


AABYBRO

Bestyrelsesmøde 24. Januar 1994 på Aabybro Rådhus

Tilstede: Inge LIs, Finn, Per, Henning, Anne Mette og Jette

Dagsorden
1. Dirigent
2. protokol
3. Byrådsdagsorden
4. Kommunalpolitik
5. Generalforsamling
6. Kommende medlemsmøder
7. Meddelelser
8. Eventuelt

ad 1 + 2. Protokollen oplæses

ad 3. Byrådsdagsordenen gennemgåes:
Erik har fremsat forslag om brug af båndoptagelse af byrådsmøderne - vi ønsker at der er 
mulighed for at bruge båndene i et år frem, modsat nu hvor det kun opbevares i en måned.
Vi diskuterer punktet: valg af repræsentant til Folkeoplysningsforbundet, Finn ønsker at 
sidde som repræsentant for Handicaporganisationerne, vi mener ikke at Dansk Handicap 
Idræt kan repræsentere Handicaporganisationerne.
Forslag til regionsplantillæg. Erik vil kontakte Karl Bornhøft angående indsigelser.
Nordjyllands Mediecenter kan vi støtte.

ad 4. Vi diskuterer partiforeningens startegi i forhold til byrådsarbejdet i de kommende år: 
Vi vil hvert år arbejde med 1 - 2 sager som fremlægges inden budgetforhandlingerne.
Per er interesseret i at arbejde med Teknisk Udvalg og Anne Mette med Socialudvalget.
Erik vil skrive en artikel til vores medlemsblad med opfordring til at andre melder sig til 
baggrundsarbejdet.
Vi diskuterer også samarbejde i forhold til Socialdemokratiet. Vi kender endnu ikke den nye 
byrådsgruppes indstilling til samarbejde, men der kunne eventuel være mulighed for at 
fremsætte fælles forslag.

ad 5. Generalforsamlingen fastsættes til 9. marts. Beretningerne fremlægges ved næste 
bestyrelsesmøde.
Henning og Finn er på valg, Inge Lis er også på valg.

ad 6. Anne Mette og Erik giver et kort referat fra EF-landsmødet
Der er politisk-organisatorisk landsmøde den 19. - 20. marts i Rudkøbing, Erik, Jette og 
eventuel Inge Lis deltager

ad 7. -

referent: Jette Staal

Aftenskolerne fik alle pladser 
Aalborg Stiftstidende 27.01.1994

Carl Laursen: - Familiebrugenes 
Husholdningsudvalg bør have en plads. 

Ole Lykkegaard Arndersen: Pladserne til de 
tre største. 

  AABYBRO: Det blev de tre 
aftenskoler LOF, FOF og 
AOF, der k de tre pladser, 
som undervisnings-
kredsene har i det ny 
Folkeoplysningsudvalg, 
FOU. Dermed blev 
Familiebrugenes 
Husholdningsudvalg 
sorteper. 
  Undervisnings-kredsene 
har tre pladser i FOU, men 
der var indstillet re 
kandidater. Derfor måtte 
byrådet træffe en 
beslutning. 
  Det var borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V), 
der foreslog de tre 
aftenskoler til de tre 
pladser. 
 -Vi har foreslået de tre, 
fordi de har est 
undervisningstimer i 1993. 
De er de tre største, sagde 
Ole Lykkegaard. 
  LOF har langt de este 
undervisnings-timer, 
efterfulgt af FOF og AOF 
  Det forslag gik 
socialdemokraterne kun 
nødtvungent med til. 
  Carl Laursen (S) sagde, at 
han hellere ville give de tre 
pladser til LOF, AOF og 
Familiebrugenes 
Husholdningsudvalg. 
 -Det vil give en mere 
alsidig sammensætriing, 
sagde Carl Laursen. 
  Ole Lykkegard Andersen 
sagde, at han godt kunne 
acceptere, at 
Familiebrugenes 
Husholdningsudvalg skulle 
have en plads i FOU, men 
så blev der ingen plads til 
AOF, som er den mindste 
af de tre aftenskoler. 
  Men det fandt Knud 

Winther (S) var forkert. 
 -AOF har haft en meget 
dårlig 1993-sæson. Det er 
forkert udelukkende at se 
på antallet af 
undervisningtimer for et 
enkelt år som 1993. Tages 
antallet af timer over en 
re-årig periode, er jeg 
sikker på, at AOF ikke 
længere er mindst, sagde 
Knud Winther. 
  Men da Venstre og 
konservative stod fast på, 
at AOF måtte afstå fra 
pladsen i FOU, hvis 
Familiebrugenes 
Husholdningsudvalg skulle 
have en plads, så bøjede 
socialdemokraterne sig for 
forslaget om, at de tre 
pladser i FOU går til LOF, 
FOF og AOF. 
  Handicap-
organisationerne har en 
enkelt plads i FOU og her 
var der to kandidater. 
Derfor måtte byrådet også 
her stå for valget. 
  Venstre og konservative 
foreslog Allan Jensen, som 

repræsenterer Dansk 
Handicap Idrætsforbund. 
Den anden kandidat, Finn 
Graa Jacobsen, som 
repræsenterer De 
Samvirkende 
Invalideorganisationer, 
blev suppleant. 
  Den fordeling var hverken 
Socialdemokratiet eller SF 
enig i. 
  SFs Erik Ingerslev sagde, 
at De Samvirkende 
Invalideorganisationer, 
som Finn Graa Jacobsen, 
repræsenterer, er en meget 
mere bred organisation 
end Dansk Handicap 
Idrætsforbund. I øvrigt er 
der allerede foreninger 
under Dansk 
Idrætsforbund med i FOU. 
Samme holdning havde 
Socialdemokratiet, men 
argumentet købte V-K 
gruppen ikke, og dermed 
blev Allan Jensen valgt 
med Finn Graa Jacobsen 
som suppleant. 



Byrådet på bånd 
Aalborg Stiftstidende 28.01.1994

  AABYBRO: 
Båndoptagelserne af 
byrådsmødere skal i 
fremtiden opbevares et 
halvt år på rådhuset, 
inden de slettes. 
  Det var et kompromis, 
grupperne enedes om i 
byådssalen, 
  Byrådet skulle godkende, 
at der fortsat kan 
anvendes båndoptager 
under byrådsmøder efter 
de retningslinier, der hidtil 
har været gældende. Heraf 
fremgår bl.a. at båndene 
skal opbevares i en måned. 
  Men Erik Ingerslev 
Larsen (SF) 
ønskede retningslinierne 

ændret, så båndene i 
fremtiden opbevares i et 
år. Desuden ville han give 
pressen mulighed for at 
bruge båndoptager ved de 
åbne møder. 
  SF'eren mener, at en 
måned er alt for kort en tid 
at opbevare båndene. Han 
havde selv haft brug for at 
høre et bånd, som 
imidlertid var slettet.
  Socialdemokraterne 
støttede SFs forslag, men 
Venstre og konservative 
sagde nej. 
 -De nuværende regler er 
gode nok, sagde Karlo 
Jensen. 
 -Når byrådets møde har 
ligget på bånd i en måned 
må alle emner være 

udtømt, og så er der ikke 
behov for længere 
opbevaring, tilføjede han.
  Borgmester Ole 
Lykkegard Andersen (V) 
sagde, at hvis pressen 
ønsker at bruge 
båndoptager ved et møde, 
så kan der søges om 
tilladelse. 
  Det k Erik Ingerslev til 
at trække sit forslag om 
pressens ret til at bruge 
båndoptager, men han 
fastholdt forslaget om, at 
båndene skal opbevares i 
et år. 
  Alle i byrådssalen var 
indstillet på et kompromis, 
og det blev de seks 
måneder. 

Fire i styregruppe 
Aalborg Stiftstidende 28.01.1994

Erik Ingerslev tvivler på, at der er 
brug for en styregruppe

  AABYBRO: Knud 
Winther (S), Carl Laursen 
(S), borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
og Jørn Krogsgaard (K) 
indtræder som politisk 
valgte i Den 
Erhvervspolitiske 
Styregruppe. 
  Erik Ingerslev Larsen 
(SF) kunne ikke støtte de 
re byrådsmedlemmers 
deltagelse i styregruppen, 
bl.a. fordi han tvivler på, 
at der i det hele taget er 
behov for styregruppen. 
 -Byrådet besluttede i 
august, at der løbende 

skulle udsendes referater 
fra styregruppens møder, 
og vi besluttede også, at 
styregruppen skulle være 
et fast punkt på 
økonomiudvalgets 
dagsorden. Ingen af 
delene et gennemført, 
sagde Erik Ingerslev. 
  Knud Winther (S) sagde, 
at det eneste nye, som 
styregruppen har arbejdet 
med er det ny 
mediecenter, og det er der 
blevet informeret om. Men 
han sagde samtidig, at de 
beslutninger, der blev 
truffet i august om 
referater m.v., selvfølgelig skal følges. 

medlemsblad
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AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 21. februar 1994

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

Dagsorden
1. Dirigent
2. Protokol
3. Byrådsdagsorden
4. Kommunalpolitik
5. Generalforsamling
6. Kommende medlemsmøder
7. Meddelelser
8. Eventuelt

ad 1 + 2. Jette dirigent - protokol læst op fra sidste møde - Anne Mette referent

ad 3. Byrådsdagsordenen gennemgået
Revisionsrapport vedrørende byfornyelse i Aabybro Midtby: mange kritiske punkter - Erik 
efterlyser analyser og konsekvenser på byrådsmødet.

ad 4. Vedrørende planen om at nedlægge Vildmoseruten - Erik prøver at få oprettet en 
teletaxaordning

ad 5. Politisk/organisatorisk beretning (godkendt) gennemset med tilføjelse om 
konstituering efter kommunalvalget.

Regnskab gennemset

Jette prøver at få Jes Lunde til at komme til generalforsamlingen den 9. marts

Lovændringsforslag fra bestyrelsen udsendes med indkaldelsen

ad 6. 16. april lørdagsmøde med 2 fra SF-bestyrelsen i Kolding som kommer og fortæller 
om Koldings meget aktive partiforening. Mødet bliver åbent ved aftenstid hvor vore "fæller" 
forhåbentlig møder op til spisning - fest - musik osv.

ad 7. Jette fortalte om sine breve

ad 8. Intet 

referent: Anne Mette Jacobsen 

medlemsblad



Byrådet anker diæt-afgørelse 
Aalborg Stiftstidende 24.02.1994

  AABYBRO: Byrådet i 
Aabybro besluttede i aftes 
at anke den afgørelse, som 
Tilsynsrådet for 
Nordjyllands Amt i sidste 
uge traf om udbetaling af 
diæter i forbindelse med 
venskabsbybesøg. 
  Byrådet vil have prøvet 
Tilsynsrådets afgørelse i 
Indenrigsministeriet. Det 
havde tilsynsrådet ellers 
ikke lagt op til - kun at 
byrådet skulle overveje at 
betale de uberettiget 
udbetalte diæter tilbage. 
  Men byrådet besluttede 
at indbringe sagen for 
Indenrigsministeriet for at 
få reglerne skåret helt ud i 
pap. 
 -Ingen byrådsmedlemmer 
er interesserede i 
uberettiget at få udbetalt 
diæter, slog borgemster 

Ole Lykkegaard Andersen 
(V) fast, mens Karlo 
Jensen (V) kaldte 
uklarheden for træls. 
 -Vi må vide, hvor vi står. 
Hvad nu hvis byrådet har 
besluttet at sende nogle 
afsted, hvor står vi så, 
spurgte han. 
  Carl Laursen (S) kaldte 
Tilsynsrådets afgørelse for 
en klar afgørelse, som ikke 
kan bruges til noget. Han 
fandt det ligeledes 
urimeligt, at et enkelt 
byrådsmedlem er blevet 
hængt ud, når så mange 
både nuværende og 
tidligere medlemmer af 
byrådet har været ude at 
rejse. 
  Carl Laursen hentydede 
dermed til partifællen 
Knud Winther, der i 
forbindelse med et besøg i 
Lindesberg har fået 
udbetalt diæter - i netop 

turen til Sverige var han 
den eneste, der k det, da 
resten af delegationen 
bestod af borgmesteren og 
embedsmænd. Og det var 
netop den rejse, 
Tilsynsrådet traf sin 
afgørelse på baggrund af. 
  Heller ikke Ernst 
Christensen (FRP), der i 
sin tid rettede 
henvendelsen til 
Tilsynsrådet, er tilfreds 
med rådets afgørelse. Han 
understregede, at han med 
sin skrivelse havde bedt 
Tilsynsrådet tage stilling til 
lovligheden.
 -Dermed mente jeg alle 
rejser og ikke en, sagde 
Ernst Christensen, der 
godt kunne tilslutte sig, at 
byrådet anker sagen. 
  Men han overvejer dog at 
sende sin egen skrivelse 
med.

Mødes med revisor 
Aalborg Stiftstidende 24.02.1994

  AABYBRO: Der er nu lagt 
op til, at økonomiudvalget 
skal mødes med den 
revisor, der har udarbejdet 
en kritisk rapport om 
Aabybro Kommunes 
byfornyelsesprojekt i 
midtbyen. 
  Forslaget blev stillet af 
Ernst Christensen (FRP) på 
byrådets møde i aftes, og 
det blev mødt med velvilje. 
Ernst Christensen mener, 
at sagen er for dårligt 
belyst, og at der er for 
mange ubesvarede 
spørgsmål i forbindelse 
med rapporten, der er 
særdeles kritisk over for 
kommunens håndtering af 

regnskaber og budgetter. 
  Også ere af de andre 
byrådsmedlemmer kaldte 
rapportens ord for skrap 
læsning. 
 -Mage til læsning har  jeg 
aldrig været ud for, men 
jeg mangler at få at vide, 
hvad man vil gøre fremover 
for at undgå den situation, 
sagde Erik Ingerslev 
Larsen (SF), der også 
manglede svar på nogle af 
revisionsselskabets 
kritikpunkter. 
  Carl Laursen fremhævede 
også rapportens ord som 
"aldeles uacceptabelt", 
men sagde, at rapporten 
ikke havde noget med 
årsregnskabet at gøre, og 

at det derfor var en enkel 
sag at godkende det. 
  Byrådet kom til at 
diskutere rapporten i 
forbindelse med dets 
stillingtagen til 
revisionsselskabets 
redegørelse og 
gennemgang af 
årsregnskabet. 
Årsregnskabet har 
revisionsselskabet ingen 
bemærkninger haft til - det 
er i den skønneste orden. 
Men med som bilag i 
forbindelse med 
årsregnskabet optrådte 
den kritiske rapport, da 
revisionsselskabet har 
gjort regnskabet for 
byfornyelsen færdig for 

kommunen. 
  Og borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
understregede, at byrådet 
kun skulle tage stilling til 

årsregnsskabet - ikke til 
rapporten om 
byfornyelsen. 
 -Vi har allerede truffet 
vores forholdsregler, så det 

ikke sker igen, sagde han.
  Og dermed blev 
redegørelse og beretning 
godkendt. 

Borgere protesterer mod genåbning af vej 
195 sender underskrifter til Nordjyllands Amt 
Aalborg Stiftstidende 25.02.1994

  AABYBRO: 188 beboere i 
området ved Birkelsevej 
har via en underskriftsind-
samling gjort opmærksom 
på deres modstand mod, at 
Birkelsevej genåbnes i 
forbindelse med 
etableringen af en 
rundkørsel ved krydset 
omfartsvejen/Thisted 
Landevej, som 
Nordjyllands Amt har 
planer om.
  En af beboerne, Bent 
Christiansen på Sneppevej, 
var mødt op på 
byrådsmødet onsdag aften 
for at spørge, om et enigt 
byrådet kan gå ind for en 
genåbning af Birkelsevejen 
og om, hvilke fordele og 
ulemper der eventuelt kan 
være ved en genåbning. 
 -Hvis vejen bliver 
genåbnet, er vi bange for, 
at den bliver meget 
trakeret, og vi er utrygge 
ved situationen, siger Bent 
Christiansen.
  Sagen optrådte ikke som 
sådan på byrådets 
dagorden, men blev 
behandlet i teknisk udvalg 
i begyndelsen af ugen, og 
det forklarede formanden 

for teknisk udvalg, Jørn 
Krogsgaard (K).
  Udvalget besluttede, at 
amtet vil blive orienteret 
om de 195 beboeres 
indsigelser - 188 er mod 
vejens genåbning, mens 7 
er for, og teknisk udvalg 
afventer efterfølgende 
amtets skitseforslag.
 -Umiddelbart kan man 
blive opskræmt, men jeg 
tror ikke, at det vil give så 
voldsom trak, og der er 
ikke kun minusser ved at 
genåbne vejen, - måske 
kan det blive mere sikkert 
at færdes til og fra 
Aabybro. Men teknisk 
udvalg mener nu, at amtet 
skal gøre arbejdet færdigt, 
sagde Jørn Krogsgaard. 
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
fornemmede, at 
holdningen i byrådet 
hælder til ertal for at 
genåbne vejen - det synes 
han imidlertid ikke selv 
om. 
 -Idag er vi godt dækket 
ind med til- og 
frakørselsforhold til 
Aabybro, sagde han. 
  Knud Winther (S) sagde, 
at vejen i sin tid blev 
lukket under protest fra 

byrådet i Aabybro, og han 
gav udtryk for, at det 
stadig er 
Socialdemokratiets 
holdning, at den skal 
åbnes. Birkelsevej er bred 
og bygget til trak, som 
efter Knud Winthers 
opfattelse ville blive 
begrænset, hvis en 
rundkørsel dæmper 
trakken.
 -Vi går ind for at samle 
kommunen igen. Også i 
teknisk udvalg er vi enige 
om, at det vil være det 
rigtige. Amtet er langt i 
planerne, og vi har 
anbefalet dem at gå videre 
med arbejdet, sagde Knud 
Winther. 
  Bent Christiansen siger 
efter mødet, at han ikke er 
helt tilfreds med svarene 
på hans spørgsmål. 
 -SF og Socialdemokratiet 
meldte klart ud, men jeg 
k ikke nogen klar 
holdning fra Venstre og 
Konservative, og det er jeg 
skuffet over. 
  Når 200 mennesker - eller 
husstande - skriver under, 
så er det ikke bare en 
storm i et glas vand, siger 
han. 

Flertal vil ændre styrelsesvedtægt 
Aalborg Stiftstidende 26.02.1994

  AABYBRO: Et ertal i 
byrådet kan gå ind for at 
ændre styrelsesvedtægten, 
så det i fremtiden er det 
enkelte fagudvalg, der 

varetager bygge- og 
anlægsopgaver i eget regi. 
Hidtil har alle 
byggeopgaver kørt i teknisk 
udvalg - uanset om det 

drejer sig om tilbygning til 
et plejehjem eller byggeri af 
en ny institution, som 
normalt hører hjemme i 
socialudvalget og 



kulturudvalget.
  Forslaget er blevet stillet 
af borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V), 
men hverken Knud 
Winther (S) eller Ernst 
Christensen (FRP) kunne 
se det fornuftige i at lave 
om på 
kompetencefordelingen. 
 -Jeg er uenig med 
borgmesteren. Det har kørt 
godt i teknisk udvalg i 
mange år, sagde Ernst 
Christensen. 
  Det var Knud Winther 
enig i, og han var skuffet 
over forslaget, som er 
stillet netop som et nyt 

byråd med nye medlemmer 
er begyndt arbejdet. 
 -Hvorfor blev forslaget 
ikke stillet i sidste 
byrådsperiode - det er 
tåbeligt at ændre på ting, 
der ellers har kørt 
fornuftigt, sagde han, der 
heller ikke var tilfreds med 
sagsforberedelsen - et 
standpunkt, som også Erik 
Ingerslev Larsen (SF) gav 
udtryk for, selvom han 
kunne støtte forslaget. 
  Karlo Jensen (V) sagde, at 
det ikke er et spørgsmål 
om at tage opgaver fra 
teknisk udvalg, mens Ole 
Hermansen (V) gav udtryk 

for, at forslaget drejer sig 
om at sikre en forenkling i 
forretningsgangen. 
  For ændringen af 
styrelsesvedtægten stemte 
Venstre, konservative, 
landsbylisten og SF, mens 
Socialdemokratiet og 
Fremskridtspartiet stemte 
imod, Alice Justesen (V), 
Knud Ogstrup (V) og 
Carsten B. Andersen (S) 
var fraværende på grund af 
sygdom og ferie. 
  Ændringen skal endnu 
engang behandles i 
byrådet, da en ændring af 
styrelsesvedtægten kræver 
to behandlinger. 

Ros til planer om samarbejde 
Der skal kæmpes for sekretariat i Aabybro 
Aalborg Stiftstidende 26.02.1994

Flere byrådsmedlemmer gav udtryk for, at et sekretariat i forbindelse med Jammerbugtsamarbejdet skal 
placeres på Skeelslund. 	 	     	 	 	 	                       Arkivfoto 

  AABYBRO: Der var 
rosende ord, da byrådet i 
Aabybro på sit 
februarmøde sagde ja til at 
indgå i Jammerbugt-
samarbejdet med 
Fjerritslev, Brovst og 

Pandrup Kommuner. 
  Hver af kommunerne skal 
give 150.000 kroner pr. år 
i de re år, som projektet 
varer - heraf er 75.000 
kroner kommunens 
indskud i den 
erhvervsdrivende fond, 
som skal oprettes. 

  Karlo Jensen (V) sagde, at 
Aabybro skal gå med i 
samarbejdet for at trække 
turister ind i baglandet. De 
kan bruge deres 
indkøbskroner i Aabybro 
Kommune - det vil gøre 
gavn for hele kommunen, 
var hans holdning. 

  Carl Laursen (S) synes, at 
projektet indeholder nogle 
gode visioner og otte tal, 
og han opfordrede 
styregruppen til at arbejde 
for, at et nye sekretariat får 
placering i Aabybro 
Kommune - på Skeelslund 
vil der være en naturlig 
placering. Og deri 
erklærede Karlo Jensen sig 
enig. 
  Knud Winther (S) gave 
udtryk for at have haft en 
vis skepsis i forbindelse 

med projektet - men han 
håbede dog, at den måtte 
blive gjort til skamme. 
Også han fandt det 
naturligt, at placere et 
sekretariat på Skeelslund. 
mens Erik Ingerslev Larsen 
(SF) kaldte det et rimeligt 
krav og et fornuftigt 
forslag.
  Ernst Christensen (FRP) 
kunne derimod ikke gå ind 
for forslaget. 
  Byrådet sagde ja under 
forudsætning af, at der 

gives tilskud fra 
netværksordningen på 1,5 
millioner kroner og fra 
Nordjyllands Amts 
Udviklingspulje på 1,8 
millioner kroner. Det 
samlede projekt for 
perioden er på 5,1 
millioner kroner. 
  Byrådet besluttede 
ligledes at bevilge 50.000 
kroner til 
erhvervssamarbejdet i 
Jammerbugten. 

Aalborg Stiftstidende 27.02.1994

■ NATURGAS - Knøsgaard 
by ændrer nu status og 
udlægges som 
naturgasområde, har 
byrådet besluttet. I 
varmeplanen er området 
udlagt til 
fjernvarmeområde. Erik 
Ingerslev Larsen (SF) 

kunne på byrådsmødet 
ikke gå ind for ændringen. 

■ STRUKTUR - Strukturen 
på rådhuset skal laves om, 
så der oprettes en 
fællesforvaltning, har 
byrådet besluttet. Den nye 
struktur indebærer, at 
rådhuset får en leder af 
fællesforvaltningen, og der 

skal ligeledes ansættes en 
planlægger

■ TELEFONER - Byrådet 
har frigivet 200.000 kroner 
til et nyt telefonanlæg på 
rådhuset _ systemet skal 
efter planen tages i brug i 
april. Også 570.000 kroner 
til nyt EDB-anlæg har 
byrådet givet fri. 



AABYBRO

Generalforsamling den 9. marts i SiD Aabybro 

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

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af kasserer - på valg er Inge Lis Tannebæk
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - på valg er Henning Poulsen og Finn Graa Jacobsen
    2 suppleanter hvert år
7. Valg af faglig kontaktperson - på valg er Margrethe Larsen
8. Valg af 2 revisorer - på valg er Torben Ertmann og Helle Overgaard
    Valg af 1 revisorsuppleant - på valg er Erik Ingerslev
9. Valg af medlem til repræsentantskabet TVNord + suppleant
10. Eventuelt

ad 1. Per

ad 2. Jette redegjorde for den skriftlige beretning for partiforeningens "drift"
Erik kom med kommunal - / landspolitisk beretning.
Begge beretninger blev godkendt

ad 3. Regnskabet blev godkendt

ad 4. Indkomne forslag
1 - "Budget" udgår af § 7 stk. 3 punkt 3
2 - § 5 udgår - konsekvensrettelse i § 4 *se nedenfor
3 - §7 til § 4 - § konsekvensrettelser
Lovændringer vedtaget.

ad 5. Inge Lis Tannebæk genvalgt

ad 6. Finn Graa Jacobsen og Henning Poulsen genvalgt
Suppleanter: Anne Mette Jacobsen og Per Overgaard 

ad 7. Finn valgt som faglig kontakt

ad 8. Genvalgt som revisorer: Torben Ertmann og Helle Overgaard

ad 9. Anne Mette Jacobsen genvalgt - Inge Lis Tannebæk suppleant

ad 10. Intet
 

* i § 4 stk. 5 tilføjes: Herunder udgivelse af internt medlemsblad - og er forpligtiget til at 
koordinere baggrundsarbejde i forbindelse med SF byrådsmedlem/mer 

referent: Anne Mette Jacobsen 

AABYBRO

medlemsblad



medlemsbladmedlemsblad



medlemsbladmedlemsblad



medlemsbladmedlemsblad



medlemsbladmedlemsblad



medlemsbladmedlemsblad



medlemsbladmedlemsblad



medlemsbladmedlemsblad



medlemsbladmedlemsblad



medlemsbladmedlemsblad



medlemsbladmedlemsblad



medlemsbladmedlemsblad



medlemsblad









Uenighed om timefordeling 
Aalborg Stiftstidende 23.03.1994

  AABYBRO: 100.000 
kroner og spørgsmålet, 
hvorvidt man skal se 
skolevæsenet som en 
helhed er - rkantet sagt - 
hvad medlemmerne af 
kulturudvalget ikke kan 
blive enige om i forbindelse 
med timefordelingen til 
folkeskolen. 
  Trods en ere timer lang 
debat om emnet på 
udvalgets møde mandag 
lykkedes det ikke at nde 
fælles fodslag, og derfor 
har et mindretal ønsket 
sagen vurderet af byrådet, 
der efter al sandsynlighed 
behandler sagen på dets 
møde i aften. 
  Sagen har udviklet sig i 
forbindelse med den nye 
lov om folkeskolen, der 
træder i kraft 1. august. 
Politikerne skal tage 
stilling til, om skolerne 
skal have ere timer tildelt 
og i givet fald, hvor mange. 
Antallet kan de ikke blive 
enige om. 
  Et ertal bestående af 
Benny Christiansen (S), 
Carsten Andersen (S), Erik 
Ingerslev Larsen (SF) og 
Erik Nielsen (landsbylisten) 
mener, at skolerne i 
forhold til de nuværende 
regler om tildeling af timer 
- skal have yderligere 50 
ugentlige lektionstimer til 
skolernes 1.-7. klasse, 
mens der til 
overbygningseleverne (8.-
10. klasse) skal ydes 
yderligere 35 ugentlige 

lektioner. 
  Flertallet skriver desuden 
i sin indstilling, at 
forvaltningen skal lave en 
konkret 
timefordelingsmodel, der i 
så vid udstrækning som 
muligt imødekommer 
timebehovet i den nye 
folkeskolelovs fagrække og 
indhold - fagrækken 
dækker over nye fag som 
natur og teknik, 
sprogundervisning på 
tidligere klassetrin osv. 
  For at nansiere de ere 
timer vil ertallet bede om 
en tillægsbevilling på 
250.000 kroner i år 
(600.000 på årsbasis), 
mens de 85.000 kroner 
skal ndes indenfor 
kulturudvalgets samlede 
budget. Flertallets 
indstilling forudsætter en 
rammeudvidelse på 
600.000 kroner næste år. 
  Mindretallet, der består af 
Dorthe Pedersen, Aage 
Toftegaard og Alice 
Justesen, alle Venstre, 
mener derimod, at man 
skal se på skolevæsenet 
som en samlet enhed - 
altså ikke øremærke timer 
til overbygningen og timer 
til skolernes 1.-7. klasser. 
  Mindretallet ønsker 
ekstra 70 timer til skolerne 
for næste skoleår. Altså 
samlet 15 ugentlige timer 
færre end ertallet foreslår. 
Timerne skal, siger 
mindretallet i sin 
indstilling, i så vid 
udstrækning som muligt 
dels imødekomme 

timebehovet i den nye 
folkeskolelovs fagrække og 
indhold og dels imødegå 
den eksisterende models 
forholdsvis lave 
timetildeling ved store 
klassekvotienter i 8.-10. 
klasse. 
 -I forbindelse med vores 
behandling af 
timefordelingen har 
skolelederne givet udtryk 
for, at de ønskede at 
reparere den eksisterende 
timefordelingsmodel i 
overbygningen, siger 
formanden for 
kulturudvalget Dorthe 
Pedersen fra mindretallet. 
  Mindretallet mener, at 
udvidelsen af timetallet 
skal nansieres ved hjælp 
af en tillægsbevilling på 
210.000 kroner i år 
(500.000 på årsbasis), 
mens de resterende 40.000 
kroner skal nansieres 
indenfor kulturudvalgets 
samlede budgetramme. 
  Hvor politikerne ikke kan 
blive enige om fordelingen 
af timer, er de til gengæld 
enige om, at der i næste 
skoleår skal afsættes 
ekstra 10 årstimer pr. 
lærer til efteruddannelse. 
De udgifter, som 
kursusvirksomheden 
kræver, forventer udvalget 
at kunne holde inden for 
eget budget. 
  Når sagen har været 
behandlet i byrådet, skal 
forslaget sendes ud i 
høring på kommunens 
seks folkeskoler. 

To timeforslag til høring på skolerne 
Lang debat om udmøntning af ny folkeskolelov
Aalborg Stiftstidende 24.03.1994 



Erik Ingerslev Larsen (SF) - der er et 
problem. 

Carl Laursen (S) - tingene skal behandles 
hver for sig. 

Ole Lykkegaard Andersen (V) - er det 
ansvarligt? 

Dorthe Pedersen (V) - en samlet enhed.

           

  AABYBRO: Aabybro 
Kommunes seks 
folkeskoler får nu to 
forskellige forslag at kigge 
på, når de skal vurdere 
fordelingen af timerne i 
forbindelse med den nye 
folkeskolelov. 
  Inden byrådet besluttede 
det, var medlemmerne 
igennem en lang debat, der 
mundede ud i en 
afstemning. Her kunne et 
ertal i byrådet tilslutte sig 
synspunktet hos et 
mindretal i kulturudvalget 
- forslaget går ud på, at 
skolerne næste år får 
ekstra 70 timer. 
  Flertallet i byrådet, der 
består af Venstre og 
konservative, mener, at de 
ekstra timer skal 
nansieres ved hjælp af en 
tillægsbevilling på 210.000 
kroner (500.000 kroner på 
årsbasis). 
Deltog ikke i afstemning
  Ernst Christensen (FRP) 
deltog ikke i afstemningen, 
mens SF, S og 
Landsbylisten ikke kunne 
gå med til de 70 timer, 
men i stedet ønskede 15 
timer mere, ialt 85 timer - 
dels øremærket 1.-7. 
klasse og dels 
overbygningen.
  Byrådets mindretal fandt, 
at man skulle tage fat på 
et problem fra 
omlægningen af 
skolestrukturen for tre år 
siden, som har betydet, at 
der er for få timer ved store 
klassekvotienter i 8.-10. 
klasse. Og mindretallet 
mener, at man skal 
behandle den del og 
udmøntningen 
af den nye folkeskolelov 

som to 
forskellige sager. 
 -Idag skal vi kun tage 
stilling til en ting, nemlig 
udmøntningen af den nye 
folkeskolelov. Og så skal 
man ikke tage et gammelt 
problem fra 1991 ind i det. 
Det hul skulle have været 
fyldt ud, inden den nye 
folkeskolelov. Nu må der 
så efterfølgende tages fat 
på. Med de 70 timer, I 
melder ud, vil vi få et 
ringere skolevæsen, sagde 
Carl Laursen. 
  Samme synspunkt kunne 
Erik Ingerslev Larsen (SF) 
og Erik Nielsen 
(Landsbylisten) tilslutte 
sig. 
 -Det er interessant, at 

kulturudvalgets mindretal 
erkender, at der er en 
forholdsvis lav 
timetildeling i 
overbygningen. Dermed 
siger man, at der er et 
problem, men man vil bare 
ikke sætte pengene af til 
det, sagde Erik Ingerslev 
Larsen. 
  Formanden for 
kulturudvalget Dorthe 
Pedersen (V) forklarede, at 
det haster med at få 
vedtaget timetildelingen, så 
man kan komme igang 
med at lægge skemaerne 
for næste skoleår. 
 -Hvis vi skal reparere i 
overbygningen, så er det 
nu. Hvis ikke man 
hoppede på 

timefordelingstoget i 
mandags, ville det være 
kørt. Vi ønsker at se 
skolevæsenet som en 
samlet enhed. Måske er det 
her ikke så meget, som 
folkeskolen kunne ønske 
sig, men det er, hvad vi har 
råd til, sagde Dorthe 
Pedersen. 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 

sagde, at man tilfører 
ekstra 500.000 kroner 
oveni et godt skolevæsen. 
 -Er der da slet ingen 
ansvarlighed tilbage - I 
siger ikke engang, hvor I vil 
tage de penge fra - om det 
er fra ældreområdet, fra 
børnepasningen eller på 
fritidsområdet, sagde Ole 
Lykkegaard Andersen, 
mens partifællen Karlo 

Jensen påpegede, at der er 
masser af andre opgaver at 
bruge penge på. 
  Når forslagene til 
timefordeling har været ude 
til høring, skal de igennem 
sagsbehandlingsmøllen 
igen. 
  Først i kulturudvalget, så 
i økonomiudvalget og til 
sidst i byrådet - formentlig 
på mødet i april. 

Skolebestyrelser behandles unfair 
Aalborg Stiftstidende 06.04.1994

  AABYBRO: De nye 
skolebestyrelser får en 
unfair behandling i 
forbindelse med de to 
forslag om udmøntning af 
den nye folkeskolelov, der 
netop er sendt til høring. 
De har ikke fået 
tilstrækkeligt med 
bilagsmateriale i 
forbindelse med 
høringsfasen, mener 
byrådsmedlem Carl 
Laursen (S). 
 -Da byrådet behandlede 
sagen om udmøntningen af 
de to forslag, var alle enige 
om, at begge forslag skulle 
sendes ud i høring - både 
forslaget fra byrådets ertal 
og byrådets mindretal, 
siger Carl Laursen. 
  Han er selv lærer på 
Biersted Skole og opdagede 
i går, at der kun er sendt 
bilagsmateriale ud til det 
forslag, som 
byrådsertallet går ind for. 
Han selv tilhører byrådets 
mindretal. 
 -Det betyder, at 
skolebestyrelserne reelt 
kun kan sige ja eller nej til 
det forslag, som de har fået 
- de får ikke to ligeværdige 
forslag at forholde sig til og 
dermed ikke mulighed for 

at træffe et valg, siger Carl 
Laursen, der i dag vil rette 
henvendelse til borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V). 
 -Det er hans pligt at sørge 
for, at der sendes 
bilagsmateriale ud om 
begge forslag, så 
skolebestyrelserne får et 
ordentligt 
beslutningsgrundlag. Det 
her er skuffende - en aftale 
er en aftale, mener Carl 
Laursen.
  Sagen er opstået i 
forbindelse med 
udmøntningen af den nye 
folkeskolelov og 
timetildelingen. Da 
kulturudvalget i slutningen 
af marts behandlede sagen, 
kunne et ertal gå ind for 
et forslag, mens et 
mindretal bestående af tre 
Venstre-medlemmer gik ind 
for et andet og ønskede 
sagen til behandling i 
byrådet et par dage senere. 
Her blev kulturudvalgets 
mindretal til et ertal - og 
omvendt blev 
kulturudvalgets ertal til et 
mindretal, da sagen kom til 
afstemning. 
  Byrådets ertal bestående 
af Venstre og Konservative 
mener, at folkeskolen skal 
betragtes som en helhed, 

og at der skal afsættes ialt 
70 timer om ugen i den nye 
timetildeling. Byrådets 
mindretal bestående af 
Socialdemokratiet, SF og 
Landsbylisten mener, at 
der skal afsættes ialt 85 
ugentlige timer, og at man 
særskilt skal optage 
forhandling om et efterslæb 
i overbygningen, som det 
udtrykkes. 
  Og det er bilagsmateriale 
til mindretallets forslag, 
som ifølge Carl Laursen 
burde være udarbejdet og 
sendt med ud i 
høringsfasen. 

- Skolebestyrelserne har ikke fået to 
ligeværdige forslag at forholde sig til og har 
dermed ikke mulighed for at træffe et valg, 
siger Carl Laursen 



Skolebestyrelser: For få timer 
Aalborg Stiftstidende 12.04.1994

Nanna Hauberg er formand for 
skolebestyrelsen på Gjøl Skole. 

Hanne Lisbyer formand for 
skolebestyrelsen på Kærvejskolen. 

Preben D. Jensen er formand for 
skolebestyrelsen på Vedsted Centralskole. 

Agnethe H. Sørensen er, formand for 
skolebestyrelsen på Nørhalne Skole. 

Erling Andersen er formand for 
skolebetyrelsen på Aabyskolen .. 

Tinna K. Christensen er formand for 
skolebestyrelsen på Biersted Skole. 

  AABYBRO: De nye 
skolebestyrelser i Aabybro 
Kommune kan ikke 
umiddelbart få timerne i 
kommunens forslag om 
udmøntningen af den nye 
folkeskolelov til at hænge 
sammen. Den generelle 
holdning er, at de 70 
ekstra timer om ugen ikke 
rækker. På et møde i 
kulturudIvalget i går blev 
sagen dog udsat, og 
politikerne skal atter 
behandle sagen på et møde 
tirsdag 19. april. 
  På Gjøl Skole har 
skolebestyrelsen forholdt 
sig til det forslag om 70 
ekstra timer om ugen, som 
et ertal i byrådet kunne 
gå ind for. 
 -70 timer er for lidt - der 
skal puttes mange ere 
timer ind i skolerne, hvis 
man skal gennemføre den 
nye folkeskolelov og dens 
intentioner - ikke bare med 
mange nye fag, men også 
med den nye skolelovs 
intentioner om 
differentieret undervisning 
og deletimer, siger Nanna 
Hauberg, der er formand 
for skolebestyrelsen på 
Gjøl. 
  Hun tilføjer, at man med 
mindretallets forslag på de 
85 timer kunne få "det til 
at gå rundt". 
  På Vedsted Centralskole 
anbefaler skolebestyrelsen 
forslaget fra byrådets 
mindretal, der går på 85 
ekstra timer, hvoraf de 50 
er øremærket 1.-7. klasse 
og de resterende 35 til 
overbygningen. 
 -Ændringerne sker 

fortrinsvis i de små 
klasser, og derfor er det 
også dem, der fortrinsvis 
skal tildeles ere timer. 
Den nye folkeskolelov skal 
ikke være en reparation på 
en gammel skade, hvor  
overbygningen har kørt på 
lavt blus. Vi mener, at man 
særskilt skal behandle den 
del og eventuelt give en 
tillægsbevilling, hvis man 
ikke mener, at 
ressourcerne rækker, siger 
Preben D. Jensen, der er 
formand for 
skolebestyrelsen. 
  På Kærvejskolen mener 
skolebestyrelsen, at man 
her kommer til at mangle 
16,5 timer i forhold til 
forslaget på de 70 timer. 
 -Vi skønner, at 70 timer er 
for lidt for at bevare det 
nuværende niveau. 70 
timer vil give en 
kvalitetsforringelse. Vi 
mener ikke, at udspillet 
falder i tråd med, at 
kommunen fører sig frem 
på at være en attraktiv 
kommune med en 
fremsynet skolepolitik, 
siger Hanne Lisby, der er 
formand for 
skolebestyrelsen på 
Kærvejskolen. 
  Agnethe Haar Sørensen 
fra skolebestyrelsen på 
Nørhalne Skole siger, at 
man ikke med 70 timer 
kan leve op til 
intentionerne i den nye 
folkeskolelov. 
 -I forslaget med de 70 
timer er der ikke meget 
tilbage til 1.- 7. klasse, 
fordi man bruger 
forholdsvis mange timer på 
overbygningen. Vi mener, 

at forslaget er en 
lappeløsning. Hvis, man vil 
lappe på et hul i 
overbygningen, så må man 
melde mere ærligt ud, at 
man ønsker at bruge 
pengene til det, og at der 
så er et bestemt beløb 
tilbage til udmøntningen af 
den nye folkeskolelov, siger 
Agnethe Haar Sørensen, 
som tilføjer, at man bedre 
kan gå ind for det forslag, 
som et mindretal i byrådet 
har stillet.
  På Aabyskolen har 
skolebestyrelsen ikke 
forholdt sig så meget til 
timer, men mere til  
principperne i 
timetildelingen. 
  Formanden for 
skolebestyrelsen Erling 
Andersen fortæller, at 
skolebestyrelsen i sit svar 
punkt for punkt har 
kommenteret kommunens 
udspil. 
 -Vi har ikke talt timerne 
sammen - det er ikke vores 
opgave. Men hvis vi gjorde 
det, så tænker jeg nok, at 
vi når op over 70 timer, 
siger Erling Andersen. 
Først på tirsdag ventes 
kulturudvalget at træffe 
beslutning i sagen om 
timetildelingen. 
 -Vi vil gerne have 
lejlighed. til at vurdere de 
tal, der ligger og vurdere 
dem i forhold til 
høringssvarene og strikke 
et nyt udspil sammen. Og 
så vil vi lægge op til et 
kompromis mellem 
udvalgets ertal og 
mindretal. siger Erik 
Ingerslev Larsen (SF). 



AABYBRO

Medlemsmøde den 16. april 1994 

Delegeret til Landsmøde i pinsen: 
Finn spørges - derefter Henning - ellers Jette - Erik nr. 4 

referent: Anne Mette Jacobsen 

Skolerne får fem timer mere 
Aalborg Stiftstidende 20.04.1994

Aabyskolen og de øvrige fem folkeskoler i Aabybro Kommune får nu ialt 75 timer til 
udmøntningen af den nye folkeskolelov. 		 	      Arkivfoto: Per Kolind 

  AABYBRO: De seks 
folkeskoler i Aabybro 
Kommune får nu fem timer 
mere til fordeling i 
forbindelse med 
udmøntningen af den nye 
folkeskolelov, og de 
kommer dermed op på 75 
timer om ugen.
  Samtidig skal 
konsekvenserne af 
fordelingen evalueres i 
januar 1995, inden 
timerne for næste skoleår 
fordeles. 
  Det blev resultatet af 
kulturudvalgets møde igår, 
hvor der blev indgået forlig 
mellem udvalget 
mindretals og ertal. 
  Flertallet bestående af S, 
SF og Landsbylisten har 
hele tiden holdt på, at 
skolerne skulle have 85 
timer til udmøntning af 
den nye folkeskolelov, 
mens mindretallet 
bestående af de tre 
Venstre-medlemmer har 
fundet, at 70 timer kan 
række. 
  Sagen blev behandlet på 
et kulturudvalgsmøde i 
sidste uge, og både Erik 
Ingerslev Larsen (SF) og 
Dorthe Pedersen (V), som 
repræsenterer udvalgets to 
grupper, erklærer sig 
tilfreds med, at der nu er 
indgået et forlig. 
 -Vi er i løbet af den uge, 
der er gået, nået frem til 
resultatet via 
forhandlinger, og jeg er 
glad for, at kulturudvalget 
nu er enigt, siger Dorthe 
Pedersen, der er formand 
for kulturudvalget. 
  Erik Ingerslev Larsen 

siger, at hvis udvalgets 
ertal - der kun kan 
mønstre et mindretal i 
byrådet - ikke accepterede 
forliget, var det istedet 
blevet ved 70 timer, som 
udvalgets mindretal og 
byrådets ertal - kan gå 
ind for. 
 -Det er da ikke med 
begejstring, at jeg kan gå 
ind for det, men i 
erkendelse af, at de fem 
timer er bedre end slet 
ingenting. Så vi har da fået 
en lille smule ud af, at 
punktet blev udsat, siger 
Erik Ingerslev Larsen, der 
også tillægger evalueringen 
inden næste skoleår en vis 
værdi. 
 -Det er en vigtig del - så 
kan vi vurdere 
konsekvenserne, og der er 
dermed åbnet op for en 
diskussion. 
Ingen tillægsbevilling   
Selvom der i første omgang 
var lagt op til, at der i 
forbindelse med 
udmøntningen af den nye 

folkeskolelov skulle gives 
en tillægsbevilling, ser det 
nu ud til alligevel ikke at 
blive tilfældet. På grund af 
det faldende børnetal i 
kommunen er der en 
besparelse på 200.000 
kroner at hente i år, 
oplyser Dorthe Pedersen. 
  Hun siger, at udvidelsen 
af budgettet for 1995 heller 
ikke bliver så stor som 
først ventet. Her hentes 
omkring 225.000 kroner 
på det faldende børnetal, 
og den planlagte 
rammeudvidelse på 
575.000 kroner bliver nu 
kun på 350.000 kroner. 
  I eftermiddag har 
økonomiudvalget sagen om 
udmøntningen af den nye 
folkeskolelov på 
dagsordenen, mens 
byrådet i næste uge ventes 
at konrmere beslutningen 
med de fem ekstra timer 
endeligt. 
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Ja til en teatersal efter lang debat
Aalborg Stiftstidende 21.04.1994 

Erik Ingerslev Larsen (SF) strittede imod

.. det gjorde Ernst Christensen (FRP) også. 

 

 AABYBRO: En lang debat 
måtte der til, inden 
byrådet i aftes sagde ja til 
en teatersal til 4,8 
millioner kroner, der skal 
opføres i forbindelse med 
det planlagte mediecenter 
på Søparken i Aabybro. 
  Især Erik Ingerslev 
Larsen (SF) og Ernst 
Christensen strittede imod. 
Erik Ingerslev Larsen fandt 
materialet, som 
beslutningen blev truffet 
på, mangelfuldt, og han 
fandt heller ikke de 
økonomiske 
forudsætninger 
tilstrækkeligt belyst. 
 -Umiddelbart er det lettest 
at sige ja, men det kræver 
bedre argumenter. Jeg er 
ikke i tvivl om, at det er en 
god ide, og at der er et 
behov. Men jeg savner en 
prioriteringsdebat. Jeg har 
lært af politik, at man skal 
prioritere. Og her  kommer 
der pludselig er forslag, 
som vi slet ikke har 
diskuteret. Det er lidt af en 
hovsaløsning, sagde Erik 
Ingerslev Larsen, der ikke 
fandt, at en teatersal ville 
opfylde 
medborgerhusbehovene for 
lokaler til møder o.lign. 
 -Udgiften bekymrer mig 
også, fordi jeg ved, at der 
kommer en række 
presserende opgaver, 
sagde Ingerslev, der også 
ville vide, om andre 
anlægsopgaver skal 
udskydes på bekostning af 
en teatersal. 
  Knud Winther betegnede 
en kommende teatersal 
som et multihus med 
mange forskellige 

muligheder. 
  -Når den etableres i 
forbindelse med 
mediecenteret får vi den til 
halv pris - skulle den 
etableres et andet sted ville 
den koste otte millioner 
kroner. Der vil ikke blive 
taget noget fra 
anlægsbudgettet i år, 
sagde Knud Winther og 
gav udtryk for, at 
anlægsbudgetterne også de 
næste år ser fornuftige ud. 
Han medgav dog, at man 
burde have haft en 
prioriteringsdebat. 
  Men både Knud Winther 
og borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
forklarede, at beslutningen 
haster, fordi projektet med 
mediecenteret har en 
stram tidsplan. 
  Jørn Krogsgaard sagde, 
at en sal opfylder 
størstedelen af borgernes 
behov - næsten det hele, 
mens Karlo Jensen var af 
den opfattelse, at man 
skulle   hoppe på 
karrusellen, mens den 
kører - det er alletiders 
chance, sagde han.
  Men Ernst Christensen 
(FRP) var ikke til at lokke 
ombord på karrusellen - 
måske har man ingen 
mulighed for at hoppe af 
igen, som han sagde. 
 -Forslag II opfylder ikke 
det, jeg forstår ved et 
medborgerhus, og det er 
ikke ansvarligt at investere 
penge, der ikke er 
budgetlagt. Et 
selvnansierende 
medborgerhus lyder 
fornuftigt, så kan 
kommunen eventuelt stille 
en lånegaranti, mener 

Ernst Christensen. 
  Bortset fra Erik Ingerslev 
Larsen og Ernst 
Christensen, der begge 
kunne støtte forslag I, var 
resten af byrådet enige om 
at sige ja til forslag II. Det 
er forslaget, der koster 4,8 
millioner kroner, og som 
giver plads til 200 
mennesker i salen samt 
foyerområde, toiletter og 
køkken. 

Bestyrelsesmøde den 25. april 1994 

Dagsorden
1. Dirigent
2. Protokol
3. Byrådsdagsorden
4. Kommunalpolitik
5. EF valgkampagne
6. Medlemsmøde i maj / 1. maj
7. Landsmøde i Pinsen
8. Meddelelser
9. Eventuelt

ad 1 + 2. Jette + Anne Mette

ad 3. Gennemgang af byrådsdagsordenen

ad 4. Ingen kommentarer

ad 5. Annonce i AabybroPosten 1. og 8. juni - indleveres 25. maj, annoncen udformes med 
Oluf - måske har Oluf nogle forslag til tekst.

ad 6. Medlemsmøde den 11. maj
Landsmødeemner: sikkerhedspolitik i folketingsvalgets valgprogram

1. maj - vi bestiller materiale - Inge Lis og Erik passer en SF-stand

ad 7. Henning Poulsen bliver delegeret

ad 8. Meddelelser

ad 9. Intet 

referent: Anne Mette Jacobsen 
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Bump-penge tiI Gjøl og Aabybro 
Kærvej får bump og vigeplads, og Limfjordsgade ved 
Gjøl Skole får bump 
Aalborg Stiftstidende 28.04.1994

Stiftstidende har tidligere omtalt den farlige vej ved Gjøl Skole. Når der kommer et bump op, skulle vejen blive mere sikker at færdes på for 
børnene 

 AABYBRO: Både borgere 
på Gjøl og i Aabybro kan 
nu se frem til at få bump, 
efter at byrådet i aftes 
besluttede at frigive ialt 
93.000 kroner til formålet. 
De 69.000 kroner skal 
bruges til etablering af 
bump og en vigeplads på 
Kærvej, mens de 24.000 
kroner skal bruges til 
bump på Limfjordsgade 

ved Gjøl Skole.
  Punktet på byrådets 
dagsorden med hensyn til 
bump på Kærvej affødte et 
enkelt spørgsmål fra en 
tilhører, Arne Bruhn, der 
ville vide, om man ikke 
kan nøjes med et bump på 
Kærvej og i stedet forbyde 
kørsel med de tunge 
lastbiler på vejen. 
  Arne Bruhn fandt ikke, at 
der i løbet af de seneste år 

er sket mange uheld 
faktisk kun et. 
  Formanden for teknisk 
udvalg, Jørn Krogsgaard 
(K), sagde, at etableringen 
af bump sker med 
udgangspunkt i de ønsker, 
som folk har. Og det har 
været et stærkt ønske at få 
etableret bump. 
  Han fandt heller ikke 
ideen med kun et bump 
hensigtsmæssig - 

erfaringerne viser, at kun 
et bump ikke har nogen 
reel effekt. 
  Derimod var han enig 
med Arne Bruhn i, at 
lastbiler ikke har noget at 
gøre på Kærvej. 
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
kunne oplyse, at han for år 

tilbage netop har rejst den 
problematik over for 
politiet, men k nej til et 
forslag om at lede den 
tunge trak udenom 
Aabybro. 
 -Jeg vil da gerne opfordre 
teknisk udvalg til at tage 
den sag op igen - måske 

har politiet ændret mening, 
sagde Erik Ingerslev 
Larsen. 
  Og det erklærede Jørn 
Krogsgaard sig villig til at 
se på. 
  Til gengæld kunne Ernst 
Christensen (FRP) ikke gå 
ind for etablering af bump. 

Tildeling af timer på plads 
Aalborg Stiftstidende 28.04.1994

  AABYBRO: 
Udmøntningen af den nye 
folkeskolelov og tildeling af 
timer faldt i aftes helt på 
plads, da byrådet sagde ja 
til kulturudvalgets 
indstilling og 75 ekstra 
timer om ugen. 
  Carl Laursen (S) sagde, at 
de 75 timer var en 
acceptabel beslutning, 
mens Erik Ingerslev Larsen 
(SF) lagde vægt på, at der 
med i beslutningen er en 
aftale om at evaluere 
ordningen, inden det 

næste skoleår skal 
planlægges. 
  Jan Andersen (V) fandt 
det godt, at byrådet nu 
står sammen om 
økonomien bag 
timetildelingen, mens 
Dorthe Pedersen (V) 
erklærede sig godt tilfreds 
med forliget.
  Ernst Christensen (FRP) 
sagde, at striden nu er 
bilagt, og han antydede at 
den enighed, der nu er 
opnået, er sket på 
baggrund af en handel i 
porten. 

 -Det er en form for 
Hjallerup Marked. Venstre 
har betalt 
Socialdemokratiet for at 
tage med i teateret, sagde 
Ernst Christensen med 
henvisning til den 
beslutning, som byrådet 
traf i sidste uge, hvor det 
blev besluttet at ofre 4,8 
millioner kroner på en 
teatersal i forbindelse med 
det nye mediecenter. 
  Knud Winther (S) slog dog 
fast, at timetildelingen ikke 
har noget med teatersalen 
at gøre. 













Gjøl-sag skal måske til ny behandling 
Ombudsmanden åbner mulighed 
Aalborg Stiftstidende 15.05.1994

I sin redegørelse skriver ombudsmand 
Hans Gammeltoft-Hansen, at sagen kan 
optages, hvis den fritstillede centerleder 
selv ønsker det. 

  AABYBRO: Folketingets 
ombudsmand Hans 
Gammeltoft-Hansen åbner 
nu for, at sagen om den 
fritstillede centerleder på 
Gjøl, Birgitte Sandsgaard, 
kan tages op til ny 
behandling i tilsynsrådet 
for Nordjyllands Amt. 
  I sin endelige redegørelse 
om sagen skriver 
ombudsmanden, at han 
går ud fra, at tilsynsrådet 
vil genoptage behandlingen 
af sagen, hvis Birgitte 
Sandsgaard eller 
byrådsmedlem Erik 
Ingerslev Larsen (SF), som 
rejste sagen, skulle ønske 
det. 
  Ombudsmanden siger 
desuden, at Birgitte 
Sandsgaard burde have 
været hørt, da tilsynsrådet 
i november 1991 gik ind i 
sagen om den fritstillede 
centerleder på 
foranledning af 
ombudsmanden.
Hun burde være hørt 
   Tilsynsrådet fandt det 
dengang tilstrækkeligt at 
holde sig til den skrivelse, 
som administrativt var 
blevet udarbejdet på 
rådhuset i Aabybro, men 
rådet burde efter 

forvaltningsloven have hørt 
Birgitte Sandsgaard som 
part i sagen, siger 
ombudsmanden. 
  Byrådsmedlem Erik 
Ingerslev Larsen er godt 
tilfreds med 
ombudsmandens svar.  
Sagde selv først op 
 -Jeg vil nu snakke med 
Birgitte Sandsgaard om 
afgørelsen, men jeg kan da 
ikke forestille mig, at sagen 
ikke skal rejses igen. Hvis 
Birgitte Sandsgaard var 
blevet hørt dengang, havde 
sagen måske fået et andet 
udfald, siger Erik Ingerslev 
Larsen. 
  Han nder også sagen 
principiel. Birgitte 
Sandsgaard havde først 
selv sagt sin stilling op, 
men blev fritstillet med tre 
timers varsel fra sit job 
som leder af et fritidscenter 
på Gjøl, efter at hun i 
pressen havde kritiseret 
Aabybro Kommunes nye 
struktur på 
børnepasningsområdet. 
  Sagen udviklede sig 
efterfølgende til en ilter 
debat om ytringsfriheden i 
Aabybro Kommune. 
 -Det her handler også om, 
hvad man kan tillade sig at 
udtale i pressen, og om ens 
udtalelser er grund nok til, 

at ens arbejdsgiver - 
kommunen - kan fritstille 
medarbejdere. 
  Den del kan vi 
forhåbentlig få frem, hvis 
sagen bliver genoptaget, 
mener Erik Ingerslev 
Larsen.                        elle 

Dør på klem i Gjøl-sagen
Ombudsmand: Tages måske op igen 
Aalborg Stiftstidende 15.05.1994

  AABYBRO: Sagen om 
tidligere centerleder på 
Gjøl, Birgitte Sandsgaard, 
skal muligvis behandles i 
tilsynsrådet igen. Det 

fremgår af det endelige 
svar, som Folketingets 
ombudsmand Hans 
Gammeltoft-Hansen nu er 
nået frem til. 
  At forhenværende 

centerleder Birgitte 
Sandsgaard burde have 
været hørt som en part, da 
tilsynsrådet for 
Nordjyllands Amt i 
efteråret 1991 gik ind i 



sagen, kom 
ombudsmanden allerede 
frem til i en foreløbig 
redegørelse forrige 
sommer. 
  Ud over at slå den 
konklusion helt fast i sin 
endelige redegørelse siger 
ombudsmanden også, at 
han går ud fra, at 
tilsynsrådet vil genoptage 
behandlingen af sagen, 
dersom den fritstillede 
Birgitte Sandsgaard eller 
byrådsmedlem Erik 
Ingerslev Larsen (SF) 
ønsker det - det var 
sidstnævnte, som rejste 
sagen overfor 
ombudsmanden. 
 -Jeg er meget tilfreds med 
ombudsmandens endelige 
svar. Dermed får jeg ret i, 
at tilsynsrådet behandlede 
sagen på et spinkelt 
grundlag, som for mig at 
se er uacceptabelt, siger 
Erik Ingerslev Larsen og 
tilføjer, at to parter ikke 
blev hørt: Birgitte 
Sandsgaard og Erik 

Ingerslev Larsen - han var 
som daværende medlem af 
økonomiudvalget den 
eneste, som protesterede 
mod fritstillingen.  
Kritiserede kommunen 
  Sagen begyndte i 
efteråret 1991, hvor 
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 nye 
vilkår. Imidlertid ønskede 
Birgitte Sandsgaard ikke at 
lade sig genansætte, og 
hun kritiserede dels 
kommunens nye struktur 
på børnepasningsområdet 
og dels kommunens 
daværende skoledirektør. 
Derefter blev hun bedt om 
at forlade sin stilling med 
tre timers varsel. 
  Ombudsmanden bad 
efterfølgende Tilsynsrådet 
for Nordjyllands Amt om at 
se på sagen i november 
1991, og det var i den 

forbindelse, at tilsynsrådet 
burde have hørt 
centerlederen som part i 
sagen. Men tilsynsrådet 
holdt sig til den skrivelse, 
som administrativt var 
blevet udarbejdet af 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
og kommunaldirektør 
Jesper Christensen i 
Aabybro Kommune. Og 
tilsynsrådet sagde 
efterfølgende, at 
kommunen ikke havde 
handlet i strid med 
gældende lovgivning. 
  I sit endelige svar lægger 
ombudsmanden vægt på, 
at tilsynsrådets afgørelse 
ikke alene var en afgørelse 
i forvaltningslovens 
forstand - hvor loven siger, 
at man skal høre parten. 
Men han siger også, at 
man bør høre de berørte 
parter som led i god 
forvaltningsskik eller som 
led i oplysning af sagen - 
uanset forvaltningslovens 
bestemmelser.  

Gjøl-sag op påny
Aalborg Stiftstidende 20.05.1994

  AABYBRO: 
Byrådsmedlem Erik 
Ingerslev Larsen, Aabybro, 
har nu skrevet til 
Tilsynsrådet for 
Nordjyllands Amt med en 
anmodning om at få sagen 
om den fritstillede 
centerleder, Birgitte 
Sandsgaard, op igen. 
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
henvender sig til 

Tilsynsrådet, efter at 
ombudmand Hans 
Gammeltoft Hansen i 
sidste uge meddelte, at 
Birgitte Sandsgaard burde 
have været hørt som part, 
da tilsynsrådet gik ind i 
sagen i efteråret 1991. 
Ombudsmanden sagde 
samtidig, at han gik ud fra, 
at Tilsynsrådet vil tage 
sagen op til ny behandling, 

såfremt Birgitte 
Sandsgaard eller Erik 
Ingerslev Larsen skulle 
ønske det. 
  Erik Ingerslev Larsen gør 
samtidig opmærksom på, 
at han som byrådsmedlem 
ikke har haft lejlighed til at 
tage stilling til den 
udtalelse, som kommunen 
i sin tid sendte til 
tilsynsrådet. 

MFer topscorer til SFs hovedbestyrelse 
Pernille Frahm k ere stemmer end Antorini 
Aalborg Stiftstidende 24.05.1994

  KOLDING: 
Folketingsmedlem Pernille 

Frahm blev den absolutte 
topscorer, da de delegerede 
på landsmødet i går 

besluttede, hvem der skal 
sidde i partiets 
hovedbestyrelse. 

  Det 40-årige 
folketingsmedlem, der bl.a. 
er ordfører på retsområdet, 
k ere stemmer end 
partiets næstformand 
Christine Antorini. 
Antorini, der kandiderer til 
endnu en periode som 
næstformand med ansvar 
for partiets organisation, 
måtte tage til takke med en 
andenplads.
  Blandt de nye ansigter i 
SFs ledelse er Per 
Gustavsen, Roskilde, der 
har markeret sig som EU-
modstander, og som har 
bebudet, at han også 
fremover vil være blandt 
skeptikerne i EU-
debatterne. 

  Ny er også SFs medlem af 
Europa-Parlamentet, John 
Iversen, som kan hellige 
sig hovedbestyrelsen, hvis 
han ved EU-valget skulle 
miste sin plads i 
parlamentet. Han er 
nummer to på partiets 
kandidatliste. 
  I SFs hovedbestyrelse 
sidder i øvrigt: 
  Anne Baastrup, 
København, Aase 
Bennedsen, København, 
Aage Frandsen, Hinnerup, 
gruppeformand Steen 
Gade, MF Lilli Gyldenkilde, 
Henrik Severin Hansen, 
Ledøje-Smørum, Gitte 
Henriksen, København, MF 
Birgitte Husmark, Oluf 

Jørgensen, Aalborg, Jørn 
Jespersen, Rødovre, Hanne 
Klein, Aalborg, Erik 
Ingerslev Larsen, Aabybro, 
MF Jes Lunde, Aalborg, 
Bjarne Mortensen, 
Sundby, Birgit Smedegård 
Olsen, Stevns, Johs. 
Poulsen, Herning, Ulla 
Runge, Ledøje-Smørum, 
Thorstein Theilgaard, 
Arhus, og Kristen Touborg, 
Lemvig.
  Formandsvalget blev 
afgjort for sig. Her blev 
Holger K. Nielsen genvalgt 
uden modkandidater. Kun 
15 delegerede havde valgt 
af aevere blanke 
stemmesedler. 



AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 24. maj 1994: Aflyst

Ja til bofællesskab 
Men spørgsmålet om bygherren blev sendt til afstemning
Aalborg Stiftstidende 26.05.1994

  AABYBRO: Byrådet 
besluttede på sit møde i 
aftes at sige ja til et 
bofællesskab for psykisk 
og fysisk handicappede - 
bofællesskabet skal 
opføres på hjørnet af 
Skipper Clementsvej og 
Aaby Sdr. Gade. Men 
byrådet var splittet i 
spørgsmålet, hvorvidt 
kommunen eller Borgerligt 
Socialt Boligselskab skal 
stå for opførslen af 
bofællesskabet. 
  Efter en afstemning endte 
det dog med, at Aabybro 
Kommune kommer til at 
stå for byggeriet - for den 
løsning stemte Venstre, 
konservative og 
Fremskridtspartiet, mens 
SF, Landsbylisten og 
Socialdemokratiet hellere 
havde set, at Borgerligt 
Socialt Boligselskab (BSB) 
havde stået for byggeriet. 
  Allerede under det 
forhenværende 
socialudvalg har 
bofællesskabet været 

behandlet, og Carl Laursen 
(S) forklarede, at det 
daværende udvalg mente, 
at BSB skulle stå som 
bygherre - blandt andet 
fordi grunden ligger 
umiddelbart op ad 
ungdomsboligerne i 
Rosengården, hvorfor 
udenomsarealerne 
passende kunne holdes af 
BSB-folkene i området, og 
hvorfor det efter udvalgets 
opfattelse dengang også 
var fornuftigt at lade BSB 
stå for opførslen af 
byggeriet. Carl Laursen 
ville gerne vide, hvorfor et 
ertal i byrådet ønsker 
kommunen som bygherre. 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
svarede, at nansieringen 
er den samme, uanset om 
kommunen eller BSB står 
for byggeriet. Forskellen er, 
at det nu er kommunen, 
der optager lån og står for 
administrationen. 
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
fandt det også naturligt, at 
BSB står for byggeriet - 
dels fordi selskabet har ry 

for at være gode til at 
vedligeholde, men også 
fordi det gennem en 
årrække har været 
tradition, at BSB står for 
offentligt byggeri. 
   Knud Winther (S) kaldte 
ertallets holdning for 
usaglig og for en "politisk 
dummert", og han sagde, 
at man burde have fulgt 
det daværende 
socialudvalgs holdning. 
  Dertil svarede Ole 
Lykkegaard Andersen, at 
beslutningen er truffet ud 
fra en vurdering af, hvad 
der er mest 
hensigtsmæssigt. Han 
lagde vægt på, at der er 
tale om et nyt projekt, som 
man ikke har prøvet før, så 
i denne sag er det en god 
ide, at kommunen står 
som bygherre - ikke at 
ertallet har modvilje mod 
BSB. 
  Og dermed blev det. Nu 
skal der udarbejdes 
licitationsmateriale, og 
byggeriet ventes at stå 
færdigt 1. januar 1995.

Aalborgs borgmester fortsat formand for 
de nordjyske kommuner 
Socialdemokratiet har mistet ertallet i kommuneforeningens 
bestyrelse
Aalborg Stiftstidende 26.05.1994

  Der er kun tre nye 
ansigter - alle Venstrefolk - 
i den nyvalgte bestyrelse 
for Kommuneforeningen i 
Nordjyllands amt. Det er 
fortsat borgmester Kaj 
Kjær (A), Aalborg, der 
sidder i formandsstolen. 

Borgmester Henning 
Mysager (V), Brovst, har 
overtaget posten som 
næstformand og kasserer, 
idet den hidtidige 
næstformand, overlærer 
Chr. Bach Iversen (V), 
Farsø, ikke længere er 
medlem af bestyrelsen. 

  Pladserne i bestyrelsen 
fordeles i forhold til 
stemmeandelen ved det 
seneste amtsrådsvalg - 
ligesom i tolv af de andre 
kommuneforeninger. Det 
har medført, at 
Socialdemokratiet har 
måttet afgive en plads i 



bestyrelsen, således at A-
gruppen ikke længere har 
ertal alene. Det har som 
nævnt ikke haft følger for 
formandsvalget. 
  Den store fremgang for 
Venstre medførte, at dette 
parti fordoblede sin 
repræsentation i 
bestyrelsen - fra to til re 
pladser. Den anden plads 
blev taget fra 
Fremskridtspartiet. 
  Der er ved valg til 
bestyrelsen mulighed for 
valgforbund, og det 
kostede Fremskridtspartiet 
pladsen i bestyrelsen. Det 
radikale Venstre og SF 
havde valgforbund, og 
dermed bevarede SF sin 

plads. Venstre var i 
valgforbund med både 
Kristeligt Folkeparti og CD.   
  Bestyrelsen for den 
nordjyske 
kommuneforening har nu 
følgende sammensætning 
(med den personlige 
suppleant nævnt i 
parentes):
  Socialdemokratiet: 
borgmester Kaj Kjær, 
Aalborg (Niels Aage 
Helenius, Aalborg), 
borgmester Leif Højbjerg, 
Løgstør (Kjeld Jensen, 
Støvring), borgmester 
Søren P. Mortensen, 
Pandrup (Gerda Nielsen, 
Brovst), borgmester Peder 
Ivar Nielsen, Brønderslev 

(Kurt K. Jensen, Skagen). 
  SF: kleinsmed Erik 
Ingerslev Larsen, Aabybro 
(Agnes Munkhøj, Aalborg). 
  Det konservative 
Folkeparti: skoleinspektør 
Vagn Gaarde, Skørping 
(Hanne Lundholm, 
Frederikshavn). 
  Venstre: borgmester 
Henning Mysager, Brovst 
(Lars Dam Jensen, 
Pandrup), fhv. borgmester 
Birthe Andersen (ny), 
Løkken-Vrå (Lone 
Landkildehus, Sejlod), 
borgmester Poul Møller 
(ny), Dronninglund (Helge 
Bundgaard Nielsen, Nibe), 
borgmester Per Nørgaard 
(ny), Aars (Holger Holm, 





Kulturudvalget må aflevere penge 
Ny udviklingsklasse på Kærvejsskolen
Aalborg Stiftstidende 15.06.1994

  AABYBRO: De første 
beregninger af 
kommunens budget for 
1995 er godt i gang, og 
efter kulturudvalgets første 
behandling af budgetterne 
ligger det nu fast, at 
udvalget må aevere 
omkring en kvart million 
kroner. 
  Samtidig har udvalget 
foretaget en række 
ændringer i budgettet for 
1995 i forhold til det 
budget, som kommunen 
har i år. 
  Som noget nyt ønsker 
udvalget oprettet en 
udviklingsklasse med 
placering på Kærvejskolen. 
  Til gengæld betyder 
udvalgets foreløbige 
beregninger af budgettet 
også, at det kommunale 
tilskud til undervisningen 
indenfor de forskellige 
oplysningsforbund 
sænkes. 
  Og forældrenes andel af 
betalingen til SFO-
ordningen skal stige fra 26 
procent til 27,2 procent. 
 -Overordnet set har vi lagt 
vægt på, at vores 

budgetomplaceringer ikke 
måtte medføre 
personalereduktioner, og i 
udvalget har der været 
bred enighed om 
budgettet, siger formanden 
for kulturudvalget, Dorthe 
Pedersen (V).
  Ændringen vedrørende 
forældrebetalingen i SFO-
ordningen har dog givet 
anledning til, at Erik 
Ingerslev Larsen (SF) har 
taget særstandpunkt. Hvor 
et ertal i kulturudvalget 
indstiller til 
økonomiudvalget, at 
udvalgets samlede 
budgetramme med 
ændringerne lander på 
94.279.000 kroner, ønsker 
Erik Ingerslev Larsen 
94.379.000. 
  Han mener ikke, at 
forældrebetalingen skal 
sættes op og ønsker fortsat 
en forældrebetaling på 26 
procent. Det vil koste 
kommunen de 100.000 
kroner mere, som er 
forskellen på hans forslag 
og ertallets. 
  Kulturudvalget ønsker 
desuden et anlægsbudget 
for 1995 på 6,2 millioner 

kroner. Pengene skal 
blandt andet bruges til 
børnehaver, 
vedligeholdelse og 
inventar. 
  Budgettet for 1995 er dog 
langt fra færdigt. Først i 
oktober skal det endelige 
budget være vedtaget. 

Erik Ingerslev Larsen (SF) går som den 
eneste i kulturudvalget imod at hæve 
forældrebetalingen i skolefritidsordningen





AABYBRO

Medlems- og bestyrelsesmøde den 27. juni 1994 på Rådhuset 

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

Dagsorden
1. Dirigent
2. Protokol
3. Byrådsdagsorden
4. Kommunalpolitik - budget 95
5. Meddelelser
6. Aktivitetskalender - sidste halvårn94
7. Eventuelt

ad 1. -

ad 2. Protokol ikke tilstede

ad 3. I forbindelse med dagsordenen diskuteredes bl.a. folkeoplysningsudvalgets regelsæt 
og Nordjyllands Mediecenter - stadigvæk tyndt underbygget 

- Stadig ikke en endelig udmelding angående EF-midler

ad 4. Kulturudvalgets budgetforslag for 1995 diskuteres overordnet. 
Udvalget har udarbejdet forslag til reduktions- og udvidelsesblokke, som skal diskuteres 
ved et budgetseminar for hele byrådet. 
Vi er enige om at fremsætte vore egne budgetforslag, når det er afklaret hvad der kommer 
ud af budgetseminaret i august. 
Bestyrelsen vil mødes under seminariet og drøfte vore prioriteringer. 
Erik udsender materiale.

ad 5. Meddelelser fra SF-centralt

ad 6. Der udarbejdes aktivitetskalender for resten af 94.

Der planlægges medlemsmøde den 15 august med budget 95 på programmet, vi har endnu 
ikke lagt os fast på emne til de øvrige medlemsmøder, men skal være opmærksom på vores 
10 års jubilæum i efteråret

Medlemsmøde:
Erik genopstiller som folketingskandidat i Aalborg Nord kredsen 

referent: Jette Staal 



Et skridt tættere på et radio-samarbejde
Aalborg Stiftstidende 30.06.1994

Der var både kritik og roser til The Voice 
ved byrådets radio-debat i aftes.            
Arkivfoto: Henrik Bo 

 

 AABYBRO: Et ertal i 
byrådet i Aabybro sagde i 
aftes ja til at oprette et 
fælles lokalradionævn 
mellem Aabybro og 
Pandrup Kommuner, 
hvilket betyder, at Hvetbo 
Herreds Lolkalradio og The 
Voice i Aabybro nu er et 
skridt nærmere det 
samarbejde, som begge 
ønsker at indgå. 
  Men inden et ertal 
sikrede oprettelsen af det 
fælles lokalradfonævn, der 
baner vejen for 
samarbejdet, fulgte dog en 
lang debat, hvor navnlig 
Carl Laursen (S) gik 
kraftigt imod et fælles 
lokalradionævn på 
nuværende tidspunkt. 
  Carl Laursen tøvede ikke 
med at kalde The Voice for 

en god ungdomsradio, 
men radioen er efter hans 
opfattelse stadig ikke 
tilstrækkelig lokal. 
 -De sender Aaby-pulsen 
en time om ugen på 
tidspunkt, hvor de este 
ikke har mulighed for at 
høre det.
  Carl Laursen havde dog 
haft lejlighed til at høre 
udsendelsen og sagde, at 
der er forsvindende få 
lokale nyheder i radioen. 
Kun lidt over et minuts 
lokale nyheder på de 40 
minutter, Carl Laursen 
hørte - og nyhederne var 
læst op fra Aalborg 
Stiftstidende. Samtidig 
mener Carl Laursen heller 
ikke, at The Voice har 
orden i markedsføringen 
og har brudt reglerne ved 
ikke om bruge stednavnet 
Aabybro. 
 -Voice skal være en 
lokalradio, inden vi 
eksporterer den, så vores 
lokalradionævn har 
opgaver nok, inden man 
tager fat på at samarbejde, 
sagde Carl Laursen, der k 
opbakning fra Erik 
Ingerslev Larsen (SF). 
 -Det var positivt med et 
samarbejde, hvis vi havde 
en lokalradio, men Voice 
har det mål at blive en 
landsdækkende radio ved 
at omgå reglerne. 
Kommunen bør sige nej, 
så længe radioen ikke 
opfylder dens forpligtelser, 
sagde han. 
  Karlo Jensen (V) sagde, 
at det er positivt med et 

samarbejde, mens Dorthe 
Pedersen (V) sagde, at 
Voice er en lokal 
ungdomsradio der er med 
til at styrke det lokale.
 -Erhvervslivet kan få 
omtale, fritids- og 
kulturlivet, kan annoncere 
deres arrangementer. Nu 
får vi snart et mediecenter, 
og radioen er med til at 
styrke mediesiden. Der er 
også arbejdspladser i 
radioen, og derfor bør vi 
være med til at styrke den, 
sagde Dorthe Pedersen, 
der også er medlem af 
lokalradionævnet. 
  Og dermed blev det. 
  For oprettelsen af det 
fælles lokalradionævn 
stemte otte fra Venstre og 
en konservativ, mens re 
socialdemokrater og en 
SFer stemte imod. Ernst 
Christensen (FRP) undlod 
at stemme, og Knud 
Winther (S) og Erik Nielsen 
(landsbylisten) havde 
meldt afbud til mødet, 
  Også byrådet i Pandrup 
skal sige god for 
oprettelsen af et fælles 
lokalradionævn mellem de 
to kommuner. Her har 
byrådet møde på tirsdag.
  Samarbejdet mellem de 
to radioer betyder, at de to 
radioer kan sende på 
samme frekvens, og det vil 
betyde, at der kan sendes 
radio alle ugens syv dage. 
Hvetbo Herreds Lokalradio 
plejer kun at sende i 
weekenden - The Voice 
kun på hverdage. 

Vejkryds skal op til ny vurdering 
Aalborg Stiftstidende 30.06.1994

Det nye kryds Torvealle/Kattedamsvej er farligt, mener Ernst chrlstensen (FRP).         Arkivfoto 

   AABYBRO: Noget skal nu 
gøres for at sikre krydset 
Kattedamsvej/Torvealle 
yderligere. 
  Det ser byrådet gerne, og 
derfor besluttede 
medlemmerne i aftes at 
lade teknisk udvalg kigge 
på den trakale løsning, 
der allerede ndes i 
krydset 
Kattedamsvej/Torvealle. 
  Beslutningen blev truffet 
efter en lang debat, hvor 
en række forskellige forslag 
blev bragt frem. 
  Sagen var rejst af Ernst 
Christensen (FRP) , der 
selv har foreslået, at man 
ændrer krydset til et 
almindeligt T-kryds. 
Torvealle kan stadig have 
fortrinsret ved at male 
hajtænder på 
Kattedamsvej. 
  Formanden for teknisk 
udvalg, Jørn Krogegaard 
(K) forklarede, at man 
havde knækket vejen 
Torvealle/Kattedamsvej for 
at sikre de bløde 
trakanter, der  færdes ved 
Aabyskolen og ved 
Fritteren. 
  Samtidig var formålet 
også at få et glidende 
trakalt forløb i midtbyen. 
 -Vi er villige til at kigge på, 
om cyklisterne kan køre 
bag om beplantningen i 
krydset, sagde Jørn 
Krogsgaard (K), som 
tilføjede at der endnu ikke 
har været en situation, der 
gør, at man skal tage de 
trakale forhold i krydset 

op til ny behandling, men 
at man vil følge krydset 
nøje. 
  Det k Ernst Christensen 
til at spørge, hvor lang tid 
man skal følge: 
 -Skal det være indtil der 
en dag sker noget, lød 
hans spørgsmål, hvortil 
Krogsgaard sagde, at sagen 
bestemt behandles seriøst. 
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
gav Ernst Christensen ret 
i, at der opstår farlige 
situationer i krydset, men 
han var ikke så begejstret 
for at lade cyklisterne køre 
bag om beplantningen i 
krydset. Han foreslog, at 
fortovet istedet føres hen 
over vejbanen, mens Carl 
Laursen (S) var mere stemt 

for en såkaldt skildpadde i 
krydset. 
  Benny Christiansen (S) 
undrede sig over, at 
byrådet skulle behandle en 
sag, som hører hjemme i 
teknisk udvalg - hvor den 
iøvrigt har været 
diskuteret.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
mindede om, at ethvert 
medlem af byrådet har ret 
at få en sag sat på 
dagsordenen, og han 
foreslog, at man sendte 
sagen tilbage til teknisk 
udvalg med et ønske fra 
byrådet om, at den 
nuværende løsning sikres 
yderligere. 

Serviceniveauet skal fastholdes 
Aalborg Stiftstidende 28.07.1994

  AABYBRO: 

Byrådsmedlem Erik 
Ingerslev Larsen (SF) 

mener ikke, at 
kommunens serviceniveau 



skal sænkes, som 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen har 
været inde på, da det blev 
klart, at statens 
bloktilskud er faldet med 
ni millioner kroner i 
forhold til i fjor. 
  Kommunen regner nu 
med at have betydeligt 
færre penge i 1995, og 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
mener derfor, at 
kommunen må skære på 
serviceniveauet han mener 
ikke, at hverken 
skatteprocenten eller 
grundskyldspromillen skal 
sættes op. 
  Men Erik Ingerslev 
Larsen vil gå til 
budgetforhandlingerne 
efter sommerferien med 
udgangspunkt i et 
uændret serviceniveau. 
 - Jeg mener, at vi skal 
fastholde et uændret 
serviceniveau, og så må vi 
prøve at nansiere det på 
en anden måde, siger Erik 
Ingerslev Larsen. 
 -Man kan gøre det ved for 
eksempel at hæve 
grundskyldspromillen, 
men jeg vil heller ikke 
afvise en skattestigning, 
siger han. 
  Han undrer sig, over Ole 
Lykkegaard Andersens 
udtalelse om, at en 
forhøjelse af 

grundskyldspromillen er 
asocial, fordi den rammer 
alle - uanset om man har 
råd eller ej. 
 -Man kan spørge sig selv, 
hvad der er mest asocialt: 
At opkræve skatter, så 
man tilgodeser folks behov 
eller at give borgerne et 
ringere serviceniveau. 
 -Vi snakker måske om ni 
millioner kroner, og det vil 
give voldsomme 
nedskæringer at hente det 
beløb hjem. Jeg kan godt 
have Venstre mistænkt for 
at ville lave ligeså mange 
nedskæringer ved 
begyndelsen af denne 
byrådsperiode, som i 
begyndelsen af sidste, hvor 
vi oplevede store 
nedskæringer i 1991 og 
1992, fortsætter Ingerslev, 
der hverken mener, at 
hjemmehjælpen eller 
daginstitutionsområdet 
eksempelvis kan tåle ere 
nedskæringer. 
  Erik Ingerslev Larsen 
nder det også uheldigt, at 
den kedelige økonomiske 
situation kommer i et år, 
hvor man netop har 
indledt en ny måde at 
budgettere på. De 
forskellige udvalg har hver 
lavet en blok på to procent 
af det samlede 
rammebeløb - ialt på 
omkring re millioner 
kroner, som det samlede 

byråd - på tværs af 
udvalgene - skal prioritere. 
  -Jeg er bange for, at man 
nu blot skærer samtlige 
blokke væk. Hvis det er 
tilfældet, dræber man den 
debat, som var et af 
formålene med 
blokbudgettering, siger 
Erik Ingerslev Larsen. 
  Byrådet har 
budgetseminar 17. august, 
og derefter skal budgettet 
for 1995 både til første og 
anden behandling inden 
den endelige vedtagelse. 

Erik Ingerslev Larsen (SF) , er klar til at lade 
grundskyldspromillen stige. 





Den skæve kommunalbestyrelse
Aalborg Stiftstidende 28.08.1994

Af Helle Jung

  AALBORG: De ca. 4.500 
medlemmer af landets 275 
byråd og 
kommunalbestyrelser 
afspejler langt fra sam-
mensætningen af 
befolkningen. Kun hver 
fjerde kommunalpolitiker 
er kvinde, og kun tre 
procent af politikerne er 
under 30 år. Knap 
halvdelen af 
byrådsmedlemmerne er of-
fentligt ansatte, selv om de 
kun udgør ca. en fjerdedel 
af vælgerne.
  Blandt de 487 nordjyske 
lokalpolitikere fordelt på 
27 kommuner ser det ikke 
meget anderledes ud. 40 
procent er offentligt 
ansatte, 26 procent er 
selvstændige, 10 procent 
er ledige, pensionister, 
eftelønsmodtagere og 
husmodre, mens de 
privatansatte udgør 24 
procent.
  De este af de i alt 114 
privatansatte i de 
nordjyske 
kommunalbestyrelser er 
chefer, ansatte direktører, 
konsulenter og andre, der i 
vid udstrækning selv kan 
planlægge deres arbejdstid.
  Andre er ansat i eller 
formænd for fagforeninger, 
der oftest værdsætter 

medarbejdernes politiske 
engagement. Antallet af 
"almindelige" ansatte i det 
private erhvervsliv er 
forsvindende lille.
Fri fra jobbet
  Men nu skal 
privatansatte på lige fod 
med de offentligt ansatte 
kunne tage fri fra jobbet, 
når det kommunalpolitiske 
arbejde kalder. Og de skal 
sikres mod fyring på grund 
af deres deltagelse i 
lokalpolitik.
  I hvert fald hvis det står 
til indenrigsminister Birthe 
Weiss (S). Det er nogle af 
de ting, som et udvalg 
under Indenrigsministeriet 
har foreslået for at gøre 
lokalpolitik mere 
tillokkende. Forslagene vil 
blive lagt frem som en del 
af regeringens lovkatalog, 
når Folketinget træder 
sammen i oktober.
  Det er repræsentanter fra 
Indenrigsministeriet, DA og 
LO samt 
kommunalpolitikere fra 
samtlige politiske partier, 
der har udarbejdet 
forslagene. Men selv om 
udvalget også foreslår, at 
det tidskrævende 
lokalpolitiske arbejde 
lægges i fastere rammer 
ved at lave mødeplaner for 
et år ad gangen, så er 
arbejdsgiverne stadig ikke 
stemt for at give 

privatansatte fri til politik.
Positive, men...
 -Vi er absolut positivt ind-
stillet over for 
privatansattes deltagelse i 
kommunalpolitik. Men de 
este private virksomheder 
har kun 10-15 ansatte, og 
derfor vil det være svært at 
undvære en medarbejder, 
der skal til byråds- eller 
udvalgsmøder i arbejdsti-
den. - Det er ofte 
vanskeligt at nde 
kvalicerede vikarer til de 
de små specialiserede 
virksomheder. Og f.eks. op 
til jul kan det være stort 
set umuligt, mener adm. 
direktør Poul Erik 
Pedersen. DA.
 -Man burde i stedet tage 
diskussionen ude i 
kommunerne, om der ikke 
i al for vid udstrækning 
bruges timer på 
sagsbehandling ved 
byrådsmøderne i stedet for 
på egentlig politiske 
arbejde. Sagsbehandlingen 
burde ligge hos det 
administrative personale.
 -Dermed kunne man få 
bragt timerne i byrådene 
ned og lægge møderne, så 
de tager mest muligt 
hensyn til de 
privatansatte. Nemlig uden 
for normal arbejdstid, siger 
Poul Erik Pedersen.

En af de private: - Politik tager-tid 
Klejnsmed får fri 150 timer om året til at tale SFs sag 
Aalborg Stiftstidende 28.08.1994

  Aabybro: Erik Ingerslev 
Larsen er en af de meget få 
"almindelige" privatansatte 
lokalpolitikere i 

Nordjylland. Han sidder i 
tredje periode i Aabybro 
Byråd. 
  Da den 46-årige 
klejnsmed blev valgt ind i 

byrådet i november 1985, 
var holdningen hos hans 
daværende arbejdsgiver, at 
"når han var blevet valgt, 
så skulle han også kunne 



passe sit borgerlige 
ombud", Året efter søgte 
han arbejde hos Pantec i 
Pandrup under 
forudsætning af, at han 
kunne få fri til byråds- og 
udvalgsmøderer. 
  Jeg lagde det frem, som 
det var, og vi snakkede os 
frem til 150 timers frihed 
om året til møder. Og det 
har nogenlunde holdt stik, 
forklarer Erik Ingerslev 
Larsen. 
Beskyttelse 
  Men det skal ikke være 
arbejdsgiverens velvilje, 
der afgør, om man kan 
deltage i kommunalpolitik, 
men egen lyst. Og jeg tror 
ikke, at der nogen 
arbejdsgivere, der på 
forhånd synes, det er en 
god ide, at en medarbejder 
stiller op til byrådet, fordi 
det koster arbejdstid. Det 
er med den nuværende 
arbejdslødhed sværere at 
nde et job, hvis man 
samtidig stiller som 
betingelse, at man skal 
have fri ind imellem til 
politik. 
  Han mener derfor at 
indenrigsministerens 
lovforslag til beskyttelse af 
privatansatte 
kommunalpolitikere skal 
gælde fra den dag, 
vedkommende stiller op til 
valg. 
 -Ellers kan man jo blive 
fyret eller chikaneret fra sit 
arbejde, inden man når 
valgdatoen, siger han, der 
ikke selv har haft 
problemer med sin 
arbejdsgiver, men ofte får 
kommentarer om sit 
fravær fra kollegerne. 
 -Det vælger jeg at betragte 
som drilleri. Men 
selvfølgelig giver det ind 

imellem dårlig 
samvittighed, når der er 
meget at lave, og man er 
nødt til at gå til et møde. 
Løn og arbejde 
 Erik Ingerslev Larsen 
tjener 110 kr. i timen hos 
Pantec, og han trækkes 
som sine privatansatte 
kolleger i byrådet, når han 
er væk til 
kommunalpolitik. Kun en 
ud af de syv privatansatte i 
Aabybro Byråd er gennem 
sin overenskomst sikret 
løn under fravær pga. 
politisk arbejde. 
  Erik Ingerslev Larsen får 
som byrådsmedlem et fast 
vederlag på 1.633,34 kr. 
om måneden. Hertil 
kommer 320 kr. for hvert 
udvalgsmøde under re 
timers varighed og højst 
640 kr. for længere møder. 
I alt får han ca. 140.000 
kr. årligt for det 
kommunalpolitiske 
arbejde. 
  Han sidder i denne 
periode i kulturudvalget, 

hvis møder hver anden uge 
som regel varer ca. tre 
timer. De månedlige 
byrådsmøder varer ca. 
halvanden time. Hertil 
kommer forberedelse, 
gennemlæsning af 
dagsordener og bilag, nye 
lovtekster og regler. Så 
lokalpolitikken tager 
mindst 26 timer pr. 
måned. Hertil kommer 
afspadserings- og 
feriedage, der også ofte går 
med politisk lektielæsning. 
  Kulturudvalgsmøderne lå 
mellem nytår og 
sommerferien kl. 8 hver 
anden mandag og kostede 
derfor dyrt: 
 -Når jeg møder kl.  7 på 
arbejde i Pandrup og 
skulle til møde i Aabybro 
kl. 8 - og vel at mærke ikke 
kunne sige til min 
arbejdsgiver, hvornår 
mødet var overstået - så 
betød det, at der oftest røg 
en hel arbejdsdag. Det 
kunne ikke svare sig, når 
vederlaget er 320 kr. Ofte 

gik jeg fra møderne kl. 
10.30, men det medførte 
tit, at nogle punkter på 
dagsordenen måtte 
udskydes, så det næste 
møde blev længere, 
fortæller Erik Ingerslev 
Larsen, som er glad for, at 
møderne nu er yttet til 
tirsdage kl. 13. 
Så ryger der 
kun to 
arbejdstimer 
pr. gang. 
 -Man kunne jo 
godt lave 
kommunerne 
større og skære 
ned i antallet 
af politikere, 
der så i stedet 
skulle arbejde 
på fuldtid som 
byrådsmedlem
mer. Men så 
ville man jo gå 
glip af de 
impulser, som 
folk har med 
sig fra deres 
arbejdspladser. 
Man opnår nok 
aldrig nogen 
retfærdig 
sammensæt-
ning af 
kommunal-
bestyrelserne. I 
dag arbejder 
folk jo på vidt 
forskellige 
tidspunkter af 
døgnet, så 
møderne vil 
altid ligge 
dårligt for 
nogen. 
 -Mit ideal er 
en 25 timers 
arbejdsuge for 
byrådsmedlem
mer og 
udvalgsmøder, 

der ligger efter kl. 12, samt 
et fast vederlag på 80-
100.000 kr. om året for det 
lokalpolitiske arbejde. 
  Erik Ingerslev Larsen 
forstår ikke, at Dansk 
Arbejdsgiverforening er 
imod at give ansatte fri til 
kommunalpolitik, fordi det 

skulle være umuligt at 
nde vikarer. 
 -Når man kan klare 
sygdom blandt de ansatte, 
må man også kunne 
håndtere, at en 
medarbejder har fri til 
politik nogle timer om 
måneden.

Erik Ingerslev Larsen: Når arbejdsgiverne kan klare sygdom hos de 
ansatte, må de også kunne klare politik    	     foto: Per Kolind



AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 30. august 1994 

Dagsorden
1. Valg af dirigent og protokol godkendes og føres
2. Byrådsdagsorden
3. Kommunal budget
4. Folketingsvalg
5. Meddelelser
6. Eventuelt

ad 1. Referat 26. juni godkendt, Anne Mette referent

ad 2. Planer om placering af flygtningelandsby til 175 personer - principbeslutning med 
efterfølgende høring.

Regnskabsmateriale mere overskueligt, Erik rejser et par spørgsmål angående uafklarede 
beløb.

Dispensationsansøgning fra fjernvarmeværk - kraft udsættes til 2006? Erik hører Søren 
Rishøj.

Svarskrivelse til personsag i byrådet - Erik fremsatte forslag til svar

ad 3. Forslag fremstilles 7. september + 20. september

ad 4. Portrætplakater af Erik fremstilles 100 eks. 30 stk. til Aabybro - udgift deles mellem 
Aalborg og Aabybro

"Tigger" breve til LO-Aabybro, SiD Aabybro (til aktiviteter)

Erik som kandidat til SiD Aabybro + Nørresundby Metal

Erik skal levere indlæg til pjece med Aalborgkandidater 

Erik prøver at bestille 2000 eks. - til møder og husstandsomdeling

250 stk. valgavis fra central fremstilling

Pjece: Hvor er Holger? bestiller 250 eks.

Opsætning af plakater ca. den 10. september

ad 5. Henvenndelse fra amtsbestyrelsen om besøg. Jette foreslår den 24. oktober 
(bestyrelsesmøde) til Ingrid Gjerløv

ad 6. Intet 

referent: Anne Mette Jacobsen 
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100.000 mindre
Aalborg Stiftstidende 30.08.1994

  AALBORG: Stiftstidende 
kom søndag 28. august i 
artiklen "En af de private: 
- Politik tager tid" i 1. 

sektion på side 4 for 
skade at tildele 
byådsmedlem Erik 
Ingerslev Larsen (SF), 
Aabybro, et årligt honorar 

for sit kommunalpolitiske 
arbejde på 140.000 kr. 
Det var en kraftig 
overdrivelse. Det korrekte 
beløb er 40.000 kr.

AABYBRO: 16 ud af 17 
byrådsmedlemmer 
bakkede i aftes op om den 
skrivelse, som giver udtryk 
for Aabybro Kommunes 
syn på omlægningen af 
trakken ved tre kryds på 
omfartsvejen - ved 
Skeelslundvej/Østergade, 
ved Fristrupvej og ved 
Thisted 
Landevej/Birkelsevej. 
  Kun Erik Ingerslev Larsen 
kunne ikke erklære sig 
enig i, at Birkelsevejen skal 
genåbnes, og det 
indkasserede han aftenens 
og længste og eneste bifald 
for. Byrådssalen var i 
dagens anledning fyldt 
med store og små, der ville 
overvære politikernes 
behandling af sagen. 

  Erik Ingerslev Larsen var 
forundret over og kaldte 
det helt groteskt, at 
byrådet nu pludselig skulle 
behandle og tage stilling til 
en skrivelse, som allerede 
27. juni blev sendt til 
amtet, og som amtets 
udvalg for teknik og miljø 
behandlede på sit møde 
20. juli. 
 -Hvad er det, vi skal tage 
stilling til - der er jo 
allerede truffet en 
beslutning. Nu er der jo 
ikke noget at komme efter 
- det er efterrationalisering, 
når vi har sagen på bordet 
i aften, sagde Erik 
Ingerslev Larsen. 
 -Vi havde et byrådsmøde 
29. juni, så kunne man da 
have taget sagen på det 
møde, inden teknisk 

udvalg sendte sin skrivelse 
til amtet, sagde Erik 
Ingerslev Larsen, der også 
kunne få øje på en række 
problemer, hvis 
Birkelsevejen genåbnes. 
  Såvel borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V), 
Knud Winther (S) og Ernst 
Christensen (FRP) fandt 
det naturligt, at en sag 
som denne, der i den grad 
har vakt opmærksomhed 
hos kommunens 
indbyggere, bliver 
behandlet på et 
byrådsmøde. 
 -Teknisk udvalg har en 
kompetence, men når der 
er sådan en 
borgerinteresse, så er det 
naturligt, at den behandles 
i byrådet, sagde Knud 
Winther (S). 

Byråd bakker op om tre vejløsninger 
Aalborg Stiftstidende 01.09.1994

Ernst Christensen (FRP) - træls Karlo Jensen (V) - alene Erik Ingerslev Larsen (SF) - grotesk

medlemsblad



  Han kom ligesom Ernst 
Christensen ind på, at det 
også gælder om at vise 
modstand mod en lukning 
af Fristrupvej. Ernst 
Christensen kaldte det i 
den forbindelse træls, at 
det lokale 
amtsrådsmedlem havde 
været med til at træffe 
beslutning om at lukke 
Fristrupvej. 
  Hertil svarede Karlo 
Jensen (V), at han i amtets 

behandling af sagen stod 
alene med sit synspunkt 
imod lukning af 
Fristrupvej. Derfor kunne 
også han tilslutte sig 
skrivelsen fra teknisk 
udvalg i Aabybro, som går 
imod en lukning af 
Fristrupvej ved 
Omfartsvejen. 
  Både Ole Lykkegaard 
Andersen og formanden for 
teknisk udvalg Jørn 
Krogsgaard (K) gav udtryk 

for, at amtet ikke uden 
videre kan genåbne 
Birkelsevej. 
 -Amtets behandling af 
sagen er ikke en afgørelse, 
sagde Jørn Krogsgaard. 
  Og dermed tilsluttede 
byrådet sig teknisk 
udvalgs skrivelse. 
  Sagen er i øjeblikket til 
behandling i 
Vejdirektoratet. 

Rengøring tilbage til kulturudvalget
Aalborg Stiftstidende 02.09.1994

Ole Lykkegaard Andersen (V) - reglerne 
trænger til at blive frisket op. 

Benny Christiansen (S) - vi havde afsat 
penge på budgettet. 

Erik Ingerslev Larsen - der er et behov for 
mere rengøring. 

  AABYBRO: Der blev ikke 
uddelt næser på byrådets 
august-møde, men 
byrådets regler for 
bevillinger og kompetence 
var i dagens anledning 
blevet delt rundt, for 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
mente afgjort, at de 
trængte til at blive frisket 
op. 
  Det var kulturudvalgets 
beslutning om at sige ja til 

ere rengøringstimer, der 
dels havde fået Ole 
Lykkegaard Andersen til at 
tage sagen på byrådets 
møde og dels at dele 
papirerne rundt. 
  Et ertal i kulturudvalget 
besluttede på et møde, i 
begyndelsen af august, at 
bevillige ere timer til 
rengøring på kommunens 
skoler og institutioner. 
Men borgmesteren skred 
ind, fordi udvalget har 
overskredet sin 
kompetence.

  Udvalget kan ikke uden 
videre træffe beslutninger, 
som medfører 
personaleudvidelse, og det 
kan heller ikke sætte nye 
ting samt udvidet 
serviceniveau igang uden 
at spørge byrådet først. 
 -Jeg håber derfor, at 
byrådet er enig med mig i, 
at kulturudvalget har 
overskredet sin 
kompetence, sagde Ole 
Lykkegaard Andersen. 
  Ingen af 
byrådsmedlemmerne 

anfægtede, at 
kompentencen var 
overskredet, og 
kulturudvalgets 
medlemmer forklarede, 
hvorfor de havde gjort, som 
de gjorde. 
  Erik Ingerslev Larsen 
forklarede, at der er et 
behov for mere rengøring 
var opstået på baggrund af 
tilbygninger - for eksempel 
Gjøl Skole og "Fritteren" i 
Aabybro. Men han påtog 
sig uden vaklen sin del af 
ansvaret for beslutningen.
  Erik Nielsen 
(Landsbylisten) forklarede, 
at han ikke ser 

beslutningen som en 
udvidelse af 
serviceniveauet, men som 
et nødvendigt tiltag som 
følge af bygningsmæssige 
ændringer. For Vedsted 
Centralskoles 
vedkommmende betyder 
ytningen af biblioteket fra 
gymnastiksalen for 
eksempel en del, mente 
han. 
  Benny Christiansen (S) 
havde på mødet fungeret 
som formand i Dorthe 
Pedersens fravær, og han 
forklarede, at der var sat 
penge af til timerne på 
budgettet. Godt nok havde 

udvalget også behandlet en 
budgetopfølgning, som 
viste en overskridelse, men 
at det ikke er den endelige 
opgørelse for året. 
  Ole Lykkegaard Andersen 
slog fast, at han ikke 
havde taget stilling til 
behovet for mere 
rengøring, men havde 
holdt sig til, om udvalget 
har kompetence til at 
træffe beslutningen. 
  Byrådet besluttede 
dermed, at sagen skal 
tages op i forbindelse med 
budgetlægningen for 1995. 

Flygtningebyen kan ligge ved Ryå 
Aalborg Stiftstidende 02.09.1994

Byrådet i Aabybro har peget på området mellem idrætsanlægget og åen (det skraverede felt), som muligt 
sted at opføre en flygtninglandsby. Der er ikke forhandlet med den pågældende lodsejer, men han er 
orienteret om, at stedet er udpeget. 



  AABYBRO: Hvis Aabybro 
Kommune skal have en 
ygtningslandsby, skal den 
ligge ved Ryå mellem 
rensningsanlægget og 
Aabybro Idrætsforening på 
Viaduktvej i Aabybro. 
  Byrådet besluttede på sit 
møde onsdag at pege på 
området som et muligt 
sted at opføre en eventuel 
ygtningelandsby. 
Samtidig sender byrådet 
nu et brev til 
Indenrigsministeriet for at 
svare på en række 
spørgsmål, som ministeriet 
har stillet. 
  Ernst Christensen (FRP) 

kunne ikke gå ind for 
oprettelsen af en 
ygtnings-landsby. 
 -Det er er ikke et 
spørgsmål om, hvor en 
ygtningelandsby skal 
placeres, men om vi 
overhovedet skal have en 
ygtningslandsby. Det 
mener jeg ikke, vi skal, og 
jeg vil opfordre byrådet til 
at sige nej til sagen, sagde 
Ernst Christensen. 
  Både Carl Laursen (S) og 
Erik Ingerslev Larsen (SF) 
gav udtryk for, at Aabybro 
Kommune må tage sin del 
af ansvaret og dermed har 
en forpligtelse til at huse 
ygtninge. 

  Karlo Jensen (V) mente, 
at brevet skulle formuleres 
klarere, så det fremgår, at 
Aabybro Kommune ikke 
absolut står på spring for 
at tage imod ygtninge, 
men vil indgå i 
rækkefølgen af kommuner, 
der efter tur skal tage imod 
ygtninge. 
  Men efter lidt snak frem 
og tilbage blev det 
besluttet at sende brevet, 
som det først var udformet. 
Ernst Christensen k 
skrevet i protokollen, at 
han ikke kan gå ind for 
oprettelsen af en 
ygtningslandsby. 

Otte kandidater mødes 
Aalborg Stiftstidende 10.09.1994

Frank Jensen (S) - til Nørhalne ... ... med Kirsten Jacobsen (FRP) … …og Erik Ingers lev Larsen (SF) 

  AABYBRO: Klubhuset ved 
Nørhalnehallen på Gustav 
Zimmersvej vil på tirsdag - 
13. september - blive 
rammen om et vælgermøde 
med deltagelse af otte 
forskellige politiske partier. 
  Vælgermødet er kommet i 
stand, efter at 
kredsformændene fra de 
politiske partier i Aalborg 

kreds nord - med 
undtagelse af 
Socialdemokratiet - har 
været samlet for at 
koordinere vælgermøderne, 
oplyser Venstres 
kredsformand, Marianne 
Vester. 
  De otte deltagere stiller 
alle op til folketingsvalget 
21. september og er 
følgende: 

Erik Ingerslev Larsen (SF), 
Steen Reventlow-Mourier 
(K), Henrik Svane (R), 
Kirsten Jacobsen (FRP), 
Frank Jensen (S), Tonny 
Nielsen (FRF), Morten Dam 
(CD) og Gudrun Laub (V). 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
vil dirigere slagets gang 
som ordstyrer. 

Mistanke om skjult dagsorden 
Aalborg Stiftstidende 11.09.1994

  AABYBRO: Erik Ingerslev 
Larsen (SF) føler sig 
overbevist om, at når de 
forskellige udvalg er blevet 
pålagt at spare tre 
millioner kroner på 
budgettet i 1995, så 
hænger det sammen med, 
at der skal ndes penge til 
driften af det nye 
Mediecenter. 
 -Jeg er sikker på, at 
ertallets skjulte 
dagsorden i denne 
forbindelse er, at skabe så 
meget luft i budgetterne, at 
der er plads til driften af 
det nye Mediecenter. Da vi 
sagde ja til Mediecentret, 
havde vi jo ikke en 
prioriteringsdebat om, hvor 
vi ville få pengene til 
Mediecentret fra, hvad det 
ville gå ud over, eller 
hvordan man var parat til 
at nansiere driften af det, 
siger Erik Ingerslev Larsen. 
  Erik Ingerslev Larsen har 
selv været med til at 

stemme for Mediecentret, 
men dertil siger han: 
 -Ja, men jeg er også 
indstillet, på en 
skatteforhøjelse, hvis man 
ikke kan holde udgiften 
inden for det eksisterende 
budget. Det er ihvertfald 
urimeligt, at det er 
folkeskolen, der skal holde 
for. Det må ikke være 
sådan, at man sætter nye 
aktiviteter igang, som går 
ud over dem, der allerede 
er igang. 
  I forbindelse med 
kulturudvalgets budget 
kommer Erik Ingerslev 
Larsen da også med sin 
egen indstilling. Hvor 
ertallet havner på den 
budgetramme, som et 
ertal i økonomudvalget 
har meldt ud - 94.656.000 
kroner - så er Erik 
Ingerslev Larsens samlede 
budgetramme på 
96.901.000 kroner for 
kulturudvalgets område. 
  Tre ændringsforslag er 

gengangere fra tidligere år: 
Forældrenes andel af 
betalingen i SFO-
ordningerne skal ned på 
20 procent af 
driftsudgifterne mod 26 
procent i øjeblikket. Børn i 
3. klasse skal have 
mulighed for at bruge SFO 
I-ordningen. Hvor ertallet 
er indstillet på at reducere 
personale-normeringen i 
daginstitutionerne med 
83.000 kroner 
(Socialdemokratiet endnu 
300.000 kr.) ønsker SF en 
stigning på fem procent. 
  Af de aktuelle besparelser 
kan Erik Ingerslev Larsen 
ikke gå ind for hverken af 
reducere på 
folkeskoleområdet 
(525.000 kr.) Han vil have 
afsat 270.000 kr. til 
støttelærere i budgettet, 
men vil så til gengæld ikke 
give 40.000 kroner i ekstra 
tilskud til friskolerne. 

Sparer en halv mio. kroner på folkeskolen
Aalborg Stiftstidende 12.09.1994

  AABYBRO: Der skal 
spares en halv million på 
folkeskoleområdet, og så 
skal der indføres en afgift 
ved brug af kommunens 
skoler og instutioner til 
overnatning. Til gengæld er 
ere timer til rengøring på 
kommunens skoler og 
institutioner kommet med i 
det budget, som 
kulturudvalget er nået 
frem til, efter at have været 
igang med skære ialt 
1.125.000 kroner af 
udvalgets samlede 
budgetramme.   

  Et ertal i kulturudvalget 
bestående af Venstre, 
Landsbylisten og 
Socialdemokratiet er nået 
til enighed, mens Erik 
Ingerslev Larsen (SF) udgør 
et mindretal. Desuden har 
Socialdemokratiet fundet 
besparelser for ekstra 
300.000 kroner i forhold til 
ertallet. 
  Af de ialt 1.125.000 
kroner, som udvalget blev 
pålagt at spare, er der 
fundet 400.000 kroner 
som følge af en nedgang i 
elevtallet i folkeskolen. Det 
betyder en mindreudgift for 

udvalget, og formanden for 
kulturudvalget Dorthe 
Pedersen (V), betegner den 
post som en af de gratis 
glæder - der er ikke tale 
om en besparelse, men om 
udsigt til et mindreforbrug. 
Det samme er tilfældet for 
de næste 370.000 kroner, 
som udvalget ser ud til at 
bruge mindre som følge af 
en ændret måde af 
udregne lønudgifter på. 
  Flertallet vil samtidig 
spare 83.000 kroner på 
normeringen i SFO-
ordningerne, og udvalget 
mener, at der skal indføres 



Dorthe Pedersen (V) - Det har været en 
vanskelig opgave

en overnatnings afgift på 
10 kroner pr. deltager pr. 
nat, når kommunens 
skoler og institutioner 
benyttes til overnatning. 
Der regnes med en indtægt 
på 80.000 kroner på den 
konto. 
  Rundt regnet en halv 
million kroner skal der 
ndes på 
folkeskoleområdet.
  Flertallet foreslår en 
reduktion af lektionerne 
med 50 timer om ugen, 
som betyder en besparelse 
på 365.000 kroner, mens 
en nedsættelse af Ø-
timetallet til 52 procent 
kan give en besparelse på 
160.000 kroner. 
 - Det er selvfølgelig med 
beklagelse, men vi har fået 
pålagt at nde en 
besparelse på vores 
område. Vores store poster 
er folkeskoleområdet og 
børnepasning - mange af 
de andre områder er små 
og med så store 
besparelser, som der her er 
tale om, kan vi nemt 
komme til at udradere de 
mindre områder, siger 
Dorthe Pedersen.
  Om valget mellem 
folkeskoleområdet og 
børnepasningen siger hun, 
at valget faldt på 
folkeskoleområdet, fordi 
kommunen i forvejen har 

et ot servicerriveau på 
området. 
 -Vi kører med ere timer, 
end loven kræver, og der 
var plads til at reducere, 
men det har været en 
vanskelig opgave, siger 
Dorthe Pedersen, der også 
lægger vægt på, at et bredt 
ertal står bag 
kulturudvalgets indstilling. 
  Dog har 
Socialdemokratiet i et 
tillægsprotokolat bebudet 
at ville spare yderligere 
300.000 på normeringen 
på børnehave-området. 
Den besparelse hænger 
sammen med, at 
Socialdemokratiet mener, 
at den samlede reduktion 
af tre millioner kroner på 
kommunens budgetter 
skal ske forholdsvist. 
Derfor vil partiet spare 
300.000 kroner mere på 
kulturudvalgets område og 
til gengæld ikke spare så 
meget på socialudvalgets 
område. 
  Dog har 
Socialdemokratiet også - 
som nævnt i Stiftstidende 
igår -lagt op til en ny 
fordeling af besparelserne. 
Det sker, fordi der i 
forbindelse med 
socialudvalgets budget er 
dukket 1.4 millioner 
kroner, og partiet mener 
derfor, at man må nde en 

anden fordeling, så man 
slipper for at spare så 
meget på kulturudvalgets 
område. 
  Erik Ingerslev Larsen kan 
ikke erklære sig enig i 
ertallets budget-forslag, 
og han er - ligeledes som 
nævnt i avisen igår - 
kommet med sin egen 
indstilling til 
økonomiudvalget.
  Økonomiudvalget skal nu 
behandle kulturudvalgets 
indstilling, og budgettet 
skal også gennem byrådets 
første og anden 
behandling, inden det er 
endeligt vedtaget. 

Bredt budget-forlig 
Aalborg Stiftstidende 23.09.1994

  AABYBRO: Der blev ikke 
megen debat ud af 
byrådets første behanding 
af budgettet for 1995 i 
aftes. Kun Ernst 
Christensen (FRP) kunne 
ikke støtte forslaget, og 
dermed er der lagt op til et 
bredt forlig. 

  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
udtrykte tilfredshed med 
budgettet og kunne 
konstatere, at det er blevet 
reduceret på visse 
områder. Han mente, at 
budgettet skal ses som et 
ønske om en jævn 
udvikling, hvad angår 

serviceniveau. 
 -Grunden til, at vi måtte 
reducere, er et mindre 
generelt tilskud fra staten, 
end vi havde regnet med, 
men der er grund til at 
være tilfreds med 
budgettet - der er et pænt 
anlægsbudget, og der er 
regnet med en styrkelse af 

kassebeholdningen på 4,9 
millioner kroner, sagde Ole 
Lykkegaard Andersen.
  Carl Laursen (S) kaldte 
det hverken et godt eller 
dårligt budget, men et 
nødvendigt budgetforslag. 
 -Det er hverken vildt 
visionært eller forkromet 
på anden måde, men 
besparelserne på 
folkeskoleområdet blev 
ikke så voldsomme som 
først antaget, og på 
anlægssiden der er plads 
til at gøre Østergade færdig 
og til  beskæftigelses-
afdelingen. 
  Han hentydede til de 
beløb, der dels er afsat til 
at omdanne Østergade i 
midtbyen til en form for 
stillegade og dels til at 
købe 
beskæftigelsesafdelingen  
på Industrivej. 
  Ernst Christensen var 
langt fra begejstret for 
budgettet - han er imod 
optagelse af lån, og så kan 
han ikke gå ind for 
stillegade-projektet i 
midtbyen. 
 -Det er især det 
luksusprojekt i midtbyen, 
jeg er imod. Især når det 
skal nansieres ved hjælp 
af et kloak-projekt, som 
allerede er planlagt, sagde 
Ernst Christensen, som 
også stillede 
spørgsmålstegn ved det 
lovlige i at bruge 
kloakfondens midler til den 
slags. 
  Dorthe Pedersen (V) 
bemærkede specielt om 
kulturudvalgets område, at 
besparelserne på området 
havde gjort ondt, men hun 
kunne glæde sig over at 
der - efter forhandligerne i 
økonomiudvalget i sidste 

uge - blev tilført ekstra 
150.000 kroner til 
folkeskoleområdet. 
  For kulturudvalgets 
område betyder 
besparelserne blandt andet 
en reduktion af timerne i 
folkeskolen, en 
nedsættelse af Ø-timetallet 
og en besparelse på 
normeringen i SFO-

ordningerne. 
  Byrådet besluttede 
dermed at sende budgettet 
til anden behandling. Det 
sker torsdag 13. oktober, 
og der er mulighed for at 
sende ændringsforslag til 
budgettet inden 28. 
september. 
  Allerede nu ligger det 
fast, at der kommer mindst 

Ole Lykkegaard Andersen (V) - tilfreds. Carl Laursen (S) - nødvendigt. 

Dorthe Pedersen (V) - ekstra midler. Ernst Christensen (FRP) - luksus-projekt. 



et ændringsforslag. Erik 
Ingerslev Larsen (SF), der 

ikke deltog i byrådets 
møde i aftes, har i sinde at 

stille ændringsforslag - i 
lighed med tidligere år. 

Han vil prøve igen 
Aalborg Stiftstidende 24.09.1994

  AABYBRO: Selvom det 
langt fra lykkedes 
byrådsmedlem Erik 
Ingerslev Larsen at få en 
plads i Folketinget denne 
gang, har SFeren ikke 
mistet modet og stiller 
gerne op næste gang 
danske vælgere skal 
stemme. 
  Midt i skuffelsen over, at 
SF på landsplan gik 
tilbage, glæder Erik 
Ingerslev Larsen sig over, 
at SF i Aabybro k ere 
stemmer ved valget i 
onsdags i forhold til valget 
for re år siden. Der er tale 
om en fremgang i Aabybro 
Kommune fra 321 
stemmer i 1990 til 375 
stemmer onsdag. 

 -Jeg er skuffet over SFs 
tilbagegang. Men 
fremgangen i Aabybro er 
pæn, når SF er gået tilbage 
på landsplan, siger Erik 
Ingerslev Larsen, der k 
370 personlige stemmer. 
  Han var opstillet som 
nummer to og med 
partilisteformen, som giver 
en stor del at 
partilistesternmerne, 
skulle der ikke megen SF -
fremgang til, før Erik 
Ingerslev Larsen kunne 
tage turen til 
Christiansborg. 
  I valgkampen har han 
deltaget i fem-seks 
vælgermøder samt 
udsendelser i TV Nord og 
Nordjyllands Radio. 
  Erik Ingerslev Larsen 

kandiderede til 
folketingsvalget for første 
gang i 1980 og er dermed 
den kandidat i Aalborg 
Nord kredsen, der har 
ladet sig opstille est 
gange. Men altså ikke for 
sidste gang. 

Erik Ingers lev Larsen (SF) - vil gerne stille 
op igen. 



Mere til skolerne, SFO-børn og miljø
SF'eren Erik Ingerslev Larsen kommer med 14 ændringsforslag til 
budget for 1995 
Aalborg Stiftstidende 01.10.1994

SF er ikke enig i besparelserne på skoleområdet, som et bredt flertal.har lagt op til.	 	             Arkivfoto: Per Kolind 

 AABYBRO: Ikke færre end 
14 punkter er på den liste 
af ændringsforslag, som 
Erik Ingerslev Larsen (SF) 
vil stille, når der torsdag 
13. oktober skal være 
andenbehandling af 
budgettet. SF vil bruge 
2,471 millioner mere på 
driften og 900.000 mere på 
anlæg i 1995. En 
fordobling af 
grundskyldspromillen fra 
seks til tolv promille skal 
nansiere de ekstra 
udgifter. 
  De este forslag stilles for 
kulturudvalget område, 
hvor Erik Ingerslev Larsen 
ikke er enig i de 
besparelser, der er lagt op 
til på skoleområdet. Han 

vil fastholde 
undervisningstimetallet for 
børnehaveklasser til 7. 
klasse, det betyder en 
udgift på 215.000 kroner. 
Heller ikke Ø-timetallet må 
der pilles ved, også det 
ønsker SF fastholdt på 
55,5 procent - det koster 
160.000 kroner. 
 -Det er dybt problematisk, 
hvis man skærer yderligere 
på det område, mener Erik 
Ingerslev  Larsen.   
  Samtidig skal der 
afsættes 270.000 kroner til 
en støttelærer - ifølge Erik 
Ingerslev Larsen har det 
vist sig, at man bruger 
penge uden at der er afsat 
penge på budgettet. 
  SF mener også, at 
forældrebetalingen i  SFO-

ordningerne skal 
fastsættes til 20 procent af 
driftsudgifterne - det var 
forældrenes andel af 
betalingen, før man lavede 
fritidhjemmene om til SFO-
ordninger. Den post vil 
koste 670.000. 
  Samtidig skal børn til og 
med 3. klasse have 
mulighed for at bruge SFO 
I ordningerne, så de også 
kan blive passet, før de 
skal i skole om morgenen. 
Hvis alle benytter sig af 
den mulighed, vil det 
betyde en merudgift i 1995 
på 288.000 kroner. I det 
nuværende budgetforslag 
er der lagt op til en 
besparelse på 
normeringerne i SFO-
ordningerne. SF mener, at 



den nuværende normering 
skal fastholdes, hvilket 
betyder en ekstra udgift på 
83.000 kroner. Samtidig 
skal 
personalenormeringerne i 
børnehaver øges med fem 
procent - det koster ekstra 
442.000 kroner. Og så skal 
der bruges de 70.000 
kroner ekstra til 
rengøringstime-tallet, som 
kulturudvalget oprindeligt 
havde lagt op til. 
  For teknisk udvalgs 
område skal der ikke 
skæres på 
miljøforanstaltninger, som 
teknisk udvalg har lagt op 
til - det koster 50.000 
kroner. Teletaxaordningen 
fra Gjøl til Aabybro skal 
udvides til ikke bare at 
gælde i den periode fra 
september til marts, hvor 
den kommunale 
ungdomsskole er i sving, 
men til hele året. Den 
udvidelse er forbundet 

med en udgift på 10.000 
kroner. Der skal oprettes 
en teletaxaordning på den 
tidligere Vildmoserute, som 
nu er nedlagt. Det vil koste 
40.000 kroner. 
  For økonomiudvalgets 
område vil SF have 
fastholdt udgifter til 
elevpladser i den 
kommunale administration 
- her er der lagt op til en 
besparelse på 173.000 
kroner, som SF ikke er 
enig i. 
  Endelige er der også 
anlægsønsker fra SFs side. 
Dels er der udgifter på 
500.000 kroner, som skal 
bruges til at påbegynde en 
udskiftning af skolemøbler 
samt 400.000 kroner, der 
skal afsættes til renovering 
af daginstitutioner. 
Kulturudvalget havde 
indstillet et anlægsbudget 
på 6,2 mio., som nu er sat 
ned til 3,9 mio. kr., efter at 
økonomiudvalget er 

kommet med sin 
indstilling. 
 -I forbindelse med 
budgettet for sidste år 
foreslog Venstre, at man 
skulle sætte penge af til 
udskiftning af møbler, og 
man kan ikke være 
bekendt at stille de penge i 
udsigt og så droppe dem 
igen, siger Erik Ingerslev 
Larsen. 
  For at nansiere alle 
ønskerne og de ekstra 
udgifter på ialt 3,371 mio. 
kr. fra Erik Ingerslev 
Larsens side, foreslår SF 
en stigning af 
grundskyldspromillen fra 
seks til tolv. Erik Ingerslev 
Larsen oplyser, at 
landsgennemsnittet for 
grundskyldspromillen er 
på 13, mens den for 
Nordjyllands 
vedkommende er på, 
omkring 12. 

Ingen revner i budgetforliget 
V, K og S stod sammen om næste års budget 
Aalborg Stiftstidende 14.10.1994

Carl Laursen - Ingen store armbevægelser. Ole Lykkegaard Andersen - Realvækst på 
budgettet. 

  AABYBRO: Som ved 
byrådets første behandling 
af budgettet for 1995 var 
der også ved anden 
behandlingen i aftes bred 
enighed om, hvordan de 
kommunale kroner skal 
bruges næste år. Hverken 
fra VK-gruppens eller 
Socialdemokratiets   side 
var der slinger i valsen, og 
de tre partier holdt 
sammen og lod sig hverken 
rokke eller lokke af de 
mange ændringsforslag, 
der blev stillet i løbet af 
aftenen.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) havde da også ros tilovers for Socialdemokratiet, fordi 

partiet også denne gang 
havde taget ansvar for 
budgettet. 
 -Det har været en lang 
proces, men der ligger et 
godt og seriøst arbejde bag. 
Det har også været 
ubehageligt, fordi vores - 
økonomiske 
forudsætninger ikke holdt. 
Vi ville også gerne have 
stemt for nogle af 
ændringsforslagene. Men 
vi har en aftale med 
Kommunernes 
Landsforening om, at 
skattetrykket ikke må 
stige, sagde Ole 
Lykkegaard Andersen. 
  Om budgettet for 
folkeskoleområdet var Ole 
Lykkegaard Andersen ere 
gange under debatten - og 
de mange ændringsforslag 
- inde på, at man godt nok 
har skåret ned på 
undervisningen og på Ø-
tiden, men at der på andre 
områder er kommet i nye 
tiltag. Der er for eksempel 
afsat penge til en 
udviklingsklasse, tilbud på 
naturskolen og penge til 
psykologisk rådgivning. Og 
samlet er der tale om en 

realvækst på 1,2 procent. 
 -Man skal være forsigtig 
med at vurdere folkeskolen 
alene på 
undervisningstallet. Det 
kan godt være, at der er 
færre timer på 
undervisning og Ø-tid, men 
så er der  tilført noget på 
andre områder, sagde han. 
  Om anlægsbudgettet 
sagde Ole Lykkegaard 
Andersen, at det er pænt - 
der er penge til at gøre 
stillegade-projektet i 
midtbyen færdig, penge til 
at gøre den nye institution 
på Peter Løthsvej i Aabybro 
færdig ligesom der er 
penge til institutionerne i 
Birkelse og på Gjøl. 
  Carl Laursen (S) kaldte 
det et nødvendigt budget - 
som han også gjorde under 
byrådets første behandling. 
 - Der er ikke plads til at 
slå meget ud med armene, 
men det er et budget, der 
hænger sammen, og der er 
plads til lidt vejrtrækning. 
Både kulturelt og socialt er 
der gode tilbud til borgere i 
kommunen - og også for 
eventuelle tilyttere, sagde 
Carl Laursen. 

  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
kaldte det typisk, at den 
netop overståede 
sparerunde nder sted året 
efter kommunalvalget. 
 - Budgettet er et udtryk 
for en prioritering, der 
primært rammer børne og 
unge-området. Det er 
urimeligt, at netop de 
holder for. Som i Danmark, 
er de også i Aabybro vores 
vigtigste ressource, sagde 
Erik Ingerslev Larsen, der 
også kædede besparelserne 
sammen med kommunens 
udgifter til det nye 
mediecenter.
 - Der er for mig at se 
usikre faktorer i det her. 
Hvor stor bliver for 
eksempel den endelige 
anlægssum, og hvor stor 
en mednansiering af 
driften står Aabybro 
Kommune for, spurgte Erik 
Ingerslev Larsen, der dog 
ikke k noget udførligt 
svar. 
  Ole Lykkegaard Andersen 
svarede blot, at 
mediecentrets økonomi er 
med i budgettet. 

Ændringsforslag faldt til jorden 
Aalborg Stiftstidende 14.10.1994

AABYBRO: lkke færre end 
20 gange måtte 
byrådsmedlemmerne i 
aftes op at stå for at 
markere deres holdning til 
den stribe af 
ændringsforslag, som 
Ernst Christensen (FRP), 
Erik Ingerslev Larsen (SF) 
og Erik Nielsen 
(Landsbylisten) hver for sig 
havde sendt til byrådets 
anden behandling. 20 
gange måtte der direkte 

afstemning til, mens andre 
ændringsforslag kunne 
klares fra siddende 
position - det var de 
forslag, der blev vedtaget 
uden afstemning eller helt 
faldt bort. 
  De tre byrådsmedlemmer 
måtte dog se i øjnene, at 
samtlige deres 
ændringsforslag blev stemt 
ned med et stort ertal. I to 
af punkterne var to gange 
Erik - Ingerslev Larsen (SF) 
og Nielsen (Landsbylisten) 

dog enige i. Det drejede sig 
om de omdiskuterede 
besparelser på 215.000 
kroner på timer i 
folkeskolen, som ingen af 
dem ønskede at 
gennemføre - de 
nuværende antal timer 
skal fastholdes. 
 -Det er urimeligt, at 
skolerne skal være buffer 
for besparelser, mente Erik 
Nielsen, mens Erik 
Ingerslev fandt det 
uforståeligt, at der skal 



spares på skolerne, når 
byrådet så sent som i april 
gav ekstra 75 timer til 
folkeskolen. 
  De to var også enige i, at 
den nuværende 
personalenormering i SFO-
ordningerne skal 
fastholdes på det 
nuværende niveau. 
  Men så ophørte også 
enigheden mellem de to, og 
tilhørerne var vidne til 
talrige situationer, hvor en 
mand - forslagsstilleren - 
var for, mens de øvrige 16 
byrådsmedlemmer var 
imod et ændringforslag.
Erik Nielsen 
  Foruden de to forslag om 
ikke at spare på skoletimer 
og SFO-normering ville 
Erik Nielsen gerne have 
indført en 
overnatningsafgift ved brug 
af kommunens skoler og 
institutioner.
 -Det er ikke en yderligere 
byrde på foreningslivet, 
men et forslag om, at 
foreningerne skal sætte 
deres stævnegebyrer en 
tier højere. 
  Knud Winther (S) sagde, 
at det ville være en utrolig 
dårlig løsning, at indføre 
overnatningsgebyr - han 
mente, at Erik Nielsen var 
ude på at belaste de 
frivillige ledere i 
foreningerne. 
  Erik Nielsen stillede også 
ændringforslag til 
anlægsbudgettet - Han 
ønskede at bevare det 
anlægsbudget, som 
kulturudvalget oprindeligt 
havde indstillet, men som 
blev beskåret i 
økonomiudvalget. 
 -Vi har en række vigtige 
opgaver, og vi skubber 
bare det læs foran os, 

sagde Erik Nielsen, der 
ønskede ekstra 2,3 
millioner kroner til anlæg 
foruden de 3,9 millioner 
kroner, som ertallet har 
betænkt kulturudvalget 
med. 
  Ingen af Erik Nielsens 
forslag gled igennem. 
Ernst Christensen 
  Ernst Christensen stillede 
med re ændringsforslag. 
Han vil ikke bruge næsten 
1,5 millioner kroner på et 
stillegadeprojekt i 
Østergade - et projekt, som 
Ernst Christensen kalder 
for luksusprojekt. Han er 
navnlig modstander af, at 
det projekt er årsag til, at 
et kloakeringsprojekt må 
vige til fordel for 
midtbyprojektet. 
  Jørn Krogsgaard (K) 
forklarede, at projektet er 
et led i færdiggørelsen af 
midtbyen - fra Unibank til 
Kattedamsvej. 
  Også et planlagt salg af 
pensionistboligerne i 
Nørhalne er Ernst 
Christensen imod. Han 
mener, at Aabybro 
Kommune skal beholde 
boligerne, og at de skal 
renoveres. Han fandt det 
også forkert, at man 
allerede har sat pris på 
dem - de står til at kunne 
indbringe kommunen 
520.000 kroner. 
 - Det er langt under en 
tredjedel af 
ejendomsvurdering, og det 
er næsten uansvarlig 
omgang med kommunal 
ejendom, sagde Ernst 
Christensen. 
  Den planlagte stigning i 
vandaedningsbidraget 
kaldte Ernst Christensen 
en slingrekurs. 
  Sidste år skulle bidraget 

ned - vi skal have fonden 
ud af verden, sagde man. 
Nu skal det stige - hvad er 
det for en slingrekurs, lød 
hans indvending. 
  Endelig er Ernst 
Christensen også 

modstander af at optage 
lån på tre mio. kr. - man 
forbedrer ikke økonomien 
ved at låne, lød 
argumentet. 
  Heller ingen af Ernst 
Christensen forslag fandt 
nåde.
Erik Ingerslev
  Mange af Erik Ingerslev 
Larsens ændringsforslag 
har tidligere været 
fremsendt til byrådet, men 
heller ikke i 1994 var der 
gehør. Ingerslev Larsen 
ville blandt andet bruge 
ere penge på 
teletaxaordninger - dels til 
udvidelser på Gjøl og dels 
til oprettelse på den 
tidligere  Vildmoserute, 
som nu er nedlagt. 
  På kulturudvalgets 
område ville Erik Ingerslev 
Larsen bruge penge på at 
fastholde det nuværende 
Ø-timetal og til ansættelse 
af en støttelærer.
  Forældrebetalingen i 
SFO-ordningerne skal 
sættes ned, så de udgør 20 
procent af driftsudgifterne, 
mens børn til og med 3. 
klasse skal have mulighed 
for at bruge SFO I. 
  Personalenormeringerne i 
daginstitutionerne skal 
øges med fem procent, og 

så skal der afsættes ialt 
200.000 kroner til 
rengøring og ikke de 
130.000 kroner, som 
ertallet har budgetteret 
med. 
  Erik Ingerslev Larsen er 
også modstander af 
planerne om ikke at 
ansætte elever på rådhuset 
næste år. 
 -Aabybro Kommune har 
også en pligt til at tage 
elever, og jeg kan godt have 
en mistanke om, at denne 
sag har sammenhæng med 
socialudvalgets beslutning 
om at sørge for egnet 
arbejde på rådhuset til 
jobtræningspersoner.
  Ole Lykkegaard Andersen 
sagde, at det har været 
svært overhovedet at skaffe 
elever pga. større 
efterspørgsel i det private 
erhvervsliv, mens Ole 
Hermansen (V) forsikrede, 
at det ikke har været 
hensigten at presse elever 
ud som følge at 
jobtræningspersonerne. 
  Erik Ingerslev Larsen 
stillede også 
ændringsforslag til 
anlægsbudgettet. Han 
ønsker, at bruge 500.000 
til udskiftning af 
skolemøbler og yderligere 
400.000 kroner til 

renovering af 
daginstitutioner i forhold 
til ertallet. 
  Erik Ingerslev Larsen 
foreslog også en fordobling 
af grundskyldspromillen.
 -Borgmesteren har sagt, at 
en stigning i 
grundskyldspromillen er 
asocial - i Hals er 
grundskyldspromillen på 
16 - er de mere asociale i 
Hals end her?
  Karlo Jensen (V) sagde 
hertil, at Hals er en 
sommerhuskommune, 
hvilket kan være 
forklaringen på 
grundskyldspromillen. 
Karlo Jensen er langt fra 
tilhænger af en højere 
grundskyldspromille i 
Aabybro. 
 -Tænk på hvad der er af 
landmænd her i området. 
Og med en større 
grundskyldspromille 
rammer du også 
pensionisten, der bor i sit 
hus. Vi andre med to 
indtægter kan nemt sige, 
at de 600-1.200 ikke 
spiller så stor en rolle, men 
ikke for den enlige 
pensionist. 
  Og så faldt også det 
forslag til jorden. 

Erik Ingerslev Larsen

Ernst Christensen

Erik Nielsen

Mere magt til byråd
Nye regler i forbindelse med kommunens budget for 1995 
Aalborg Stiftstidende 15.10.1994

  AABYBRO: I forbindelse 
med vedtagelsen af 
budgettet for 1995 
fastlagde byrådet samtidig 
kursen for bevillinger i det 
kommende år. 
  Et stort ertal i byrådet 
kunne gå ind for et nyt sæt 
regler, som betyder, at 

udvalgene ikke længere 
automatisk kan overføre 
penge fra et område til et 
andet. Det er nu kun 
muligt i nogle tilfælde, 
mens det samlede byråd - i 
andre tilfælde skal tage 
stilling til en eventuel 
omplacering af økonomiske 
midler. 

 -Det bliver helt klart en 
indskrænkning af 
fagudvalgenes ansvar, og 
man sætter faktisk de 
stående udvalg under 
administration. Jeg ser det 
som en mistillid til 
formændene for udvalgene. 
De bevillingsregler, vi har, 
betyder budgetopfølgninger 



hvert kvartal - der udover 
er det ethvert 
byrådsmedlems ret at 
bringe en sag i byrådet, 
sagde Carl Laursen (S), 
mens Knud Winther (S) 
fandt forslaget 
ensbetydende med en 
længere sagsbehandling og 
dermed en ringere service 
overfor borgerne. 
  Socialdemokratiet 
ønskede at beholde de 
nuværende regler og var 
som det eneste parti imod 
nye - både Erik Ingerslev 
Larsen (SF) og Erik Nielsen 
(Landsbylisten) kunne - 
foruden Venstre, 
konservative og 

Fremskridtspartiet - gå ind 
for forslaget.
 -For os som 
enmandsgrupper vil det 
give en større indsigt i, 
hvordan udvalgene bruger 
pengene, og selvom man 
får en budgetopfølgning, så 
er den ikke så 
tilbundsgående, sagde Erik 
Ingerslev Larsen.
 -Det er rart, at det 
samlede byråd får 
indydelse på, hvordan et 
eventuelt "overskud" skal 
bruges, sagde Erik Nielsen. 
  Forslaget betyder, at 
socialudvalgets område nu 
er inddelt i re områder. 
Kulturudvalgets i 12 og 

teknisk udvalg i seks. 
Indenfor de enkelte 
områder kan udvalgene 
fortsat omfordele, men hvis 
et udvalg vil omplacere 
penge fra et område til et 
andet, skal byrådet høres. 
 -Det er ikke udtryk for 
mistillid, men alle er valgt 
for helhedens skyld - ingen 
er valgt til et bestemt 
fagområde. Hvis byrådet 
har givet et forkert tal, så 
er det også rimeligt, at 
byrådet igen ser på sagen. 
Ideen er, at man kan få en 
bedre økonomisk styring, 
men så sandelig også en 
større helhed, sagde Ole 
Lykkegaard Andersen 



AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 24. oktober 1994 

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

Dagsorden
1. Dirigent
2. Protokol
3. Byrådsdagsorden
4. Kommunalpolitik
5. Meddelelser
6. 10 års jubilæum
7. Eventuelt

ad 1. Finn

ad 2. Anne Mette

ad 3. Erik gennemgik dagsordenen

Kritik af forøget saltforbrug ved vintersneordningen, støtte til fastholdelse

Gammel orlovsordning for 0 - 3 års børns forældre - for at "samles om stumperne" da det er 
urealistisk at satse på udvidelse

ad 4. AabybroPosten har nu fået "KOMMUNEN INFORMERER" på "git" artikler

Åben postliste tager Erik op snarest

ad 5. Indkaldelse af kandidatforslag til demokrati-udvidelser i forhold til konferencen EU96 - 
ingen interesseret

Kontingentforhøjelse centralt fra pr. 1. januar 1995 - Aabybro tager det op på 
generalforsamlingen.

Politisk-organisatorisk konference februar - Jette deltager

Henning Poulsen meddeler at han gerne vil træde ud af bestyrelsen - Anne Mette indtræder i 
stedet.

ad 6. Jette ringer / skriver til Ebba angående deltagelse i Jubilæums invitationer til jubilæet 
(efter fællesspisning kun for medlemmer) LO Aabybro, SiD, Socialdemokratiet, Jes Lunde, 
AOF, amtsbestyrelsen i SF 

ad 7. Intet 

referent: Anne Mette Jacobsen 

medlemsblad



medlemsblad medlemsblad



medlemsbladmedlemsblad



Salt afløser sand på de glatte veje
Aabybro følger de andre kommuner
Aalborg Stiftstidende 27.10.1994

I den kommende vinter bliver der brugt salt på de glatte veje i Aabybro.      
Arkivfoto: Ann e Mette Welling 

 AABYBRO: I lighed med 
langt de este andre 
kommuner går Aabybro nu 
også over til at bruge salt 
til de vinterglatte veje. Et 
stort ertal på 14, 
bestående af Venstre, 
Socialdemokratiet og de 
konservative, sagde i aftes 
på byrådsmødet ja til at 
skifte sandet ud med salt. 
Ernst Christensen (FRP), 
Erik Ingerslev (SF) og Erik 
Nielsen (UP) stemte imod. 
De vil beholde sandet. 
Forud gik en debat så lang 
som en mørk vinter. 
Formanden for teknisk 
udvalg, Jørn Krogsgaard 
(K), oplyste, at der er usigt 
til en årlig besparelse på 
330.000 kr. ved at skifte til 
det såkaldte våd-salt, som 
er en slags fugtigt salt, der 
bedre end tør-salt bliver 
liggende på vejene. De 
første par år bliver der dog 
ingen besparelse. Der skal 
nemlig købes nyt 
spredningsudstyr for over 
600.000 kr. 
  l dag bruger kommunen i 
gennemsnit på en vinter 
4.000 kubikmeter sand. 
Men for at binde sandet, 
bliver det tilsat 210 tons 
salt. 
 -Ved at bruge yderligere 
80 tons salt, altså i alt 290 
tons, kan vi salte alle veje i 
kommunen og dermed 
spare de 4.000 kubikmeter 
sand, sagde Krogsgaard.
  Erik Ingerslev (SF) sagde, 
at selvom der kun skal 
bruges yderligere 80 tons 
salt, så er det en forøgelse 
på 42 procent af 

saltmængden. 
 -Det vil give en yderligere 
belastning af miljøet, som 
jeg ikke kan gå med til, 
sagde han. 
  Erik Ingerslev tilføjede, at 
der eksisterede en 
byrådsbeslutning om, at 
der skal bruges sand til de 
glatte veje. Derfor forstod 
han ikke rigtig, at der 
allerede bruges 210 tons 
salt. Han mente i øvrigt, at 
det var en både miljø-rigtig 
og fremsynet beslutning, 
der blev truffet dengang 
om anvendelse af sand. 
  Både borgmester Ole 
Lykkegaard (V) og Knud 
Winther (S) gav Erik 
Ingerslev medhold i, at der 
tidligere var besluttet, at 
der skal bruges sand. Men 
kort tid efter den 
beslutning viste det sig, at 
det var nødvendigt at 
blande salt i sandet for at 

binde det til vejene. 
  Knud Winther mente i 
øvrigt ikke, at der er grund 
til at frygte for miljøet på 
grund af saltningen. 
 -For os gælder det om at 
få den optimale sikkerhed 
på vejene. Sikkerheden 
skal veje lige så tungt som 
miljøet, tilføjede Winther. 
  Sand er også en 
belastning for miljøet, 
mente Venstres Jan 
Andersen. 
 -Sandet fra de glatte veje 
kan ikke genbruges, men 
skal på en kontrolleret 
losseplads. Vi har altså i 
lang tid med sandet været 
miljø-belastende, sagde 
han.
  Partifællen Knud Ogstrup 
henviste til, at de ny salt-
spredere kan sprede saltet 
så bredt, at det kun er 
nødvendigt at køre den ene 
vej på vejene. 

 -Det giver et 
mindreforbrug af dieselolie 
og dermed også mindre 
CO-udslip, sagde han og 
tilføjede, at sand er en af 
de knappe resurser, der 
skal spares på.
  Erik Nielsen (UP) var især 
betænkelig ved, at bruge 
salt på villavejene. 

 -Vi kender ikke 
langtidsvirkningerne. 
Derfor kan jeg ikke søtte 
forslaget om salt, sagde 
han. 
  Den beregnede besparelse 
på 330.000 kr. om året 
kunne Ernst Christensen 
ikke få øje på. 
 -Om der bliver en 

besparelse vil udelukkende 
afhænge af vejret. Det 
eneste, der er sikkert, er 
udgiften på godt 600.000 
kr. til nyt udstyr, sagde 
han. 
 -Saltet vil skade vejene, 
kloakkerne og 
grundvandet, tilføjede han. 









Kommunen må gerne lede og fordele
Tilsynsrådet afgør sag om fhv. centerleder på Gjøl 
Aalborg Stiftstidende 16.11.1994

Birgitte Sandsgaard blev fritstillet, fordi hun havde udtalt sig kritisk 
om Aabybro Kommune til pressen. 

Af Helle Madsen

  AABYBRO: Aabybro 
Kommune gjorde ikke 
noget forkert, da den 
daværende leder af Gjøl 
Fritidscenter, Birgitte 
Sandsgaard, i efteråret 
1991 blev bedt om at 
forlade sin stilling i løbet af 
tre timer. 
  Den konklusion er 
Tilsynsrådet for 
Nordjyllands Amt nået 
frem til, og rådet agter ikke 
at foretage sig yderligere i 
sagen. 
  Tilsynsrådet nder ikke, 
at forvaltningslovens regler 
er overtrådt, fordi man slet 
ikke - efter rådets 
opfattelse - kan bruge 
forvaltningsloven i sagen.
  Tilsynsrådet mener, at en 
fritstilling må kategoriseres 
som en beslutning om 
"ledelse og fordeling af 
arbejdet", som ikke 
reguleres af 
forvaltningslovens 
bestemmelser. 
  Tilsynsrådet kan tage 
stilling til sager, der 
omfatter foryttelser eller 
nedlæggelse. Men ikke 
sager, der drejer sig om 
myndighedens beslutning i 
forbindelse med ledelse og 
fordeling af arbejdet. Rådet 
har da også lagt vægt på, 
at Birgitte Sandsgaard i 
forvejen var afskediget og 
endvidere fritstillet fra 
årsskiftet frem til 
opsigelsesperiodens udløb. 
  Med tilsynsrådets 

afgørelse er 
den næsten tre 
år gamle sag 
afsluttet. Den 
begyndte, da 
Aabybro 
Kommune ville 
indføre en ny 
struktur på 
børnepasnings
området, der 
betød, at alle 
medarbejdere 
k tilbud om 
genansættelse 
på nye vilkår. 
Det tilbud ville 
Birgitte 
Sandsgaard 
ikke tage imod, 
og efter ere 
udtalelser til 
pressen blev 
hun i 
november bedt 
om at forlade 
sin 
arbejdsplads i 
løbet af tre 
timer. 
  Folketingets 
ombudsmand gik af egen 
drift ind i sagen og bad 
Tilsynsrådet for 
Nordjyllands Amt 
undersøge sagen, men 
rådet fandt dengang ikke, 
at Aabybro havde handlet i 
strid med lovgivningen.
  Herefter rejste 
byrådsmedlem Erik 
Ingerslev Larsen sagen 
overfor ombudsmanden, 
som i maj i år 
konkluderede, at 
tilsynsrådets udtalelse to 
år tidligere have karakter 

af en afgørelse i 
forvaltningslovens 
forstand, og derfor burde 
Birgitte Sandsgaard være 
hørt som part. Det er hun 
nu blevet, ligesom også 
byrådet i Aabybro atter har 
behandlet sagen. 
  Ombudsmanden nåede 
ligeledes i foråret frem til, 
at tilsynsrådet skulle 
genoptage sagen, såfremt 
Birgitte Sandsgaard eller 
Erik Ingerslev Larsen 
ønskede det. Det ønskede 
begge. 
  Men det k ikke 
tilsynsrådet til at ændre 
holdning. 



Målløs over rådets afgørelse
Aalborg Stiftstidende 16.11.1994

  AABYBRO: 
Byrådsmedlem Erik 
Ingerslev Larsen (SF) er 
målløs over den afgørelse, 
som Tilsynsrådet for 
Nordjyllands Amt er nået 
frem til. 
  Han mener, at rådet bøjer 
ytringsfriheden, og han 
sammenligner Aabybro-
sagen med sagen fra 
Farum Kommune, hvor en 
psykolog k en advarsel 
efter at have kritiseret 
Farum Kommune i en 
satirisk tale ved en 
afskedsreception. 
 -Jeg har aldrig haft noget 
imod, at Birgitte 
Sandsgaard blev fritstillet 
fra sit job. Men jeg har 
været imod, at hun blev 
fristillet med den 
begrundelse, at hun i 
pressen havde udtalt sig 
kritisk om Aabybro 
Kommune, siger Erik 
Ingerslev Larsen. 
  Han mener sagtens, at 
man kan sammenligne 
Aabybro-sagen med sagen 
fra Farum Kommune - ikke 

mindst fordi Tilsynsrådet 
for Frederiksborg Amt har 
behandlet Farum-sagen på 
samme lovgrundlag som 
rådet i Nordjylland. 
 -I Frederiksborg Amt har 
tilsynsrådet sagt, at 
Farums fremgangsmetode 
var ulovlig - sagen endte 
endda kun med, at 
psykologen k en advarsel, 
siger Ingerslev Larsen. 
 -Det betyder, at man godt 
må have lov til at kritisere 
en kommune i en satirisk 
tale - det får ingen 
konsekvenser. Men man 
må ikke komme med 
udtalelser til pressen i 
interviewform, siger 
SFeren, der er forbavset 
over, at to instanser - de to 
tilsynsråd - kan afgøre så 
forskelligt. 
 -Man skulle da tro, at 
tilsynsrådet handler efter 
samme lovgrundlag og 
retningslinjer, konstaterer 
Erik Ingerslev Larsen. 
  Han bebrejder det 
nordjyske tilsynråd for 
ikke at have skelet til 
Aabybro Kommunes 

begrundelse for at fritstille 
Birgitte Sandsgaard med 
så kort varsel.
  Også lektor i 
forvaltningsret på AUC, 
Oluf Jørgensen, undrer sig 
over tilsynsrådets 
afgørelse. 
 -Det er vigtigt at få 
fastslået igen og igen, at 
offentligt ansatte har ret til 
ytringsfrihed. Hvis man 
lukker munden på dem, så 
begrænser man den 
offentlige debat, og det kan 
have konsekvenser for 
folkestyret, hvis offentligt 
ansatte ikke tør ytre sig, 
siger Oluf Jørgensen og 
tilføjer, at ikke mindst 
Folketingets ombudsmand 
har interesseret sig meget 
for ytringsfrihed blandt 
offentligt ansatte. 
  Han ser derfor en 
mulighed for et andet 
udfald på sagen ved at 
henvende sig til 
ombudsmanden. 
 -Men det er op til Birgitte 
Sandsgaard om hun vil 
det, siger han.                  
                                   elle 

SF fejrede sig selv 
Aalborg Stiftstidende 23.11.1994

Tidligere medlem af Folketinget, Ebba Strange, var med til fødselsdagen. 
AABYBRO: Da der en 
efterårsaften for ti år siden 
var offentligt møde for at 
nde  ud af, om der var 
interessere for at oprette 
en lokalforening af SF i 
Aabybro, var daværende 
medlem af Folketinget, 
Ebba Strange, til stede. 
  Mødet banede vejen for 
en egentlig stiftelse af SF 
Aabybro, og derfor var det 
meget naturligt at få besøg 

af Ebba Strange, da SF 
Aabybro mandag aften 
fejrede sin eksistens i 
kommunen i SiD Huset i 
Østergade. 
  Da Ebba Strange i 1984 
var i Aabybro, fortalte hun 
om SF's historie og politik, 
og mandag aften tog hun 
tråden op, hvor hun slap 
for ti år siden og causerede 
over de seneste ti år for 
partiet - ti år med 
Schlüterregering, murens 

fald, mærkesager for SF og 
ikke mindst et par 
afstemninger om EF. 
  Aftenen i SiD Huset blev 
indledt med spisning for 
indbudte gæster, og senere 
var der åbent hus for 
samarbejdspartnere og 
andre interesserede. 
  Formanden for SF 
Aabybro, Jette Staal, 
fortalte om oprettelsen af 
en tværsocialistisk liste i 
1981, som senere 

mundede ud, at et par 
medlemmer tog 
initiativ til SF Aabybro. 
Partiforeningen tæller 
idag 24 medlemmer - 
et meget stabilt tal. 
  Jette Staal tilføjer, at 
partiet er skuffede 
over, at 
kommunalvalget i fjor 
ikke banede vejen, så 
SF fra nytår kunne 
blive repræsenteret af 
to medlemmer i 
byrådet, men hun 
tillægger det samtidig 

stor betydning for SF 
Aabybro, at partiet ret 
hurtigt efter dannelsen 
i 1984 k en 
repræsentant i byrådet 
og har haft det siden. 
  Om fremtiden siger 
Jette Staal, at SF 
fortsat vil arbejde for 
at være synlige i 
debatten og dermed 
være med til at præge 
lokalsamfundet. 
  Jette Staal er den 
tredje formand i løbet 
af de ti år. 

Byrådsmedlem Erik 
Ingerslev Larsen var 
den første, mens Per 
Overgaard var formand 
fra 1986-1989. Siden 
har Jette Staal være 
formand for SF 
Aabybro. 
  Den øvrige betyrelse 
består af kasserer 
Ingelis Tannebæk, 
Margrethe Larsen, 
Finn Graa Jakobsen og 
Henning Poulsen. 



AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 28. november 1994 

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

Dagsorden
1. Dirigent
2. Protokol
3. Byrådsdagsorden
4. Kommunalpolitik
5. Julefrokost
6. Jubilæumsevaluering
7. Meddelelser
8. Mødekalender
9. Eventuelt

ad 1 + 2. Jette og Anne Mette

ad 3 + 4. Beboelser der tilsluttes kraft-varmeforsyningen får evighedsklausul på forpligtigelse 
til tilslutning - for ever.

Måske 3-benet rundkørsel ved Birkelsevej.

Erik rejser teletaxaordning hele året til Gjøl - og en tilsvarende ordning i Søengene.

ad 5. Den holdes hos Jette - tilmelding senest 6. december

ad 6. Der var lidt kludder med hvor meget / lidt der skulle betales af spisninger.
Beslutning: Gratis - alle der har haft produktions-/indkøbsudgifter får den godgjort hos 
kassereren

ad 7. Ingen

ad 8. 
Generalforsamling den 15. marts

Bestyrelsesmøder: 23.01 - 27.02 - 27.03 - 24.04 - 29.05 - 26.06

Medlemsmøder: 11.02 - 12.04 - 10.05 - sommerfest 24.06

ad 9. Intet 

referent: Anne Mette Jacobsen 

medlemsblad
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Trafik til debat
Aalborg Stiftstidene 29.11.1994

 AABYBRO: Byrådsmedlem 
Erik Ingerslev Larsen (SF) 
vil have indført en telebus-
ordning på Søengene-
ruten, når NT i forbindelse 
med køreplanen for 1995 
nedlægger den nuværende 
rute på strækningen.
  Han har derfor bedt 
byrådet kigge på sagen, 
når medlemmerne mødes i 
morgen aften. Erik 
Ingerslev Larsen foreslår, 

at den traditionelle  
buskørsel ændres til 
telebus-kørsel og han 
håber, at debatten i 
byrådet ender med en 
beslutning om, at der 
oprettes en telebus-
ordning. Måske på en  
måde, så  den kan 
kombineres med en rute 
over Gjøl og Fristrup.
  Erik Ingerslev Larsen 
siger, at han rejser sagen i 
byrådet, fordi han han har 
haft dårlige erfaringer i to 

andre tilfælde, hvor NT har 
nedlagt ruter.
 -På Gjøl kom der godtnok 
en telebus-ordning, men 
den gælder kun i det 
halvår, hvor Den 
Kommunale Ungdomsskole 
i Aabybro har åbent. 
Desuden er der aldrig 
kommet en telebus-
ordning i Vildmosen, efter 
at NTs rute dér blev 
nedlagt, siger Erik 
Ingerslev Larsen.

Byråd ønsker fortsat rundkørsel
Aalborg Stiftstidende 01.12.1994 

Byrådet står også fast på, at Birkelsevejen kun skal åbnes, hvis der kommer en rundkørsel i krydset Skeelslundvej/Omfartsvejen.                    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Arkivfoto: Thomas Tolstrup 

 
 AABYBRO: Byrådet i 
Aabybro står fast på sit 
ønske om en rundkørsel 
ved krydset 
Skeelslundvejen/Omfarts-

vejen i Aabybro. Og 
byrådet holder også fast i, 
at Birkelsevejen kun skal 
åbnes, såfremt der 
etableres en rundkørsel i 
krydset 

Skeelslundvejen/Omfarts-
vejen. 
  I hvert fald besluttede et 
stort ertal af 
medlemmerne i aftes, at 
Birkelsesvejens tilslutning 

medlemsblad



AABYBRO

skal afvente afklaringen 
omkring krydset længere 
mod syd. Kun Erik 
Ingerslev Larsen (SF) 
ønsker under ingen 
omstændigheder, at 
Birkelsevejen bliver 
genåbnet i forbindelse med 
den planlagte rundkørsel i 
krydset Thisted 
Landevej/Omfartsvejen. 
  Byrådet havde atter 
sagen på dagsordenen 
efter  et møde med amtet, 
hvor vejsituationen endnu 
engang blev drøftet mellem 
politikere og embedsmænd 
fra Nordjyllands Amt og fra 
Aabybro Kommune. 
Forståelse fra amtet 
  På mødet havde Aabybro-
folkene argumenteret for 
en rundkørsel i krydset 
Skeelslundvej/Omfarts-
vejen, og ere lokale 

mødedeltagere havde en 
fornemmelse af, at amtet 
har stor forståelse for 
kommunens ønske. 
Desuden havde der været 
konkrete modeller og 
tegninger på bordet. 
  Uden undtagelse eller 
politisk farve kunne alle 
også i aftes gå ind for en 
rundkørsel i krydset. 
  -En rundkørsel i krydset 
ved Birkelsevej-krydset er 
nyttig og nødvendig for 
handelslivet, men en 
rundkørsel ved 
Østergade/Skeelslund-
vejen er livsnødvendig, 
sagde Knud Winther (S). 
 -Med to rundkørsler vil 
trakken blive fordelt 
bedre, sagde borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V), der dog ikke mente, at 
Vejdirektoratet har sat 

arbejdet med rundkørslen i 
krydset Thisted 
Landevej/Omfartsvejen i 
stå på grund af den 
uafklarede situation i det 
andet kryds. 
 -Det er nok praktisk 
umuligt, at lave begge dele 
på en gang, men om det 
bliver på samme tid er vel 
heller ikke så afgørende, 
hvis bare vi får en 
tilfredsstillende løsning, 
sagde han. 
  Også Fristrupvejens 
udmunding i Omfartsvejen 
blev drøftet på byrådets 
møde. Teknisk udvalg har 
foreslået, at man kan gøre 
det forbudt at svinge til 
venstre fra Fristrupvej - 
alternativt at man kan lave 
en forsætning af vejen. 
  Det kunne byrådet også 
erklære sig enig i. 

Telebus i udvalg
Aalborg Stiftstidende 01.12.1994

  AABYBRO: Teknisk 
udvalg skal nu nde ud af, 
om der skal etableres en 
telebus-ordning som 
erstatning for Søenge-
ruten, som NT har planer 
om at nedlægge fra næste 
forår. 
  Det besluttede byrådet i 
aftes, efter at sagen havde 
været rejst af Erik 
Ingerslev Larsen (SF). Han 
tog fat på sagen, fordi han 
har haft dårlige erfaringer i 
to andre tilfælde, hvor NT 
har nedlagt ruter - 
Vildmose-ruten og ruten til 

Gjøl. På Vildmose-ruten er 
der ikke oprettet telebus-
ordning, mens telebus-
ordningen på Gjøl fungerer 
halvdelen af året. 
God ordning 
  De este 
byrådsmedlemmer 
erklærede sig enige i, at en 
telebus-ordning er god, 
men behovet skal være til 
stede, inden man kan 
sætte en ordning igang, lød 
det både fra Jørn 
Krogsgaard (K), Knud 
Winther (S) og Ole 
Lykkegaard Andersen (V). 
Folk ringer 

  Erik Ingerslev Larsen 
forklarede, at han var 
blevet ringet op af folk med 
adresse i Vildmosen, som 
også gerne ville have 
etableret en telebus-
ordning på den nedlagte 
Vildmoserute. De havde 
henvendt sig til 
forvaltningen, men uden 
resultat. 
  Jørn Krogsgaard (K), der 
er formand for teknisk 
udvalg, oplyste, at han 
ikke var bekendt med 
henvendelser fra folk med 
transportproblemer 
Vildmosen.

Bestyrelsesmøde den 19. december 1994 

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

Dagsorden
1. Dirigent
2. Protokol
3. Byrådsdagsorden
4. Kommunalpolitik
5. Meddelelser
6. Kommende medlemsmøde
7. Eventuelt

ad 1. Per

ad 2. Mette

ad 3 + 4. Eriks gennemgang af byrådsdagsordenen gav ikke anledning til mange 
kommentarer

Mediecentret skal have en fondsbestyrelse, Aabybro byråd vil gå ind som garant indtil da - 
Erik støtter da byrådsmedlemmer har vetoret.

Afvisning af Vedsted Friskoles ansøgning om at komme med i puljeordning 

ad 5. Oplæsning af takkeskrivelse til giverne i forbindelse med jubilæet

Nye konvolutter bestilles - Inge Lis indhenter tilbud og bestiller 1000 konvolutter + 500 ark 
papir

Opstillingsmøde med valg af folketingskandidat 8. februar

ad 6. På mødet den 8. februar inviteres Villy Søvndal

ad 7. Intet 

referent: Anne Mette Jacobsen 



Friskolesag fik sat sindene i kog 
Aalborg Stiftstidende 22.12.1994

Carl Laursen (S) - var modstander. Dorthe Pedersen (V) - beskyldt for at 
misinformere. 

Ole Lykkegaard Andersen (V) - byrådet ser 
ikke alt. 

  AABYBRO: Vedsted 
Friskoles 
Børnehave/Legestue 
bliver, optaget i en 
kommunal puljeordning 
fra årsskiftet. 
  Selvom socialdemokratiet 
med Carl Laursen i 
spidsen kæmpede kraftigt 
imod besluttede et 
byrådsertal bestående af 
Venstre, Landsbylisten 
(Erik Nielsen), 
Konservative (Jørn 
Krogsgaard) og 
Fremskridtspartiet (Ernst 
Christensen) på årets 
sidste møde i aftes at indgå 
aftalen. 
  Vedsted Friskole søgte 
allerede i april om at blive 
optaget i en kommunal 
puljeordning blandt andet 
fordi man ellers ville miste 
muligheden for at få 
praktikanter. 
  Siden har sagen været 

oppe i kulturudvalget tre 
gange, senest umiddelbart 
før byrådsmødet i går. 
  Udvalget besluttede 6. 
november at sige ja med 
stemmerne re-tre. Da 
man herpå henvendte sig 
til Socialministeriet, blev 
kommunen gjort 
opmærksom på, at aftalen 
skulle rettes til, fordi nye 
regler på området siger, at 
forældrebetalingen højst 
må udgøre 30 procent af 
driftsudgifterne (bortset fra 
ejendomsudgifter). 
  Derfor måtte aftalen 
revideres, men det k ikke 
modstanderne, SFs Erik 
Ingerslev og de to 
socialdemokrater Carsten 
B. Andersen og Benny 
Christiansen til at stemme 
for. De mener nemlig, de 
mente, at optagelsen kan 
ødelægge byrådets plan for 
børnepasning i 
kommunen.

  Derfor fastholdt de deres 
kritik i går, både i udvalget 
og i byrådssalen, hvor 
Carsten B. Andersen 
blandt andet beskyldte 
udvalgets formand, Dorthe 
Pedersen (V), for at 
misinformere. 
 -Dorthe Pedersen siger, at 
de ansatte er organiseret, 
og at der er overenskomst. 
Det har vi ikke fået at vide 
i udvalget, og det må i 
hvert fald bygge på en 
privat undersøgelse fra 
formanden, for jeg har 
undersøgt, om der er 
overenskomst med BUPL 
(Børne- og Ungdoms- 
Pædagogernes 
Landsforbund. red.) og det 
er der ikke, sagde Carsten 
B. Andersen, som ikke blev 
modsagt af Dorthe 
Pedersen. 
  Hans partifælle Carl 
Laursen stillede sig også 
meget kritisk, og han 

krævede at forslaget blev 
taget af dagsordenen. 
  Han mente ikke, at 
byrådet har fået alle 
oplysninger i sagen, fordi 
brevet fra 
Socialministeriet, som 
indgik i bilagene  til sagen, 
henviser til to skrivelser, 
som ministeriet har sendt 
til kommunen. Disse to var 
imidlertid ikke med i 
bilagsmaterialet. 
 -Jeg mener ikke, at vi kan 
tage stilling til det her 
uden at se de to skrivelser, 

som kan være vigtige, 
sagde Carl Laursen. 
  Både borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen og 
ere andre venstrefolk 
gjorde Carl Laursen 
opmærksom på, at det er 
normalt at byrådet ikke ser 
alle paragraffer og 
bestemmelser, inden man 
vedtager forslag. 
  Venstrefolkene mente 
desuden, at 
socialdemokraternes 
modstand var useriøs.
 -Der er udelukkende tale 

om politiske drillerier, 
mente Dorthe Pedersen, 
som blev støttet af 
partifællen Karlo Jensen. 
 -Børnene er der jo 
alligevel, og de papirer vil 
ikke ændre noget, så lad os 
nu ikke stå i vejen for en 
god sag, sagde 
viceborgmesteren 
  Alligevel krævede Carl 
Laursen, at forslaget kom 
til afstemning, og den faldt 
altså ud til friskolens 
fordel. 

Dyrt at ignorere medlemmers veto 
Aalborg Stiftstidende 23.12.1994

Ernst Christensen (FRP) - blev overbevist.... .... af borgmester Ole Lykkegaard 
Andersen (V). 

  AABYBRO: - Hvis de to 
byrådsrepræsentanter 
nedlægger veto, og resten 
af bestyrelsen alligevel 
gennemfører sagen, så 
hæfter de personligt. 
  Med den besked 
afsluttede borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) i 
aftes en debat om byrådets 
overtagelse af det 
økonomiske ansvar for 
bestyrelsens handlinger i 
Nordjyllands MedieCenter 
indtil fonden, der skal køre 
foretagenet, er oprettet. 
  Borgmesterens ord 
overbeviste 
fremskridtsmanden Ernst 
Christensen om, at han 
ligesom byrådets 16 øvrige 
medlemmer kunne stemme 
for, at kommunen i det 
næste stykke tid overtager 
ansvaret. 
  Ernst Christensen havde 
ellers været
meget imod aftalen.
 -Jeg synes, at der er 
mange ting, som ikke er 
klart ved det vi sidder og 
bestemmer, og jeg havde 
egentlig forventet, at der 

ville være mange 
spørgsmål til punktet, 
sagde han netop som 
borgmesteren skulle til at 
erklære forslaget for 
vedtaget. 
 -Vil det her sige, at hvert 
enkelt byrådsmedlem kan 
gøres økonomisk ansvarlig, 
eller er det kommunen, der 
skal betale? Og kan et 
mindretal i bestyrelsen 
virkeligt nedlægge veto, 
spurgte Ernst Christensen, 
som mente, at byrådet 
skulle godkende alle 

beslutninger, inden de blev 
vedtaget, hvis man skulle 
tage forpligtelsen. 
  Til det svarede 
borgmesteren: 
 -Det regner vi med at 
overlade til den leder, der 
skal udpeges. Hvorfor skal 
han kigges mere over 
skulderen end de øvrige 
700 ansatte, som sidder og 
træffer beslutninger, som 
vi hæfter for ?. 
  Flere byrådsmedlemmer 
pegede desuden på, at 
byrådet selv har udpeget 



Knud Winther (S) og Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
som repræsentanter, og at 
man derfor må stole på 
deres dømmekraft.
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
ville dog gerne støtte Ernst 
Christensen så langt, at 
byrådet burde orienteres 

grundigt om alt, hvad der 
foregår i bestyrelsen. 
 -Vi må forlange, at vi 
bliver orienteret så tit som 
muligt og gerne ved hvert 
eneste byrådsmøde, sagde 
Erik Ingerslev. Det lovede 
borgmesteren så, og det 
hele endte med, at et enigt 

byråd sagde ja til 
ordningen, som skal 
fungere i de to til seks 
måneder, det tager, før 
fonden er klar til at 
overtage styringen af 
Nordjyllands MedieCenter. 
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