFeren kunne dog 
ikke stemme for Ole 
Lykkegaard Andersen. 
 -Jeg har fået det, som jeg 
havde krav på i følge 
styrelsesloven, nemlig 
plads i et udvalg, men jeg 
har ikke fået det, som de 

andre valggrupper har fået 
- to pladser, siger 
Ingerslev, der mest 
hentyder til Landbylisten, 
der har fået plads i to 
udvalg. 
  Erik Ingerslev Larsens 
indtræden i kulturudvalget 
betyder, at Jan Andersen 
(V) nu træder ind i 
socialudvalget i forhold til 
de første aftaler om 
konstituering. 

Pladser og ben blev pænt fordelt 
Aalborg Stiftstidende 10.12.1993

  AABYBRO: Foruden de 
største poster i 
kommunens forskellige 
udvalg blev også en række 
andre poster fordelt, da det 
nye byråd onsdag havde 
konstituerende møde med 
en dagsorden på 41 
punkter.
  På SFeren Erik Ingerslev 
Larsens opfordring udsatte 
man valget til den 
erhvervspolitiske 
styregruppe, mens man - 
trods indvendinger fra 
Socialdemokratiet - også 
undlod at udpege 
medlemmer til Tuekær og 
Bjergskoven 
Grundejerforeninger.
  Ernst Christensen (FRP) 
protesterede på baggrund 
af en sag fra Tinglev 
Kommune mod at udpege 
medlemmer til seks af de 
programsatte punkter. Det 
var foruden medlemmer til 
boligselskabets bestyrelse, 
som nævnt i avisen igår, 
også valget til Den 
Økologiske 
Landbrugsskole, 
bestyrelsen for Gjøl Private 
Kraftvarmeværk, to 
grundejerforeninger og 
Aabybro Centerforening.

Her er navnene i de 
forskellige udvalg, 
bestyrelser, foreninger, 
nævn mv.   
  Skatteankenævnet: 
Knud Ogstrup (formand), 
John Hedelund, Louis 
Larsen, Allan Jensen, Jens 
Mikkelsen, Poul Kristensen 
og Jørgen Hellum 
(næstformand) med 
Gunnar Østergaard, Bent 
Christiansen, Oluf 
Steffensen, Mogens 
Madsen, Anders Hvilsom, 
Gudrun Simonsen og Erik 
Ravn Jensen som 
stedfortrædere.
  Kommunens styrelse 
under krig eller truende 
udsigt til krig: 
Som stedfortrædere for 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen blev 
Karlo Jensen og Knud 
Winther valgt. 
  Beredskabskommis-
sionen: 
Udvalget består af fem 
medlemmer - foruden 
politimesteren og 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen blev 
Jens Johansen, Ole Vad og 
Erik Ravn Jensen valgt. 
Børne- og Ungeudvalget: 
Aage Toftegaard, Alice 

Justesen og Benny 
Christiansen blev valgt 
med Dorthe Pedersen, 
Jørn Krogsgaard og 
Carsten B. Andersen som 
stedfortrædere.
  Folkeoplysningsudvalget: 
Jan Andersen, Alice 
Justesen, Knud Winther og 
Carsten B. Andersen blev 
valgt med Aage Toftegaard, 
Dorthe Pedersen, Benny 
Christiansen og Karl 
Schrøder som 
stedfortrædere. 
 Ungdomsskolebestyrelsen: 
Erik Nielsen og Karl 
Schrøder blev valgt med 
Jan Andersen og Carsten 
B. Andersen som 
stedfortrædere. 
  Lokal Radio- og TV Nævn: 
Dorthe Pedersen og Kurt 
Vestenbæk blev valgt med 
Karlo Jensen og Gudrun 
Simonsen som 
stedfortrædere. 
  Delegerede til KL-
delegeretmøde: 
Ole Lykkegaard Andersen 
og Carl Laursen med Karlo 
Jensen og Knud Winther 
som stedfortrædere.
  Lokalnævn vedr. politiets 
virksomhed: 
Karlo Jensen blev valgt 
som stedfortræder for Ole 

Lykkegaard Andersen.
  Hegnssyn og 
vurderingsmænd: 
Aage Pedersen (formand), 
Kaj Andersen og Niels E. 
Pedersen med Bent Rom, 
Jørgen Justesen og Bent 
Kronborg som 
stedfortrædere. 
  Repræsentant ved 
sessioner: 
Karlo Jensen med Jan 
Andersen som 
stedfortræder. 
  Valgbestyrelse ved 
Folketingsvalg, EF-valg og 
afstemninger: 
Ole Lykkegaard Andersen 
og Carl Laursen med Karlo 
Jensen og Knud Winther 
som stedfortrædere. 
  Fredningsnævn: 
Verner Skole med Jens 
Aage Poulsen som 
stedfortræder. 
  Medlemmer til 
Landsvæsensretter: 
Gunnar Østergaard og Erik 
Ravn Jensen. 
  Medlemmer til 
Udviklingsrådet: 

Ole Lykkegaard Andersen, 
Jørn Krogsgaard, Jørn 
Rytter og Karl Schrøder.
  Medlemmer til 
repræsentantskabet for 
Nordjyllands Trakselskab: 
Jan Andersen med Karlo 
Jensen som stedfortræder. 
  Bestyrelsen for 
Nordjyllands Trakselskab: 
Knud Ogstrup, Ole 
Lykkegaard Andersen og 
Carl Laursen med Aage 
Toftegaard, Karlo Jensen 
og Knud Winther som 
stedfortrædere. 
  Medlemmer til 
repræsentantskabet for 
Naturgas Midt/Nord: 
Jan Andersen med Aage 
Toftegaard som 
stedfortræder. 
  Medlem til bestyrelsen for 
I/S Reno-Nord: 
Jørn Krogsgaard med Jan 
Andersen som 
stedfortræder. 
  Medlem til 
repræsentantskabet for I/S 
Mokana: 
Jan Andersen med Knud 

Ogstrup som 
stedfortræder.
  Medlem til bestyrelsen for 
Den Økologiske 
Landbrugsskole: 
Ole Lykkegaard Andersen 
med Karlo Jensen som 
stedfortræder. 
  Medlem til Gjøl Private 
Kraftvarmeværk: 
Ole Hermansen med Jan 
Andersen som 
stedfortræder. 
  Aabybro Centerforening: 
Jørn Krogsgaard, Benny 
Christiansen med Aage 
Toftegaard og Knud 
Winther som 
stedfortrædere. 
  Valgbestyrelse til 
skolebestyrelsesvalg: 
Kærvejskolen: Alice 
Justesen, Vedsted 
Centralskole: Knud 
Ogstrup, Biersted Skole: 
Dorthe Pedersen, Gjøl 
Skole: Ole Hermansen, 
Aabyskolen: Benny 
Christiansen, Nørhalne 
Skole: Carsten B. 
Andersen. 



AABYBRO

Borgmester Ole 
Lykkegaard 
Andersen (V)  fik 
det meste af 
byrådet bag sit 
genvalg

Medlems- og bestyrelsesmøde den 21. december 1993

Tilstede: Anne Mette, Finn, Erik, Lars, Inge Lis og Jette

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Kommunalpolitik
4. Meddelelser
5. Eventuelt
6. Aktivitetskalender for 1. halvår 1994

ad 1. -

ad 2. Oplæses

ad 3. Byrådsdagsordenen gennemgåes:
Angående supplerende tilskud til forældreorlov: Vi fastholder forslag om at tilskuddet også 
omfatter børn fra 3 - 8 år.

Angående modregning af restancer i børnefamilieydelser: Vi foreslår at ordningen vurderes 
efter ½ år for at se om forslag har social slagside

ad 4. Meddelelser
Kasserer og formand har den 25. november 1993 besluttet at oprette en kasskredit i 
Sparekassen Nordjylland, for at løse vores midlertidige problem i form af et underskud i 
forbindelse med valgkampen. Dette er enstemmigt godkendt af bestyrelsen

ad 6. Bestyrelses- og medlemsmøder fastsættes for det næste halve år.
Bestyrelsesmøderne bliver fremover om mandage / medlemsmøder om onsdage

Medlemsmøde
Valg af delegeret til EF-landsmøde den 22. - 23. januar 1994
Anne Mette Blev valgt.

referent: Jette Staal



Borgerligt nej til flere lejeboliger 
S og SF vil søge kvote til næste år 
Aalborg Stiftstidende 22.12.1993

  AABYBRO: Heller ikke i 
år ser det ud til, at de 
politiske øje i byrådet kan 
blive enige om, hvor mange 
almennytttige boliger, 
kommunen skal søge om 
kvote til i 1994 og i årene 
derefter. 
  Hvor et ertal bestående 
af V, K og Frp. ikke ønsker 
at søge om kvote til 
almennyttige boliger i 
1994, men derimod 10 i 
hvert af årene 95, 96 og 
97, så vil S og SF derimod 
gerne have kvote til 15 
almennyttige boliger næste 

år og samme antal i 
overslagsårene. 
 -I regionplanen står der, 
at 25 procent af 
boligmassen i et 
egnscenter, som Aabybro 
er, skal være til til 
udlejning, og det ønsker vi 
at leve op til, siger Carl 
Laursen (S). 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
siger, at ertallet ikke 
ønsker at søge kvote til 
1994; fordi der ingen 
særlige ventelister er. 
  Stort set den samme 
debat havde byrådet, da 
man for et år siden skulle 

tage stilling til, hvilke 
kvoter, der skulle søges. I 
aften skal byrådet atter 
tage stilling til antallet af 
kvoter, der skal 
indberettes til Bygge- og 
Boligstyrelsen.
  Hvor politikerne er uenige 
om kvoten til almennyttige 
boliger, så er der til 
gengæld enighed om at 
søge en kvote til 10 
ældreboliger i 1994 samt 
10 til hvert af 
overslagsårene. Der er 
også enighed om at søge 
en kvote til 12 
ungdomsboliger i 1995. 

Tilskud til orlov
Aalborg Stiftstidende 24.12.1993

  AABYBRO: Fra 1. januar 
kan folk, der vil holde 
forældreorlov få et tilskud 
fra Aabybro Kommune på 
maksimum 24.000 kroner 
om året til forældre til børn 
under tre år. Det 
besluttede byrådet på sit 
decembermøde, men Erik 
Ingerslev Larsen (SF) 
havde dog gerne set, at 
også forældre til børn 
mellem 3 og 8 år skulle 
have mulighed for tilskud. 
 -Jeg synes, det er nt at 
give tilskud, men vi kan 
lige så godt sætte 
ordningen igang på en 
gang - også for de 3-8-
årige, sagde Erik Ingerslev 
Larsen, der fremhævede, at 
ordningen også er lavet for 
at få ere folk i arbejde.
  Men hverken Knud 
Winther (S) eller Dorthe 

Pedersen (V) synes om Erik 
Ingerslev Larsens ide og 
fastholdt kulturudvalgets 
indstiling, der siger, at 
ordningen for de 0-3 år 
begynder 1. januar, mens 
man i maj vil vurdere 
sagen og de økonomiske 
konsekvenser påny og 
eventuelt udbygge 
ordningen, så også 
forældre til 3-6-årige kan 
få kommunalt tilskud 
under orlov. 
Forespørgsler 
 -Vi kender ikke 
konsekvenserne, men med 
det forslag, der ligger, har 
vi en forventning om at 
holde budgettet. Vi har 
haft en række 
forespørgsler, men vi ved 
endnu ikke, hvor mange, 
der vil søge tilskud, så 
derfor ønsker vi at starte 
forsigtigt op - senere kan 
børn over tre år komme på 

tale, sagde Dorthe 
Pedersen, der er formand 
for kulturudvalget. . 
  Knud Winther sagde, at 
ordningen helt afgjort vil 
betyde en merudgift for 
kommunen, og at det er 
OK at give en præmie for 
at blive hjemme hos de 
helt små børn. Derimod 
satte han spørgsmålstegn 
ved det pædagogisk rigtige 
i at lade de ældre børn 
blive hjemme. 
  Også Ole Lykkegaard 
Andersen fandt det 
udmærket, at forældrene 
nu har en valgmulighed og 
mindede om, at 
kulturudvalget har en 
budgetramme. 
 -Lad os se tiden an, og så 
hører vi nok om erfaringer 
fra andre kommuner, 
sagde borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V). 

Byrådsnoter 
Aalborg Stiftstidende 28.12.1993

■ RESTANCER - Byrådet 
har nu endeligt godkendt, 
at folk, der skylder penge 
for børnepasningen, kan 
trækkes i 
børnefamilieydelsen. Kun 
Erik Ingerslev Larsen (SF) 
havde på byrådsmødet 

indvendinger overfor 
forslaget - han mener, at 
sagen om et halvt års tid 
skal tages op i byrådet igen 
med henblik på at nde ud 
af hvilke 
befolkningsgrupper, der 
skylder penge, og om 
ordningen har haft nogle 

uheldige sociale 
konsekvenser. Dog kunne 
ingen af de øvrige 
byrådsmedlemmer gå med 
på den ide - de mener, at 
sagen hører hjemme i 
socialudvalget, som så 
også må evaluere 
ordningen. 

Kommunalbestyrelsen 1990 - 1993
Bagerst:
Kommunaldirektør Jesper Christensen, Leif Andersen (S), Ernst Christensen (Frp), 
Aage Toftegaard (V), Kurt Simonsen (V), Knud Winther (S).
Midt:
Jørgen Hellum (S), Jørn Krogsgaard (C), Erik Ingerslev Larsen (SF), Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V), Benny Christiansen (S), Erik Ravn (S), Carl Laursen (S), 
Forrest:
Jytte Pedersen (V), Bente Skole (V), Alice Justesen (V), Dorthe Pedersen (V), Marianne 
Vester (V). 
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