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AABYBRO

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 1997 

Tilstede: Jette, Erik, Per og Anne Mette – afbud fra Inge Lis 

1. Valg af dirigent
Jette 

2. Protokol 
Anne Mette 

3. Byrådsdagsorden 
Ingen bemærkninger 

4. Kommunalpolitik
Erik været til møde i SiD – frarådede dem at slette egen liste 

5. Meddelelser
Jette tager til politisk og organisatorisk konference i Horsens 

Kommunalpolitisk konference i Svendborg: Mette tager af sted eventuel også Erik 

6. Generalforsamling 
Afholdes 12. marts. Samtidig vælges opstillingsform og delegeret til Landsmødet 

7. Næste medlemsmøde 
12. februar prøves endelig vedtagelse af valgprogrammet. 

8. Eventuelt 
Intet 

referent: Anne Mette Jacobsen

Horsebækken gav byrådet problemer
Kinesisk paragraf fik byråd til at tænke sig om tre gange
Aalborg Stiftstidende 30.01.1997

Af Randi Borg

  AABYBRO: En sag om i 
fremtiden at kalde 
Horsebækken, der løber 
gennem industriområderne 
ved Knøsgaardvej, for et 
kloakafløb fik i aftes 
byrådet til at afbryde 
mødet og vedtage noget, 
det i virkeligheden ikke 
helt mente. 
  For byrådet blev enige om 
at vedtage forslaget, som 
det lå. Afgørelsen skal dog 
helst betyde, at en del af 
sagen slet ikke kommer 
med i forslaget, når 
byrådet efter en 
offentlighedsfase skal 
godkende for anden gang. 
  Teknisk udvalg havde 
afleveret et punkt til 
afstemning om at 
omklassificere den del af 
Horsebækken, der skal 
flyttes, når området bliver 
bebygget. Slut med at være 
vandløb, nu skal vandet 
betragtes som et 
kloakafløb, lød budskabet i 
punktet. 
  Men så blandede 
socialudvalgsformand Ole 
Hermansen (V) sig i 
debatten, og da han til 
daglig arbejder i amtets 
miljøafdeling kunne han 
tilføre nye aspekter til 
fremtidens konsekvenser, 
hvis byrådet sagde ja til at 
afskaffe et kommunalt 
vandløb. 
 -Jeg vil være sikker på, at 
forslaget er gennemtænkt, 
for lovgivningen er 
nærmest kinesisk på dette 
område, og det betyder, at 

nedlægger vi 
Horsebækken, så 
udelukker vi muligheden 
for at lede drænvand ud i 
bækken, sagde han. 
 -Når området så bliver 
bebygget, skal der findes 
andre muligheder for 
dræning. Det lyder tåbeligt, 
men sådan er lovgivningen. 
Jeg synes derfor, at vi skal 
overveje at beholde 
Horsebækken som vandløb 
og så lave en 
reguleringssag om 
omlægningen, tilføjede 
han. 
  Teknisk udvalgs formand 
(K) Jørn Krogsgaard kunne 
godt følge Ole Hermansen 
derhen, at det på lang sigt 
ville betyde, at der kunne 
undgåes eventuelle 
problemer, hvis nogen 
skulle få behov for at 
dræne i området. 
  Men, men, men, teknisk 
udvalg havde valgt at 
nedlægge vandløbet til et 
kloak afløb, fordi alle 
efterfølgende reguleringer 
af resten af vandløbet på 
den måde kan behandles 
hurtigt. 
Reguleringssag 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen 
mente, at spørgsmålet så 
måtte være, om sagen ikke 
kunne behandles lige 
hurtigt, fordi der i begge 
tilfælde ville være tale om 
en reguleringssag. Kun 
hvis teknisk udvalg skulle 
have sagen tilbage, ville det 
tage længere tid, funderede 
han. 
 -Vi kan bare godkende at 
regulere nu, og så senere 
lave det om til en 

nedklassificering, foreslog 
Ole Hermansen, der 
derefter - som Carsten B 
Andersen (S) senere kaldte 
det - begyndte at tale 
kinesisk om amtets regler 
om D- og C-kategorier. 
  Krogsgaard mente, at det 
var rart med en ekspert 
som byrådskollega, mens 
Erik Ingerslev (SF) kaldte 
hele historien for et nyt 
problem, og Knud Winther 
synes, at sådanne 
spørgsmål slet ikke hørte 
hjemme i byrådssalen. 
 -Var der landbrug i 
området, var det en anden 
sag. Men man dræner altså 
ikke for industri om at 
gøre. Teknisk udvalg har 
diskuteret argumenterne 
for at gøre som foreslået, 
sagde han. 
  Men Knud Ogstrup og Ole 
Hermansen, begge V, 
gjorde ham opmærksom 
på, at der er en stump 
landbrugsjord, der indtil 
nu har haft ret til at lade 
sig dræne med 
Horsebækken som aftager. 
  Dorthe Pedersen (V) 
foreslog, at byrådet skulle 
afbryde debatten og lade 
teknikerne komme på 
banen med et par 
ekspertvurderinger. 
Røget i utide 
  Så der blev røget i utide, 
snakket i flok og foldet 
papirer ud. Eften et lille 
kvarters tid, ringede 
borgmesteren til samling 
igen, og den borgerlige 
gruppe havde i samråd 
med teknikerne besluttet 
sig for, at Ole Hermansens 
ide nok var bedst. 
  Derfor foreslog de, at 



Horsebækken skulle 
flyttes, men stadig kaldes 
for et vandløb, og at 
teknisk udvalg så ved en 
senere lejlighed kunne 
nedklassificere vandet, 
hvis det fik lyst til det. 
  Det synes 
socialdemokraterne ikke 
om. Carl Laursen syntes, 
at sagen havde taget en 
uheldig vending i pausen. 
 -Der er mange der er på 
herrens mark i denne sag 
nu. Vi foreslår, at den går 
tilbage til teknisk udvalg, 
sagde han, hvilket fik Jørn 
Krogsgaard til at mindes et 
ordsprog, han havde lært 

nærmere at kende de 11 
år, han har været i 
byrådet. 
 -De mindste punkter på 
dagsordenen, bliver altid til 
de største sager, erklærede 
han. 
  Carsten B. Andersen (S) 
tilføjede, at hvis de ville 
have ham til at stemme for 
den nye ide, ville det være 
at bede ham om at stemme 
for noget, han ikke vidste 
hvad var. 
  Ole Lykkegaard Andersen 
mente så, at Carsten B. 
Andersen nok ikke vidste 
alverden om emnet, 
vandløbsregulerings-

lovgivning, alligevel. 
  Og så var det, at Carsten 
B. Andersen kaldte Ole 
Hermansens tale for 
kinesisk, inden borgmester 
i samråd med hele byrådet 
fik formuleret et forslag, 
der mest mindede om det 
første, men som, når det 
efter offentlighedsfasen, 
når tilbage til endelig 
vedtagelse uden afsnittet 
om at helt at nedlægge. 
 -Og så lader vi teknisk 
udvalg om resten, og vi vil 
aldrig se den sag igen, 
sagde borgmesteren. 
  Og deri kunne alle kun 
være enige. 

For mange og 
for få
Aalborg Stiftstidende 31.01.1997

SF's byrådsmedlem i 

Aabybro Kommune, Erik 
Ingerslev Larsen, var 
forleden på byrådsmødet 
utilfreds med de bilag, der 
var sendt med 

dagsordenen ud. Han ville 
gerne have at vide, hvilke 
kriterier, der ligger bag 
valget af papirerne til de 
folkevalgte.

Bilag for meget - og også for lidt
SF'er utilfreds med de papirer, der sendes ud sammen med 
dagsordenen til byrådsmedlemmerne
Aalborg Stiftstidende 31.01.1997

  AABYBRO: Erik Ingerslev 
Larsen (SF) mente på 
byrådsmødet forleden, at 
de udsendte bilag til mødet 
ikke var udvalgt på en 
særlig smart måde. 
  Byrådet behandlede på 
det tidspunkt en sag om at 
bede 
Undervisningsministeriet 
om dispensation til at 
fortsætte med de 
kombinerede institutioner i 
Aabybro, Birkelse og på 
GjøL.
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
fastholdt sit nej til at lade 
ordningen fortsætte i 
Aabybro, fordi byen i 
virkeligheden er for stor til 
at passe til den årsag, der 

har fået kommunen til i 
første omgang at søge 
dispensationen, nemlig at 
tilgodese små samfund på 
en rationel måde. 
  Resten af byrådet var 
enige om at bede om at få 
dispensationen fra 1992 
forlænget eller at få en 
lovændring, der gør de 
kombinerede 
børnehaver/SFO'er lovlige. 
Gang i debat 

  Så skulle denne sag 
egentlig være ude af 
verden, men punktet satte 
gang i diskussionen om, 
hvilke og hvor mange bilag 
byrådsmedlemmerne skal 
have sendt ud sammen 
med dagsordenen. 
 -Denne sag blev første gang behandlet af et andet 

byråd, så derfor mener jeg, 
at der burde være sendt 
bilag med ud, bemærkede 
Erik Ingerslev Larsen. 
 -Jeg kunne godt tænke 
mig at vide, hvilke 
kriterier, der ligger til 
grund for den beslutning. 
For eksempel er der til 
dette møde bilag med til et 
punkt, hvor der står i både 
bilag og dagsorden, at der 
ingen bemærkninger er, 
fortsatte han. 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen 
forklarede, at bilagene blev 
sendt ud efter skøn. 
Virker irriterende 

 -Det letteste - og dyreste - 
ville selvfølgelig være at 
sende alle papirer ud. Men 
jeg har indtryk af, at det 
virker irriterende med så 
meget papir, sagde han. 
  Carl Laursen (S) støttede 
Erik Ingerslev Larsen ved 
at sige, at bilagene til 
sagen, altså de ikke-
eksisterende papirer, var 
en tynd kop te. 
  Og SF'eren svarede 
borgmesteren, at bilaget 
uden bemærkninger 
ganske rigtigt havde været 
til irritation. Han sagde, at 
det jo ikke var første gang, 
byrådet diskuterede, om 

det var de rigtige bilag, 
som blev sendt med. 
  Ole Lykkegaard Andersen 
erklærede, at problemet 
først ville blive løst, når 
alle politikerne kom i 
elektronisk forbindelse 
med rådhusets arkiver. Og 
det kan ikke lade sig gøre 
rent teknisk endnu. 
  Dertil bemærkede Knud 
Winther, at det så ville 
have været rart, hvis de 
borgerlige havde stemt for, 
at politikerne fik 
skærmforbindelser istedet 
for at ændre holdning i 
sidste øjeblik, sidst sagen 
var oppe.

Erik Ingerslev Larsen ville have tingene 
præciseret

Byrådsgruppe splittet
Fire socialdemokrater har fortalt den femte, at han er uønsket ved 
gruppemøderne 
Aalborg Stiftstidende 02.02.1997

Af Randi Borg

  AABYBRO: Formand for 
den socialdemokratiske 
partiforening i Aabybro 
Kommune, Jørgen Hellum, 
er blevet smidt ud af 
byrådsgruppen, og er nu 
en slags socialdemokratisk 
løsgænger i byrådet. 
  Formand for 
byrådsgruppen, Carl V. 
Laursen, har sammen med 
de tre øvrige medlemmer: 
Knud Winther, Karl 
Schrøder og Carsten B. 
Andersen sendt et brev til 
deres femte partikollega i 
byrådet. 
  I brevet står der, at de fire 
under de nuværende 
omstændigheder hverken 
kan eller vil arbejde 
sammen med Jørgen 

Hellum, og at de derfor for 
fremtiden vil holde 
gruppemøder uden dennes 
deltagelse. 
  Situationen er opstået, 
efter at Jørgen Hellum, da 
han var indkaldt som 
afløser for Benny 
Christiansen, i sidste time 
nægtede at skrive under på 
budgetforliget for 1997, 
som Socialdemokratiet 
indgik med Venstre og de 
Konservative. 
  Jørgen Hellum nøjedes 
derefter ikke med at 
undlade at stemme for 
forliget. Han stemte for 
Erik Ingerslev Larsens (SF) 
ændringsforslag, altså en 
direkte understregning af, 
at han var imod det forlig, 
som et flertal i gruppen 
havde indgået. 
  Senere på året overtog 

Jørgen Hellum Benny 
Christiansens plads i 
byrådet, og kort tid 
derefter brød de fire 
partifæller med ham. 
  Ingen ønskede dengang at 
udtale sig nærmere om 
uenighederne i partiet, 
endsige bekræfte at 
problemerne havde ført en 
splittelse med sig.
  Gruppeformand Carl V. 
Laursen vil nu, efter at 
Stiftstidende er kommet i 
besiddelse af brevet til 
Jørgen Hellum, stadig ikke 
sige noget som helst. 
 -Jeg har ingen 
kommentarer til sagen, før 
efter vi har holdt 
generalforsamling, siger 
gruppeformanden. 
Generalforsamlingen finder 
sted 8. februar på Aabybro 
Bibliotek. 
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AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 24. februar 1997 på Rådhuset i Aabybro 

Tilstede: Erik, Jette, Inge Lis, Anne Mette og Per – afbud: ingen 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Byrådsdagsorden
4. Kommunalpolitik
5. Meddelelser
6. Generalforsamling, beretninger mv.
7. Valgprogram
8. Næste medlemsmøde
9. Eventuelt 

ad 1. Jette 

ad 2. Anne Mette havde glemt protokollen, så ved næste møde skal både referat fra 27. januar 
og 24. februar godkendes. 

ad 3. Dagsordenen til byrådsmødet blev gennemgået med følgende kommentarer: 

Byggegrundpriser skal bibeholdes på 150,- kr. SF forslag. 

Kloakmidler skal ikke anvendes til rørfremlægning af Elbækken. 

Angående det nye psykiatriske værested: adgangsforholdene for gangbesværede for dårlige pga. 
stejl trappe til 1. sal – bør nævnes – ellers godt tiltag med større forhold end tidligere 

ad 4. Ingen kommunalpolitiske i øvrigt. 

ad 5. Post gennemgået
referat fra Jettes deltagelse i politisk og organisatorisk konference 

referat fra amtsrepræsentantskabsmøde fra Per: vi støtter Busses forslag om at urafstemningens 
spidskandidat også er vores amtsborgmesterkandidat, forhandlingsleder og 
udvalgsformandskandidat - Sagen blev efter denne detailering sendt rundt til partiforeningerne 
inden endelig beslutning på næste møde i amtsbestyrelsen. 

ad 6. Jette og Erik fik godkendt beretninger – Inge Lis regnskab. 

SiD lokale reserveret – Jette bager boller – Inge Lis køber vin og ost. 

ad 7. Gennemgået og rettet til. 

ad 8. Generalforsamlingen den 12. marts udgør denne måneds medlemsmøde 

ad 9. Intet 

referent: Anne Mette Jacobsen 

Byrådsflertallet vedtog i aftes at bruge hele budgettet, 2,1 mio. kr., på et forsinkelsesbassin til overfladevand fra Biersted by.    
Foto: Søren Schnoor

Uenighed om spildevandskloak 
Fire socialdemokrater, SF og FRP mente, at sagen skulle tilbage i 
udvalg for at blive ordentligt behandlet politisk

Af Randi Borg

  AABYBRO: Ja, der bliver 
bygget et 
forsinkelsesbassin til 
overfladevandet fra 
Biersted. Og nej, det skete 
ikke i fordragelighed, da 
byrådet i aftes diskuterede 
sagen. 
   To socialdemokratisk 
ændringsforslag om at lade 
sagen gå tilbage til teknisk 
udvalg, og det oprindelige 
om at gennemføre 
projektet - endte 6-10 i 
bassinets favør. 
  Inden da var 
byrådsmedlemmerne 
gennem en lang debat om, 
hvorvidt et bassin til 
spildevand er en kloak, om 

at kunne huske dengang 
budgettet blev lagt. Og 
endelig om, hvorvidt det 
moralsk er i orden - eller 
lovligt - at bruge borgernes 
opsparede penge på et 
spildevandsbassin, når de 
er sparet op til 
kloakmoderniseringer. 
  Carl Laursen (S) indledte 
med at slå fast, at alle vist 
var enige om, at projektet 
ved Elbækken skal laves. 
 -Vi opponerer mod måden, 
det er foregået på. Der har 
ikke været valg, ingen 
politisk prioritering eller 
beslutning, sagde han. 
 -Der ligger administrative 
projekter for 70- 90 mio. 
kr. Det ville have været 
rimeligt, om teknisk udvalg 
havde foretaget en 
prioritering, tilføjede han.

  Han slog desuden fast, at 
partiet ikke brød sig om, at 
de få kroner, der blev afsat 
på budgettet til 
kloakmoderniseringer, 
skulle bruges på et 
spildevandsprojekt.  
 -Folk får ikke, hvad de har 
betalt for. Der er veje i 
Biersted, Aabybro, 
Nørhalne og Birkelse, der 
stadig mangler at få 
kloakkerne moderniseret. 
Vi synes, at folk skal have, 
hvad de har betalt for, 
sagde han. 
 -Vi foreslår, at der laves 
en politisk prioritering, det 
burde den politiske ledelse 
af teknisk forvaltning have 
sørget for, tilføjede han. 
  Formand for teknisk 
udvalg Jørn Krogsgaard (K) 
greb hentydningen i luften, 



men ville hellere tale fagligt 
og sagligt om sagen. 
 -Her har jeg et kort over 
din by, Carl Laursen. 
Biersted er efterhånden 
separatkloakeret 
(moderniseret, red.), der 
mangler 10 pct. Det er 
derfor, at det nu er på tide 
at gennemføre sidste del af 
moderniseringen, nemlig 
forsinkelsbassinet, sagde 
han. 
  Krogsgaard havde også 
en del kommentarer til 
socialdemokratens mening 
om den manglende 
politiske prioritering. 
 -23. september 
behandlede vi i teknisk 
udvalg en klage. I har hele 
tiden vidst det. Du sidder 
arbejdet i udvalget, 
bilagene og problemet ved 
Elbækken overhørige, 
sagde udvalgsformanden. 
Ikke mindes 
  Ernst Christensen (FRP) 
kunne ikke mindes, at han 
havde fået nogle papirer 
tidligere, eller at teknisk  
udvalg havde taget politisk 
stilling til sagen. 
 -Som budgettet nu er, er 
der 2,1 mio. kr. på 
kontoen. Nu bruger I det 
hele på afvanding. Det er 
urimeligt over for borgerne. 
Er det lovligt at bruge 
kloakfondens midler på 
afvanding?, sagde han. 
  Hertil svarede borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V), at projektet åbenbart 
var nødvendigt at 
gennemføre nu, og at man 
selvfølgelig ikke må lade 
vand løbe ud på en mark. 
 - Men jeg vil ikke have 
siddende på mig, 
at sagen ikke er behandlet 

politisk sagde han 
efterfølgende. 
Modernisering 
  Det havde Knud Winther 
(S) en anden mening om. 
 -Jeg kan lige forestille 
mig, hvordan det er 
foregået. Der er sket det, at 
en politiker går til 
forvaltningen og spørger, 
hvad man kan få for 2,1 
mio. kr., mente han. 
  Han nævnte, at der er 
mange steder, som trænger 
til kloakmodernisering. For 
eksempel Aaby Sdr, Gade, 
hvor der for øjeblikket 
bygges andelsboliger. 
 -Det er også sørgeligt, at 
man løber fra en 
principbeslutning om at 
sætte to-tre mio. kr. af 
hvert år til kloakmoder-
nisering. Vi har opkrævet 
pengene hos borgerne, og 
alligevel vil V og K kun gå 
med til at afsætte 2,1 mio. 
kr. på budgettet. Vi 
accepterede det, men det 
er sørgeligt, sagde Knud 
Winther. 
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
støttede 
socialdemokraterne i, at et 
forsinkelsesbassin ikke er 
en kloakmodernisering. 
 -Jeg forstår ikke, hvorfor 
projektet skal laves nu. 
Problemet er ikke af nyere 
dato, og det er derfor ikke 
kun de nye kloakker, der 
er skyld i det, sagde han.
 -Vi skal have 
kloakmoderniseringer for 
de penge, der er afsat til 
formålet, tilføjede han. 
  Jørn Krogsgaard ville 
stadig gerne overbevise 
socialdemokraterne og 
Ernst Christensen om, at 
det hele tiden havde været 

meningen, at projektet ved 
Elbækken skulle 
gennemføres 1997. 
 -Projektet var tidligt med i 
bilagene, sagde han. Men 
Knud Winther lod sig ikke 
sådan overtale. 
 -Det er rigtigt, at vi skrev 
et svar på en klage i 
september. Men det var et 
svar som alle andre, om at 
vi ville se på sagen i 
forbindelse med budgettet. 
Men vi var også enige om, 
at vi først ville prioritere, 
når budgettet var lagt, 
sagde han. 
 -Det var først i onsdags, at 
borgmesteren viste os 
administrationens notater 
om forskellige projekter. 
Det er en fadæse, at 
teknisk udvalg ikke har 
prioriteret en klap, tilføjede 
han, og han fik støtte fra 
Ernst Christensen, der 
heller ikke havde set noget, 
før i onsdags. 
 -Men projektet står nævnt 
i budgettet, sagde 
Krogsgaard, der fik støtte 
fra borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen, der 
tilbød at hente et 
eksemplar af kommunens 
finanslov, hvis det kunne 
skabe enighed. 
  Men det havde ingen 
interesse, ligesom 
modstandernes 
ændringsforslag om at lade 
sagen gå tilbage til teknisk 
udvalg, der så kunne få lov 
at vælge.
  Elbækkens udløb får et 
forsinkelsesbassin til 
overfladevandet, og Niels 
Abildgaards mark får lov til 
at være mark og ikke 
vandbassin. 

Hellum gik imod 
Aalborg Stiftstidende 27.02.1997

  AABYBRO: Netop som 
stridighederne i 
Socialdemokratiet syntes 
bilagt, valgte 
byrådsmedlem og tildligere 
partiformand Jørgen 
Hellum at stemme mod 
sine fire kolleger. 
 -Det er slet ikke noget nyt 
projekt, og det har været 

diskuteret i teknisk udvalg 
for år tilbage, sagde han. 
 -Jeg er bange for, at vi 
ellers får en miljøsag på 
halsen på grund af 
vandkvaliteten, forklarede 
han om sit ja til projektet. 
  Jørgen Hellum foreslog, 
at byrådet brugte de 1,45 
mio. kr, som det under et 

tidligere punkt vedtog at 
låne, på at modernisere 
nogle kloakker, så der blev 
til begge dele. 
 -Hvis der sidder nogle her 
og har svært ved at leve op 
til en principbeslutning, får 
de muligheden for at 
gennemføre et eller to små 
projekter, sagde han. 

Ældreboliger står klar til september 
Aalborg Stiftstidende 28.02.1997

  AABYBRO: I går fejrede 
håndværkere, politikere og 
repræsentanter fra BSB 
Aabybro, at byggeriet på 
Torvestræde nu er nået til 
rejsegilde-alderen og endda 
lidt til. 
  Formand for BSB 
Aabybro Knud Winther 
roste byggeriet og var glad 
for, at BSB med boligerne 
nu kunne markere enden 
på renoveringen af 
bymidten. 
 -Tak til kommunen, fordi 
vi fik opgaven. Det har 
været svært, fordi 
grundprisen var høj, og 
beløbet til at bygge 
boligerne derfor blev 
lavere, sagde han. 
 -Det var svært, hvis 
byggeriet samtidig skulle 
matche resten af kvarteret, 
men det er da lykkedes 
indtil videre, tilføjede han. 
  Han håbede, at det 
færdige byggeri kom til at 
stå mål med 

forventningerne. BSB har 
selv sat ekstra penge i 
projektet, fordi 
kommunens rammebeløb 
på 8.800 kr. pr. kvm. ikke 
kunne finansiere byggeriet 
på grund af den høje 
grundpris. 
  De 16. ældreboliger samt 
et fælleshus med 
mødelokale, køkken og en 
sal på omkring 53 kvm. 

har kostet 12,3 mio. kr. at 
bygge. 
  Der er i alt 1.000 kvm. 
beboelse, hver lejlighed er 
toværelsers på 67 kvm.
  Boligerne er klar til 
indflytning i løbet af 
september. De er forlængst 
lejet ud og koster 3.830 kr. 
om måneden inklusive 
vand, varme og 
antenneudgift. 

Her lå engang en maskinfabrik og et varmeværk. Nu efter fem år er midtbyrenoveringen ved 
at være færdig. Ældreboligerne er klar til indflytning i september.       Foto: Claus Søndberg 

Byråd vedtog byggemodning af grunde 
Aalborg Stiftstidende 28.02.1997

Af Randi Borg

  AABYBRO: Meningerne 
var delte, da byrådet i 
Aabybro Kommune 

forleden vedtog at 
byggemodne grunde i 
Aabybro Øst-Nord. 
Flertallet vedtog at sælge 
grundene til en pris, der 
ligger under udgifterne til 
byggemodning.

  Mindretallet bestod af 
Ernst Christensen (FRP) , 
der ville sætte prisen op fra 
120 kr. pr. kvm. til 150 kr. 
og Erik Ingerslev Larsen 
(SF), som fulgte 
fremskridtsmanden i 



prisen og samtidig gik 
imod anden del af 
byggemodningen, som 
først skal gennemføres ved 
en senere lejlighed. 
  Det, der skal ske nu, er, 
at der skal gøres klar til 18 
parcelhusgrunde og en 
stor grund til et tæt-lavt 
byggeri med 12 boliger. For 
at byggemodningen kan 
ske så hurtigt som muligt - 
der er kun en ledig grund 
tilbage i Aabybro - får 
teknisk forvaltning 
myndighed til at godkende 
licitationens resultat.
  Budgettet viser, at det vil 
koste 3.450.000 kr. at 
byggemodne det område, 
som byrådet skulle bevilge 
penge til på mødet. Pr. 
kvm. er det 134,60 kr. og i 
budget 97' står der, at 
kommunens byggegrunde 
skal koste 120 kr. pr. kvm.
  Denne ide huede ikke 
Erik Ingerslev Larsen (SF). 
 -Vi kunne godt sætte 
salgsprisen op 
udelukkende på disse 
grunde. Der er tale om et 
nyt projekt, plus at 
priserne kunne komme op 
i et leje, der er rimeligt i 
forhold til udgifterne, 
sagde han. 
  Han forklarede derefter, 
at han ikke kunne gå ind 
for den del af 
byggemodningen, der først 
skal gennemføres senere, 
fordi den kræver en ny 
lokalplan. 
 -Det er underligt at 
inddrage en del af 
området, som var bestemt 
til at være en grøn kile i 

byen, i projektet, sagde 
han. 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
svarede, at byrådet sagtens 
kunne sætte prisen op 
eller ned. På venstres 
gruppemøde havde 
politikerne netop 
diskuteret at sætte 
priserne ned i 
lokalområderne for at få 
grundene solgt.
 -Prisen skal afspejle 
markedsværdien. Men 
arealet bliver først salgbart 
sidst på sommeren, og det 
er derfor uhensigtsmæssigt 
at sætte prisen op nu, 
forklarede borgmesteren. 
 -Vi tager det op og 
vurderer situationen i 
forhold til budgettet for 
1998, tilføjede han. 
  Ernst Christensen (FRP) 
ville gerne have, at 
politikerne fulgte teknisk 
forvaltnings indstilling om 
en pris på 150-160 kr, 
Han havde regnet lidt på 
priser og udgifter. 
 -Skatteyderne betaler 
næsten 15.000 kr. i 
tilskud pr. grund. Desuden 
er der ingen hensyn taget 
til grundværdien, og gør 
man det, bliver der tale om 
en pris på 217.460 kr. - 
eller 97.000 kr. fra 
skatteyderne pr. grund, 
sagde han.
  Borgmesteren mente, at 
man kunne vende tal på 
mange måder. 
 -Hver gang, der kommer 
nye borgere, er muligheden 
der for at komme til at 
betale mindre i skat for de 

øvrige, sagde han, og 
tilføjede, at nogle 
kommuner solgte grunde 
for 40 kr. pr. kvm. 
  Jørn Krogsgaard (K) 
forklarede, at 
byggemodningen er en 
investering i fremtiden, og 
at den grønne kile, som 
Erik Ingerslev Larsen talte 
om, var diskuteret i 
udvalget. 
 -Vi mener, at bydelene 
trænger til at komme til at 
hænge bedre sammen 
østen for Toftevej . Der vil 
stadig være grønt vesten 
for vejen, sagde han. 
  Erik Ingerslev Larsen 
pointerede over for Ole 
Lykkegaard Andersen, at 
denne havde sagt, at der 
kunne arbejdes for en 
prisdifferentiering. 
 -Og det ligger der jo netop 
i det, hvis priserne stiger i 
Aabybro, sagde han.
  Ole Lykkegaard Andersen 
mente dog stadig, at det er 
uhensigtmæssigt med 
prisdifferentiering nu, og 
socialdemokraternes 
gruppeformand Carl 
Laursen støttede ham. 
 -Jeg mener ikke tiden er 
til at indføre slingrekurs. 
Lad prisen indgå i en 
samlet vurdering om 
center og lokalområders 
udvikling. Lad os få en 
bolig- og bymæssigt debat i 
forbindelse med budgettet, 
sagde han. 
  Og derved blev det. De 
nye grunde kommer til at 
koste 120 kr. pr. kvm. 
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Generalforsamling den 12. marts 1997 

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

ad 1. Per Overgaard Pedersen blev valgt til dirigent 

ad 2. Jette Staal gennemgik den udsendte organisatoriske beretning. Enstemmigt 
vedtaget. 

Erik Ingerslev Larsen gennemgik den udsendte politiske beretning. Enstemmigt vedtaget. 

ad 3. Det udsendte regnskab blev gennemgået og enstemmigt vedtaget. 
Kontingentsatser uændret. 

ad 4. Ingen 

ad 5. Jette Staal blev enstemmigt genvalgt som formand. 

ad 6. Erik Ingerslev Larsen blev valgt som bestyrelsesmedlem. Lars Jacobsen blev valgt til 
1. suppleant, Karen Risager Frøstrup til 2. suppleant. 

ad 7. Anne Mette Jacobsen blev valgt til amtsrepræsentant. 

ad 8. Intet 

medlemsblad
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Medlemsmøde den 13. marts 1997 

Valgprogram til kommunevalget – vedtagelse af valgprogrammet udsat til medlemsmødet 
den 16. april – alle medlemmer vil modtage eksemplar. 

Opstillingsmøde bliver 21. maj 

Opstillingsform til kommunevalget: 8 stemmer for partiliste – 1 imod. 

Delegeret til Landsmødet 1997: Anne Mette Jacobsen 

Kandidat til amtsrådsvalget: Anne Mette Jacobsen 

referent: Anne Mette Jacobsen 

medlemsblad
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Bestyrelsesmøde den 24. marts 1997 på Aabybro Rådhus 

Tilstede: Inge Lis, Jette og Erik 

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

ad 1 + 2. Jette 

ad 3. Intet at bemærke 

ad 4. Kommunalpolitik 

Vedrørende punktet fra den lukkede dagsorden – Erik vil gøre opmærksom på at det skal 
være en åben dagsorden + referat af beslutningerne. 

ad 5. Jette orienterer om tilsendt materiale fra amtet angående regionsplan 97. 

Der er formøde med deltagelse af de politiske partier i Aalborg Kreds Nord – Jette deltager. 

Der afholdes debatmøde den 28. april, og som konsekvens heraf flyttes vores 
bestyrelsesmøde til den 29. april 

ad 6. Næste medlemsmøde 
Endelig vedtagelse af kommunalpolitisk valgprogram. 

Angående valgkampen: Vi skal til at sende ansøgning til fagforeninger om økonomisk støtte 
til valgkampen. 

referent: Jette Staal

medlemsblad



Byråd kom på regnearbejde
Økonomien omkring flygtningeprojektet fik flertallets ja 
Aalborg Stiftstidende 29.03.1997

Af Randi Borg 

  AABYBRO: En regnefejl 
på godt tre mio. kr. i et 
bilag havde på 
byrådsmødets onsdag 
aften undgået de flestes 
opmærksomhed. Kun 
Ernst Christensen (FRP) 
havde kigget fremtidens 
udgifter til flygtninge 
grundigt nok efter i 
sømmene og fundet fejlen. 
  Ernst Christensen gjorde 
bemærkninger til 
dagsorden, inden 
behandlingen af punkterne 
begyndte. 
 -Der er fejl i materialet, 
sagde han.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
ville gerne vide hvor. 
 -Der er en regnefejl, sagde 
fremskridtsmanden, der 
helst så, at punktet blev 
taget af dagsordenen. 
 -Fortæl mig, hvor den er, 
så vi kan få den rettet, 
mente borgmesteren. 
  Det ville Ernst 
Christensen i første 
omgang ikke. Han ville 
vente, til punktet blev 
behandlet. Så det gik 
byrådet straks i gang med, 
da ingen andre havde et 
bud på, hvad det kunne 
være for en fejl. 
 -Det er en værre sag, den 
er sværere end den 
vanskeligste kryds og 

tværs. Ingen i 
økonomiudvalget kunne 
hitte ud af sagen. Jeg bad 
om en forenkling, det er 
forsøgt, tak for det, 
men…., sagde Ernst 
Christensen.
  Han havde bedt om at få 
bruttoudgifterne til 
flygtningene gjort op. 
Forvaltningen have lavet 
budget for 1997-2000, og i 
1998 så det på papiret ud 
til at komme til at koste 
6,8 mio. kr. Over tre mio. 
kr. mere end de øvrige år.
 -Har ingen af jer opdaget, 
at det er et meget stort tal, 
spurgte Ernst Christensen.
 -Ja, det ser stort ud. Har 
du regnet ud, hvad det i 
virkeligheden giver? 
svarede Ole Lykkegaard 
Andersen lidt mat. 
 -Ja, sagde Ernst 
Christensen blot, og 
derefter måtte alle 
byrådsmedlemmer til at 
finde det omfangsrige 
bilag, den rigtige kolonne 
og regne efter i hovedet.
  Først et stykke tid senere 
gav fremskridtsmanden 
sig. 
 -Det giver 3.502.400 kr., 
oplyste han. 
  Han bemærkede 
desuden, at udgifterne til 
lønninger så meget høje 
ud. 
 -To personer skal deles 
om 600.000 kr. Jeg går ud 
fra, at der er tale om 

helårsarbejde, bemærkede 
han. 
  Resten af byrådet gjorde 
sig klar til at vedtage de 
økonomiske rammer for 
flygtningenes integration. 
Men kun for 1997, som 
økonomiudvalget havde 
indstillet, fordi udgifterne 
for de øvrige år er meget 
svære at beregne. 
  Dermed kunne 
regnefejlen i bilaget heller 
ikke gøre nogen forskel.
  Det ville Erik Ingerslev 
Larsen (SF) ikke være med 
til. 
 -Hvad hvis et flertal ikke 
vil i 1998. Jeg synes, at vi 
skal vedtage 
overslagsårene også, ellers 
siger vi, at vi ikke ved, hvor 
vi står om et år, sagde 
han.
  Han påpegede også, at 
han næppe regnede med, 
at tidsplanen for at flytte 
flygtningene til 
Kattedamsvej, Værestedet 
til Toftevej og legestuen til 
Øster Hovensvej kunne 
holde. 
  Han fik et særstandpunkt 
med i beslutningen om, at 
det i hans øjne ville være 
bedre at vedtage alle års 
økonomi. Også Ernst 
Christensen fik sit 
særstandpunkt med. Han 
ville ikke gå ind for 
integrationen, som han 
synes er for ambitiøs og for 
dyr. 

Grønt lys for McDonald's
Lokalplan godkendt efter debat - kritik af forholdene for cyklisterne 
Aalborg Stiftstidende 04.04.1997

  AABYBRO: Byrådet i 

Aabybro gav i aftes grønt 
lys for opførelsen af en 

McDonald's restaurant og 
en benzinstation ved 

Knøsgaardvej, da en 
lokalplan for området blev 
endelig godkendt. Kun 
Ernst Christensen (FRP) 
sagde ubetinget nej til 
lokalplanen, mens Erik 
Nielsen (Landsbylisten) 
sagde nej, fordi de trafikale 
forhold for cyklisterne ikke 
er i orden i området, mens 
Erik Ingerslev (SF) sagde 
nej til den del af 
lokalplanen, som handler 
om cykelstierne ved 
Knøsgaardvej. 
  Både Erik Ingerslev og 
Erik Nielsen var meget 
utilfredse med forholdene 
for de cyklister, som skal 
krydse Knøsgaardvej. Erik 
Nielsen mente, at der 
tidligere i byrådet var givet 
lovning på, at cyklisterne 
skulle have en tunnel 
under Knøsgaardvej, hvis 
der blev bygget, hvor 
McDonald's og Metax nu 
skal igang. 
 -Nogen i byrådet vil 
sikkert sige, at det er for 
dyrt med en tunnel til 
cyklisterne, men jeg har 
aldrig set nogen beregning 
over hvad, det vil koste, 
sagde Erik Nielsen. 
 -Vi kan blot konstatere, at 
der ingen politisk vilje er til 
at løse problemerne for de 
bløde trafikanter, tilføjede 
han. 
  Erik Ingerslev betegnede 
krydset Østergade-
Knøsgaardvej som en ren 
dødsfælde for cyklisterne. 
 -De to virksomheder, som 
nu skal bygge, skal leve af 
at tiltrække bilister. Derfor 
bliver der en voldsom trafik 
på Knøsgaardvej, sagde 
Erik Ingerslev. 
  Han foreslog, at 
cykelstierne bliver hævet 
over gadeniveau, når de 

krydser Knøsgardvej. Det 
betyder, at bilisterne 
kommer til at køre over 
cykelstierne som over 
bump, og det vil 
automatisk sænke 
hastigheden hos bilisterne.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard (V) sagde, at 
en tunnel vil blive alt for 
dyr. Desuden havde han 
fra trafikeksperter fået 
oplyst, at hvis cykelstier 
skal krydse veje, så er det 

bedst, det sker i kryds. 
 -Forholdene for 
cyklisterne er ikke 
optimale. En anden 
placering af rundkørslen 
kunne have skabt bedre 
forhold, men et flertal i 
byrådet ønskede den 
nuværende placering af 
rundkørslen, sagde Knud 
Winther (S).       
Overdrevet 
  Formanden for teknisk 
udvalg, Jørn Krogsgaard 

Knud Winther (S): Ikke optimale forhold for 
cyklisterne

Jørn Krogsgaard: Cyklisterne kan krydse 
Knøsgaardvej sikkert. 

Erik Nielsen (L): Tidligere blev der lovet en 
tunnel til cyklisterne

Erik Ingerslev (SF): Hæv cykelstierne over 
gadeniveau 



AABYBRO

(K), mente, at det var 
overdrevet at kalde det 
farligt for cyklisterne at 
krydse Knøsgaardvej.
 -Cyklisterne kan sagtens 
krydse vejen sikkert, sagde 
han. 
  Ernst Christensen sagde 
blankt nej til lokalplanen. 
 -Det hele er tilrettelagt 
efter McDonald's og en 
benzinstation. Det er ikke 
til gavn for hverken byen 
eller kommunen. Ingen af 
de to, som skal bygge, 
kommer til at betale skat i 
Aabybro Kommune, sagde 
Ernst Christensen. 

  Han tilføjede, at det klart 
var et brud på en aftale 
med Erik Nielsen, når 
Venstre ikke ville være 
med til at lave en tunnel til 
cyklisterne. 
  Men det aftalebrud er jo 
en sag, som Erik Nielsen 
og Venstre må diskutere, 
sagde han. 
  Ernst Christensen mente 
i øvrigt, at de væltede 
flagstænger ved 
Vestergades udmunding 
var de højere magters tegn 
til politikerne i byrådet om 
at holde begge ben på 
jorden. 

  Venstres Karlo Jensen 
var ikke enig med Ernst 
Christensen i, at 
McDonald's og Metax-
tanken ikke smider lidt 
skattekroner af i Aabybro. 
 -Jeg er da sikker på, at 
flere unge vil få et 
sommerferie-job på 
McDonald's, og det giver 
vel lidt skatteindtægter, 
sagde han. 
  Inden McDonald's og 
Metax kan gå igang med 
byggeriet, skal området 
byggemodnes. 

Medlemsmøde den 16. april 1997 

Det kommunalpolitiske valgprogram blev enstemmigt vedtaget 

referent: Anne Mette Jacobsen 
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AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 29. april 1997 hos Inge Lis Tannebæk

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

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Protokol 
3. Byrådsdagsorden 
4. Kommunalpolitik 
5. Meddelelser fra formand og kasserer 
6. Næste medlemsmøde 
7. Eventuelt 

ad 1 + 2. Jette 

ad 3. Byrådsdagsorden 
Amtets sundhedsplan til høring – for kort tidsfrist 

Færdselssikkerhedsplan: Teknisk udvalg har indstillet og prioriteret forskellige forslag og der er 
for kort tidsfrist for de øvrige byrådsmedlemmer til at sætte sig ind i materialet. Erik vil 
kritisere proceduren 

ad 4. Kommunalpolitik
Valgkamp: ansøgning til SiD, FOA og LO om økonomisk støtte – Jette søger. 

Erik: Skolernes formålsparagraf sendes til høring 

Kulturudvalget: På grund af voksende børnetal i Aabybro by, diskuteres forskellige forslag til 
pasningsmodeller pga. mangel på dagplejere. 

ad 5. Ingen nyheder 

ad 6. Næste medlemsmøde: ændret til den 21. maj: Opstilling af 
kandidater/valgkampstrategier. 

referent: Jette Staal

Bæk igen årsag til hårde ord 
S og SF ville gerne have en sikker bund på et forsinkelsesbassin ved 
Elbækken i Biersted 
Aalborg Stiftstidende 01.05.1997

Af Randi Borg

  BIERSTED: Man skulle 
næsten tro, at der har 
været noget vandet på de 
dage, hvor byrålet i 
Aabybro Kommune skal 
diskutere årets eneste 
kloakprojekt ved Elbækken 
i Biersted. 
  I aftes gav bækkens 
snarlige forvandling fra et 
vandløb, der skaber 
oversvømmelse, til en 
kontrolleret naturkraft, der 
hverken kan genere 
grundvand eller bjessinger 
anledning til mange hårde 
ord. Igen.
  Discountprojekt uden 
tanke for fremtiden 
drikkevand og et udtryk for 
dobbeltmoral, mente nogle, 
mens andre kaldte disse 
argumenter for søgte og 
uden for al saglighed, og 
siden talte om 
holdningsændringer i 
hobetal.
  Disse kommentarer fik en 
barsk besvarelse: 
Personligheder, udsøgt 
elegance og arrogance, lød 
det, mens tiden gik, og der 
ikke kom mere enighed 
mellem parterne af den 
grund. Tværtimod endte et 
ændringsforslag med at 
blive kaldt for sabotage. 
Lidt forhistorie 
  På den ene side befandt 
Carl Laursen og Knud 
Winther sig, mens den 
anden side mestendels 
bestod af Jørn Krogsgaard 
og Ole Lykkegaard 
Andersen. 

  Sidst Elbækken var på 
programmet, stemte 
Socialdemokratiet - 
undtagen Jørgen Hellum - 
mod projektet, der 
omfatter en ledning og et 
forsinkelsesbassin. 
Argumentet var, at der 
ikke var tale om et 
kloakmoderniseringspro-
jekt, men om et 
afvandingsprojekt, og at 
pengene derfor skulle 
findes et andet sted. FRP 
og SF støttede 
socialdemokraterne.
  Venstre og konservative 
Krogsgaard stemte 
projektet igennem. Denne 
gang skulle politikerne 
godkende resultatet af 
forhandlinger med fire 
lodsejere, der skal afgive 
jord til bassinet. 
  I stedet endte det med, at 
detaljer omkring bassinet 
blev diskuteret. For den 
valgte bassin-løsning er 
uden en 
sikkerhedsmembran i 
bunden, og det vil 
socialdemokraterne helst 
ikke være med til. 
 -Vi skal have bundsikret 
bassinet. Det vil selvfølgelig 
betyde øgede udgifter. Men 
det er dobbeltmoralsk at 
lade vandet sive ned 
gennem et bassin lige på 
den anden side af grænsen 
på 300 meter fra et 
vandindvindingsområde, 
sagde Carl Laursen (S). 
 -Vi er forpligtet til at sørge 
for, at her også er rent 
vand om 30 år. Lad os gøre 
det ordentligt. Det I 
foreslår, er et 

discpuntprojekt, tilføjede 
han.
  Borgemester Ole 
Lykkegaard Andersen 
bemærkede, at det "kun" 
ville komme til at koste en 
halv mio. kr. ekstra. 
Derefter ville han hellere 
tale om de forskellige 
meninger, han synes, at 
Carl Laursen har haft i 
denne sag. 
 -Jeg er efterhånden 
chokeret. Jeg kan jo se 
dine forskellige meninger i 
denne sag. Ligefra at det 
handlede om unødvendig 
afvanding og så til nu ... , 
sagde han. 
 - Før sagde I, lad det løbe 
ud over marken, og nu 
anerkender I, at der er tale 
om et kloakprojekt. 
For søgt 
  Sådan mente hverken 
Carl Laursen eller Knud 
Winther, at tingene hængte 
sammen. Carl Laursen 
sagde, at 
socialdemokraterne havde 
accepteret flertallets 
beslutning og nu gerne 
ville være med til at 
gennemføre den på bedste 
vis. 
  Jørn Krogsgaard (K) var 
heller ikke ligefrem 
overbærende i sit valg af 
kommetar. 
 -Ved du hvad, det er 
simpelthen søgt. Din 
fremstilling er en påstand 
om, at anlægsmidlerne 
ikke slår til. Det handler 
om, at I skal finde andre 
argumenter for at undgå, 
at sagen bliver gennemført, 
sagde han. 



  Carl Laursen tog 
kritikken roligt og sagde, 
at der var tale om, at de 
øvrige spillede pingpong 
med hans meninger.
 -Vi har aldrig lagt skjul 
på, at vi gerne så projektet 
gennemført. Vi ville blot 
gennemføre andre ting 
først. 
Masser af snak 
  Derefter roste Knud 
Winther (S) borgmesteren 
for dennes elegante og 
arrogante måde at 
udtrykke sig på. Om 
Krogsgaards 
bemærkninger sagde han, 
at udvalgsformanden 
fulgte godt op med 
personligheder. 
  Debatten bølgede et par 
gange eller flere frem og 
tilbage igen, og det fik til 
sidst Carl Laursen til at 
udbryde. 

 -Det er da utroligt så 
megen tid, I ofrer på vores 
tynde argumenter. I har da 
flertal. Det får mig til at 
tro, at der må være noget 
om snakken, sagde han. 
Nej til kompromis 
  Krogsgaard garanterede, 
at det nuværende projekt 
er godt nok. Både 
kommunale teknikere og 
rådgivere udefra har sagt 
sådan. 
 -Og finder nogen senere 
ud af, at det er nødvendigt 
med en membran i 
bunden, vil jeg til den tid 
gerne være med til at 
installere den, sagde han. 
  Også Erik Ingerslev 
Larsen (SF) synes som 
socialdemokraterne, at det 
skal gøres så sikkert som 
muligt, og Ernst 
Christensen (FRP) vil, som 
ved tidligere afstemninger 

have projektet udsat indtil 
1998. 
  Socialdemokraterne fik 
gennemført en afstemning 
om et kompromis. En 
ledning i år og et 
forsinkelsesbassin med 
sikkerhedsmembran i 
1998. 
 -Det er sabotage på hele 
projektet. Det kan ikke 
skilles ad, sagde 
Krogsgaard.
  Forslaget faldt, selvom SF 
stemte med S. Ernst 
Christensen (FRP) og Erik 
Nielsen fra Landsbylisten 
stemte hverken for eller 
imod, og Erik Nielsen 
valgte samme taktik, da 
det oprindelige forslag kom 
til afstemning. Her stemte 
Ernst Christensen imod 
sammen med S og SF 
  Det gjorde de øvrige også, 
med modsatte fortegn. 

Punkter flyttet og udsat 
Byrådsdagsorden blev forvandlet på grund af tidmangel 
Aalborg Stiftstidende 01.05.1997

Af Randi Borg

  AABYBRO: Oftest er det 
en formsag, når en 
borgmester spørger det 
samlede byråd om der er 
nogen, som har nogle 
bemærkninger til 
dagsorden.
  Anderledes var det i aftes, 
da byrådet mødtes på 
rådhuset i Aabybro. Den 
næstlængste debat 
handlede om selve 
programmet, og inden 
mødet var kommet i gang, 
var to punkter udsat, og et 
andet flyttet fra den 
lukkede til den åbne del af 
mødet. 
 -Er der bemærkninger til 
dagsorden, spurge 

borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V), 
hvorefter hænderne røg i 
vejret rundt omkring langs 
hesteskoen.
  Erik Ingerslev Larsen 
(SF). var hurtigst og fik 
med sædvanlig rutine lov 
til at tale først. Hans 
bemærkninger gjaldt 
punkt nr. 2, Aabybro 
Kommunes 
Trafiksikkerhedsplan. 
Forkort tid 
  Han synes, at det var vel 
kort tid, 
byrådsmedlemmerne 
havde fået til at studere 
den omfattende plan, som 
de modtog lørdag. Teknisk 
udvalg vedtog først de 
sidste detaljer i mandags, 
og disse betragtninger 

kendte de øvrige 
medlemmer ikke før 
mødet. 
 -Det er ikke rimelige 
vilkår, byrådet har fået. 
Det drejer sig om en plan, 
der har været under 
udarbejdelse gennem to år. 
Jeg ved ikke, om jeg har 
bemærkninger til den, for 
jeg har ikke kunnet nå at 
sætte mig ordentlig ind i 
den, sagde Erik Ingerslev 
Larsen. 
  Ole Lykkegaard Andersen 
overlod det til formand for 
teknisk udvalg Jørn 
Krogsgaard (K) at forklare, 
hvorfor i alverden det 
pludseligt skulle gå så 
stærkt med 
trafiksikkerhedsplanen. 
 -Vi vil gerne fremlægge 

resultatet sammen med de 
ni øvrige nordjyske 
kommuner, som har været 
med i projektet, forklarede 
Krogsgaard. 
  Så var det i følge 
talerækken Ole 
Hermansens (V) tur, han 
ville i virkeligheden 
bemærke noget til et andet 
punkt, men havde også en 
mening om punkt nr. 2.
 -Jeg mener nu, at 
hensynet til andre 
kommuner ikke bør vægte 
tungere end hensynet til 
det øvrige byråd, sagde 
han. 
  Krogsgaard svarede, at 
udvalget gerne ville følges 
med de øvrige, fordi det 
har haft gavn af 
samarbejdet, der blandt 
andet har betydet 
konsulentbistand.
  Erik Nielsen 
(Landsbylisten) støttede 
Erik Ingerslev Larsen og 
Ole Hermansen. Heller 
ikke han synes, at der 
havde været tid nok til at 
gennemgå planen. 
  Carl Laursen mente, at 
det var vigtigere, at 
byrådets medlemmer var 
godt nok inde i planen til 
at kommentere den. 
 -Hensynet til os selv bør 
overgå hensynet til andre, 
sagde han. 
Hvorfor vigtigt 
  Borgmesteren ville 
derefter gerne høre en gang 
til, hvorfor det var så 
vigtigt at vedtage planen 
samtidig med de andre 

kommuner. 
  Jørn Krogsgaard 
forklarede, at Aabybro 
ellers skulle klare resten 
uden konsulentbistand. 
Han foreslog så, at byrådet 
skulle behandle punktet, 
hvad angår økonomi i de 
forslag, der er prioriteret 
højt og så vente med 
planen.
  Det var der udbredt 
modstand mod, blandt 
andet sagde næstformand i 
teknisk udvalg Knud 
Winther (S), at det ville 
være en umulig opgave for 
forvaltningen at regne det 
hele rigtigt ud. 
 -Vi kan slet ikke nå at 
sætte økonomi på. I 
teknisk udvalg har vi 
behandlet planen mange 
gange, men alle 
byrådsmedlemmers indsigt 
tæller mere, end det at vi 
kan vedtage den sammen 
med de andre, sagde han. 
  Jørn Krogsgaard havde 
intet imod at vente. 
 -Hvis byrådet synes, er det 
da okay, sagde han, 
hvorefter borgmesteren 
fjernede punktet fra 
dagsorden, så alle får tid til 
at forberede sig godt. 
Ombestemte sig 
  Så kom Ole Hermansen 
til orde igen. Denne gang 
var punkt 4 målet for en 
bemærkning. Det handlede 
om en lovændring på 
jobtræningsområdet, hvor 
kommunen har fået 2,3 
mio. kr. til over på 
budgettet. Godt nok 

bortfalder de fleste af disse 
midler, 2,1 mio. kr., fordi 
kommunen får trukket i 
sine tilskud. Men beløbet 
kommer alligevel til at ligne 
penge, fordi de overføres til 
kassen, sådan inden 
tilskuddene er gjort 
endeligt op. 
 -Jeg foreslår, at punktet 
tages af dagsorden, og at 
sagen i stedet kommer 
med i budgetopfølgningen 
på socialudvalgets område, 
sagde Ole Hermansen.
  Ole Lykkegaard Andersen 
bemærkede, at han godt 
havde lagt mærke til, at 
socialudvalget havde holdt 
et lille formøde. 
 -Som jeg ser det, er 
forskellen ens. Så det ser 
jeg helt afslappet på, sagde 
han. Og så var det punkt 
af vejen. 
I åbenhed 
  Nu var ni punkter blevet 
til syv, men så billigt slap 
ingen. Sagen på det 
lukkede møde, om 
Elbækken, blev flyttet over 
på Carl Laursens 
foranledning.
  Borgmesteren forklarede, 
at sagen havde været på 
det lukkede møde, fordi 
den involverede køb og salg 
af fast ejendom. Men for 
hans skyld kunne det godt 
være et offentligt punkt, og 
det blev det så. 
  Og det blev lige præcist 
det eneste punkt, der blev 
længere diskussion om end 
selve dagsorden. 

Antenneledning er investering 
Folk skal købe ledning sammen med grund 
Aalborg Stiftstidende 03.05.1997

  AABYBRO: TV-
forbindelserne til 

omverdenen fra det nye 
kvarter i den nordøstlige 
del af Aabybro gav på 

byrådsmødet forleden 
anledning til en debat om 
frivillighed. 



AABYBRO

  Et flertal vedtog at lægge 
ud for de omkostninger, 
der er forbundet med at 
lægge kabler i jorden. 
Pengene kommer ind igen, 
når grundene bliver solgt. I 
alt drejer det sig om 
71.556 kr. 
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
synes, at det var en dårlig 
ide. 
 -I tvinger de kommende 
grundejere over i 
antenneforeningen. Det 
bør være op til den enkelte. 
Det er antenneforeningens 
opgave at stå i forskud og 
så sælge forbindelserne til 
de nye ejere. Det er ikke 
vores opgave at sikre 
foreningen indtægter sagde 
han. 
  Ole Lykkegaard Andersen 
(V) var enig i, at 
kommunen ikke skal sikre 
foreningen indtægter. Men 
ikke i resten. 
 -Lokalplanen forbyder 

udendørs antenner, og de 
nye beboerne vil derfor 
ellers skulle nøjes med de 
tre danske programmer. Vi 
vil gerne give dem en 
ordentlig mulighed for at få 
flere programmer, sagde 
han. 
  Erik Ingerslev Larsen 
mente stadig, at det ville 
være forkert. Han brugte 
telefonledninger som 
eksempel.
 -Dem betaler man da ikke 
for, førend man har brug 
for dem, sagde han. 
  Carl Laursen (S) støttede 
borgmesteren og sagde, at 
det da var helt frivilligt, om 
folk ville benytte 
antenneledningen eller 
have en stueantenne. 
 -Ja. Man betaler for 
ledningen, men bestemmer 
selvom man vil bruge den. 
Forbindelsen har også en 
værdi, når man sælger 
grunden igen, tilføjede Ole 

Lykkegaard Andersen. 
  Knud Winther (S) anførte, 
at byrådet havde vedtaget 
samme forskud, da 
Sneppevej blev 
byggemodnet. 
 -Ingen kan tvinges til at 
bruge ledningen. Du har 
ret i, at det står sådan i 
dagsordenen, men sådan 
skal det ikke opfattes, 
sagde han henvendt til 
Erik Ingerslev Larsen. 
 -Hvordan skal det så 
opfattes?, spurgte denne. 
  Han fik svar fra 
borgmesteren: 
 -Det vil blive dyrere at 
grave ledningerne ned 
bagefter. Selvfølgelig 
bestemmer folk selv, om de 
vil betale de 900 kr., det 
koster at være med i 
antenneforeningen, sagde 
han. 
  Erik Ingerslev Larsen 
stemte imod at give 
forskud.                   Ranbo

Bestyrelsesmøde den 26. maj 1997 på Aabybro Rådhus 

Tilstede: Erik, Inge Lis, Per og Jette 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Byrådsdagsorden
4. Kommunalpolitik
5. Meddelelser fra formand og kasserer
6. Næste medlemsmøde
7. Eventuelt 

ad 1 + 2. Jette 

ad 3. Byrådsdagsordenen:
pkt. 3. Erik har bemærkninger til regionplanen: vi vil fastholde de vindmøller der er foreslået 
og at mølleeffekten på 9,2 mw fastholdes som amtet har foreslået, og går imod kommunens 
indsigelse. 

Vi foreslår skærpelse af lovgivningen om beplantningsbælter ved industrikvarteret. 

pkt. 6. Færdselssikkerhedsplan: 
Erik vil pege på yderligere to områder, hvor der bør kigges på sikkerheden – ud over de 12 
prioriterede steder.

ad 4. Kommunalpolitik
Opstillingsliste: Erik er valgt som spidskandidat, Lars Jacobsen Hasager på 2. pladsen og 
Inge Lis Tannebæk på 3. pladsen. Vi efterlyser stadig kandidater og venter med 
offentliggørelse til august. 

Jette har sendt ansøgning om økonomisk støtte til SiD, LO-Aabybro og FOA. 

Vi arbejder videre med valgprogram på næste medlemsmøde. 

ad 5. Meddelelser fra SF-centralt

ad 6. Medlemsmøde den 11. maj: Valgprogram + valgtemaer 

ad 7. Intet 

referent: Jette Staal



SF står alene i byrådsdebat om vindmølleafsnit 
FRP og S: Stil møller i statens del af Vildmosen 
Aalborg Stiftstidende 30.05.1997

Af Randi Borg

  AABYBRO: Byrådet har 
godkendt et alenlangt brev 
med bemærkninger til 
amtets forslag til en ny 
regionplan. SF gik imod 
bemærkningerne om 
vindmøller, mens byrådet 
var enige om de øvrige 
bemærkninger. 
  Nordjyllands Amt har 
foreslået en samlet effekt 
fra vindmøller i Aabybro 
Kommune, der svarer til 
det antal møller, som 
amtet vil have, at 
kommunen tager med i 
vindmølleplanen. 
  Da Aabybro Kommune 
nægter at ville have så 
mange møller, som amtet 
foreslår, kan politikerne 
naturligvis ikke godkende 
en så stor effekt fra 
møllerne. 
  Brevet til amtet er holdt i 
en barsk omend venlig 
tone. Blandt andet står 
der, at effektkravet efter 
byrådets mening er helt 
urealistisk, både i 

sammenligning med krav 
til andre kommuner og i 
sammenhæng med de 
muligheder, som 
kommunen synes, at der 
er for at plante vindmøller. 
  Byrådet påpeger i brevet, 
at det synes, at der slet 
ingen baggrund er for at 
fastsætte krav til effekten 
fra vindmøller i Aabybro 
Kommune. 
Ingen plads 
  I brevet står der desuden, 
at det er byrådets 
opfattelse, at der 
overhovedet ikke er plads 
til vindmølleparker i 
Aabybro Kommune. Hvis 
der skulle være nogle, 
skulle de placeres i 
Vildmosen eller 
Sandmosen på statens 
arealer derude, og det vil 
amtet ikke have. 
  Erik Ingerslev Larsen 
kunne ikke gå ind for 
indholdet i brevet. 
 -Jeg mener nok, at 
kommunen kan efterleve 
amtets krav om 
vindmølleparker og effekt, 
sagde han. 

  Knud Winther (S) 
erklærede sig 
grundlæggende enig med 
SFeren om, at alternativ 
energi skal fremmes. Men 
han mente stadig, at der 
ingen vindmølleparker skal 
være i Aabybro Kommune. 
 -Det ville være en skam, 
hvis vi holdt op med at 
lytte til folks protester. 
Dem må vi tage hensyn til. 
Desuden har amtet 
plastret os til med 
vindmøller, vi skal 
belemres mest af mange 
kommuner. Noget af det 
ville være i orden, hvis vi 
måtte bruge statens 
arealer, sagde han.
 -I Aalborg og Brønderslev 
Kommuner er der 
vindmøller i mosen, så det 
ville være naturligt, hvis 
der også var det i Aabybro, 
tilføjede han. 
  Med brevet holder 
Aabybro Kommune fast i 
de retningslinier, der er i 
den vindmølleplan. som. 
har været forsinket i 
mange år på grund af 
amtets modstand.

Fra teknologimark til håndværkerpark
Ny lokalplan for industri syd for Aabybro fuld af rummelighed 
Aalborg Stiftstidende 30.05.1997

  AABYBRO: De 
forberedende øvelser i at 
lade den tomme 
Teknologipark forsvinde fra 
markerne i det sydlige 
Aabybro blev gjort af et 
enigt byråd onsdag aften. 
  Ønsket om enighed, 
inden borgerne får 
mulighed for at 
kommentere planen, var så 

stort, at både borgerlige og 
socialdemokraterne 
forsikrede SFs Erik 
Ingerslev Larsen om, at 
han ikke skulle bekymre 
sig om fremtiden. 
  Erik Ingerslev Larsen 
glædede sig over, at 
området skulle bruges. At 
andre slags virksomheder 
end lige de højteknologiske 
skal kunne købe sig en 

grund syd for Aabybro. Det 
gælder for eksempel 
håndværkere. Men: - Går 
vi ikke en smule for meget 
over i den anden grøft? Det 
er en slags "alt godt fra 
havet", der er tilladt i den 
nye lokalplan. Vi bør tage 
facadesalgsdelen ud, sagde 
han.
En rodet affære 
  Erik Ingerslev Larsen 

påpegede, at det kunne 
blive en rodet affære, hvis 
hårde 
hvidevarerforretninger og 
møbelbutikker lå side om 
side med håndværks- og 
mindre 
industrivirksomheder. 
 -Er intentionen ikke at 
skabe et bedre 
handelsmiljø i Aabybro ved 
at skaffe flere 
salgsvirksomheder inde i 
byen?, spurgte han.
  Formand for teknisk 
udvalg Jørn Krogsgaard (K) 
forsikrede ham om, at det 
ikke er meningen, at 
virksomheder, der ellers 
ville have plads nok i en 
midtby-butik, skal bygge i 
området. 
 -Pas på, du ikke 
overfortolker. Der er tale 

om salgsvirksomheder, der 
har brug for så megen 
lagerplads, at de slet ikke 
kan være i byen. For 
eksempel bilhandlere, 
forklarede Krogsgaard. 
  Borgmesteren støttede 
det konservative 
byrådsmedlem ved at 
forsikre, at det ikke er 
meningen at sprede 
detailhandlen, og så var 
det Knud Winthers tur. 
 -Jeg er glad for, at de 
borgerlige siger sådan om 
detailhandel i området, for 
det bør ikke være muligt, 
sagde han. 
 -Nu sender vi forslaget ud 
til borgerne, og så må vi 
følge op på 
bemærkningerne og tage 
højde for, at udviklingen 
ikke går i den retning, du 

er bange for, lovede han 
Erik Ingerslev Larsen. 
  Krogsgaard beroligede 
med, at den nye lokalplan 
blot er et rummeligt 
forslag. Og Ernst 
Christensen bemærkede, 
at han intet havde at 
indvende mod forslaget. 
 -Som jeg altid siger om 
den slags planer, de 
bruges efter 
forgodtbefindende. Denne 
her er da trods alt mere 
jordnær end den, den 
afløser, sagde han. 
  Alle politikerne forsikrede 
desuden hinanden om, at 
nok var der ikke solgt en 
grund i den nu hengemte 
Teknologipark, men selve 
erhvervsudviklingen har 
nydt godt af projektet.

Teknoloqipark-skiltet frister en hengemt tilværelse bag den gamle DLG-bvgning. Hele projektet har kostet Aabybro Kommune 5,5 mio. kr. Nu 
bliver det ubebyggede område også brugbart for almindelige virksomheder.         Foto: Jens Astrup 

Én sag udskød byrådsferien 
Socialdemokraterne ville ikke tale om Elbækken 
Aalborg Stiftstidende 26.06.1997

Af Randi Borg

  AABYBRO: - Indstilling 
godkendt, indstilling 

godkendt, indstilling 
godkendt. 



  Der var ikke meget andet 
at læse op for 
kommunaldirektør Jens 
Møller Jensen efter 
byrådets møde i aftes. 
Sommerfreden havde på 
sin vis bredt sig langs 
hesteskoen, også fordi et 
giftigt punkt helt blev 
fjernet fra dagsorden. 
  Det skulle have været 
sidste møde inden ferien. 
Derfor var der ikke mindre 
end to tillægsdagsordener 
oveni den almindelige af 
slagsen, for der skulle 
ryddes en smule op og 
sættes ting i gang.
  Sådan gik det ikke. 
Byrådet mødes igen på 
onsdag for at afgøre, 
hvorvidt der kan bevilges 
150.000 kr. mere til 
kloakprojektet i Elbækken.
  Socialdemokraterne i 
økonomiudvalget ville ikke 
være med til at behande 
sagen på et ekstraordinært 
udvalgsmøde inden 
byrådsmødet, og derfor 
kunne punktet ikke 
komme på dagsorden. 
  Samtidig blev to punkter 
om bofællesskaber ved 
Aabybro Plejehjem og ved 
Birkelse Plejecenter fjernet.  
 -De kom med i hast, fordi 
vi ikke var sikre på, hvilke 

byggerier kommunernes 
aftale med regeringen har 
sat en stopper for. Men det 
viser sig, at stoppet ikke 
gælder andels- og 
ældrebyggeri, forklarede 
Ole Lykkegaard Andersen. 
  Dermed var der ingen 
grund til hast, og de to 
projekter kan få lov til at 
udvikle sig i den takt, som 
sådanne nu plejer at gøre. 
Efter sommerferien.
Roligt møde 
  Efter disse forklaringer 
var der al mulig grund til 
at forudse et roligt møde. 
Således blev det. Byrådet 
godkendte lønrevisionen 
uden at løfte et øjenbryn, 
politikerne besluttede at 
sende lokalplanen med 
jordbrugsparceller ved 
Skolevej, Aabybro, ud til 
høring uden så meget som 
at kigge op. 
  Fire ældreboliger plus 
renovering af de seks 
eksisterende på Hjorthsvej 
i Birkelse, som 
økonomiudvalget havde 
kigget på inden mødet, 
blev der nikket ja til, og 
ligeså gik det med at 
godkende den endelige 
anskaffelsesum til de 12 
andelsboliger på 
Stendyssen i Aabybro. 

  En del af et vandløb, 
Biersted-Ajstrup skelgrøft, 
blev nedlagt uden 
bemærkninger, de tre 
kombinerede 
daginstitutioner på Gjøl, i 
Birkelse og Aabybro fik nye 
bestyrelsesformer, og 
ligningsplanen for 1996 
blev godkendt.
  Der blev frigivet en halv 
mio. kr. til edb på 
folkeskolerne og halvanden 
til vejene. Også her havde 
byrådspolitikerne i 
økonomiudvalget været 
ekstraordinært i sving 
inden byrådsmødet. 
  Sparekassedirektør Jørn 
Rytter blev afløst af 
sygehusdirektør Jesper 
Christensen som 
kommunens 
erhvervslivsrepræsentant i 
Destination 
Jammerbugten. 
  Førstnævnte har ønsket 
at trække sig, blandt andet 
fordi det med den 
gældende bank- og 
sparekasselov kan være 
besværligt at have sådanne 
tillidshverv. 
Fastere rammer 
  I alt blev der talt under 
tre punkter. Ole 
Lykkegaard Andersen 
forklarede, at der skulle 

være fastere rammer for 
den måde, 
bygningsvedligeholdsmid-
lerne fordeles på. 
  Det fik Dorthe Pedersen 
til at udtrykke sin og det 
øvrige kulturudvalgs 
glæde. Mange af de 
kommunale institutioner 
har haft svært ved at finde 
ud af, hvilke midler, der 
kunne bruges til hvad.
  Derefter frigav byrådet de 
800.000 kr., der er tale om 
på kontoen - uden at vide, 
hvad de skal bruges til, 
men med den viden i 
baglommen, at 

forvaltningen laver en liste. 
  Den første 
tillægsdagsordens punkt 
fik Knud Winther (S) til at 
sige noget. Efter at Ole 
Lykkegaard Andersen 
havde forklaret, at man 
havde fået kvote til otte 
andelsboliger i Nørhalne og 
nok ikke kunne håbe på 
flere, spurgte 
socialdemokraten, hvornår 
byggemodningen kunne gå 
i gang.
  Han fik svaret, at det nok 
blev til august - efter 
sommerferien. Det tredje 
punkt med snak handlede 

om at udpege en 
valgbestyrelse til 
kommunalvalget. Her 
pegede økonomiudvalgets 
medlemmer pænt en egnet 
stedfortræder ud, navnene 
står at læse andetsteds på 
siden. 
  Og joh, der var endnu et 
punkt med masser af 
spræl i. Det var nok det, 
der varede længst. Alle var 
på banen med enslydende 
udtalelser - byrådet 
indledte med 
Midsommervisen. 

Fred og fordragelighed prægede det, der skulle have været det sidste byrådsmøde inden sommerferien. Politikerne tager en ekstraordinær 

Sidemænd er gode nok 
Aalborg Stiftstidende 26.06.1997

  AABYBRO: 
Valgbestyrelsen til det 
kommende kommunalvalg 
i Aabybro Kommune blev 
udpeget på byrådsmødet i 
aftes. 
  En sådan bestyrelse skal 
have mindst fem og højst 
syv medlemmer, og 
borgmester Ole Lykkegaard 
Andersen, der i følge 
reglerne skal være 
formand, foreslog, at man 
simpelthen udpegede 
økonomiudvalget. 
  En sådan løsning var der 
ingen, som havde noget at 
indvende mod, så det var 
hurtigt besluttet. Lidt 

længere tid tog det at 
udpege stedfortræderne. 
 - Hvis nu .... , sagde Ole 
Lykkegaard Andersen (V), 
og kiggede på Jørn 
Krogsgaard (K) og videre 
ned ad rækken. 
 - Hvis nu Aage Toftegaard 
(V) er Krogsgaards 
stedfortræder, så kan 
Knud Ogstrup (V) være 
stedfortræder for Alice 
Justensen (V), fortsatte 
han. 
  Inden da havde han 
udpeget viceborgmester 
Karlo Jensen (V) som sin 
egen stedfortræder. De 
næste to venstrefolk i 
hesteskoen er Ole 
Hermansen og Dorthe 

Pedersen, førstnævnte 
bliver sidstnævntes 
suppleant. 
  I den socialdemokratiske 
ende af raden benyttede de 
to medlemmer samme 
model. Carl Laursen valgte 
sin sidemand Jørgen 
Hellum og Knud Winther 
kiggede til venstre og fandt 
Karl Schrøder. 
  Ernst Christensen (FRP) 
havde en anden taktik. Fra 
sin plads omkring midten - 
altså af bordet - kiggede 
han mod højre for at finde 
det yderste venstre. Der 
fandt han Erik Ingerslev 
Larsen (SF). 
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Bestyrelsesmøde torsdag den 31. juli 1997 – Tranebærvej 10a, 9440 Aabybro 

1. Valg af dirigent
Per O. 

2. Protokol
Ikke tilstede 

3. Kommunalpolitik
Intet nyt, byråd og politikere holder ferie 

4. Meddelelser fra kasserer
Budget holder fint 

5. Mødekalender 
Bestyrelsesmøder
25.08
15.09
06.10
27.10
24.11
15.12 

Medlemsmøder
18.08 bl.a. med valg af delegeret til ekstra Landsmøde
18.11 holdes hos Erik som møde/valgaften
05.12 hos Jette som møde/julefrokost 

6. Valgavis
Koncept for sider i amtsvalgavis og annoncer i AabybroPosten klaret af, forslag til enkelte 
tekster og billeder med til endelig beslutning på næste medlemsmøde på følgende temaer: 

miljø 
børn 
skole 
ældre 
åbenhed 
trafik 
kultur 

3 uger med kandidatannoncer i AabybroPosten, to billeder med forskellige tekster som 
forslag. Inge-Lise Ertmann ønskes til redigering af tekst, ud fra ovennævnte temaer. 

7. Næste medlemsmøde
Valg af delegeret til SF's ekstra Landsmøde om EU-politikken. 

Færdiggørelse af sider til amtsvalgavisen. 

8. Eventuelt 
Intet

referent: Per O. 

Nej tak til budgetmøde 
Aalborg Stiftstidende 14.08.1997

  De to byrådsmedlemmer 
Erik Ingerslev (SF) og 
Ernst Christensen (FRP) 

har begge meldt afbud til 
et budget-seminar, som 
byrådet holder fredag og 
lørdag i Rebild. Sidste år 
blev de sat uden for døren, 

da Socialdemokratiet og 
Venstre ville diskutere 
budgetforlig. Det vil de to 
politikere ikke risikere 
igen. 

Politikere bliver væk fra budgetseminar 
Aalborg Stiftstidende 14.08.1997

  AABYBRO: Når byrådet i 
Aabybro i morgen tager på 
budgetseminar i Rebild 
Bakker, har to af de 17 
folkevalgte meldt afbud. 
Hverken Ernst Christensen 
(FRP) eller Erik Ingerslev 
(SF) ønsker at deltage. 
 -Sidste år var vi tre 
byrådsmedlemer, som blev 
udelukket fra de politiske 
forhandlinger. Det vil jeg 
ikke udsættes for en gang 
mere og bliver derfor 
hjemme. Det oplyste jeg i 
øvrigt allerede efter sidste 
års seminar i Blokhus, 
siger Ernst Christensen 
som begrundelse for sit 
afbud. 
 -Man kan jo risikere, at 
det samme vil ske i år. Og 
jeg er ikke interesseret i at 
gå rundt halvandet døgn i 
Rebild, mens andre er med 
til forhandlinger, siger han. 
 -Dertil kommer som noget 
nyt, at man nu også kan 
risikere at blive udsat for 
ubeherskede og 
ubehagelige verbale 
overfald, hvis man har en 
mening, som går på tværs 
af visse andre medlemmers 
interesse-områder, tilføjer 
Ernst Christensen og 
henviser til oplevelser for 
nylig i et af byrådets 
udvalg. 
 -Det er i orden, at man er 
politisk uenige. Men jeg vil 
ikke acceptere, at man 

bliver overfaldet, fordi man 
ikke er enig med flertallet, 
siger Ernst Christensen.
  Den anden, som har 
meldt afbud, er Erik 
Ingerslev (SF). 
 -Årsagen til mit afbud er 
den behandling, vi fik 
sidste år, siger Erik 
Ingerslev.
Stod uden for 
 -Venstre og 
Socialdemokratiet gik i 
gang med at diskutere et 
budgetforlig. De 
forhandlinger var vi tre, 
som ikke måtte være med 
i. Vi skulle bare gå og 
vente på, at de to store 
partier blev færdige, siger 
Erik Ingerslev, som sidste 
år startede bilen og kørte 
hjem, da Venstre og 
Socialdemokratiet gik i 
forhandlinger. 
  Den tredje, som blev sat 

uden for døren sidste år, 
var Erik Nielsen, 
Landsbyblisten. Han har 
besluttet at møde op igen i 
år. 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard (V) siger, at 
budgetseminaret er et 
tilbud til 
byrådsmedlemmerne. Der 
er ingen mødepligt. 
 -Men jeg synes, det er en 
god ide at møde op. På 
seminaret får 
byrådsmedlemmerne en 
grundig orientering om 
grundlaget for næste års 
budget. Der er ikke lagt op 
til, at der skal laves et 
politisk budgetforlig, men 
jeg kan da ikke udelukke, 
at der vil komme politiske 
forhandliner som sidste år, 
siger borgmesteren. 
  Seminaret varer to dage. 

Ernst Christensen bliver hjemme Erik Ingerslev: Nej tak til budgetseminar 
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Fire på SF-liste
Aalborg Stiftstidende 21.08.1997

  AABYBRO: SF i Aabybro 
har opstillet fire 
kandidater til det 
kommende byrådsvalg. 
Nuværende medlem af 
byrådet Erik Ingerslev 
Larsen står øverst på den 
prioriterede liste. 
  Erik Ingerslev Larsen er 
klar til at tage sin fjerde 
periode i salen, denne gang 
meget gerne med en 
kollega fra partiet. 
  De tre øvrige kandidater 
er gengangere fra listen 
ved de seneste to valg. Det 
drejer sig om 
byggetekniker Lars 
Jacobsen Hasager, 
Nørhalne, pædagog Karen 

Frøstrup, Biersted og 
rengøringsassistent Inge 
Lis Tannebæk, Aabybro. 
  Sidst havde SF syv 
kandidater på listen. Men 
som de fleste partier har 
det haft svært ved at få 
folk til at stille op. For 
eksempel er der ingen 
kandidater fra Birkelse og 
Gjøl. 
 -Det gør ingenting. Vi er 
alle indstillet på fortsat at 
være hele kommunens 
byrådskandidat. Det 
handler jo om at få den 
bedste løsning for hele 
området, siger Erik 
Ingerslev Larsen. 
  SF sidder på byrådets 
absolut dyreste mandat. 
533 stemmer kostede 

pladsen, mens 
Landsbylisten fik et sæde i 
byrådet for 303 stemmer. 

Erik Ingerslev Larsen er første mand på 
SF's liste. De fire kandidater er opstillet i den 
rækkefølge partiets medlemmer helst ser 
dem valgt. 

Bestyrelsesmøde den 25. august 1997 på Aabybro Rådhus 

Tilstede: Per, Erik, Inge Lis og Jette 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Protokol 
3. Kommunalpolitik 
4. Meddelelser fra formand og kasserer 
5. Færdiggørelse af udkast til valgavis 
6. Eventuelt 

ad 1 + 2. Jette 

ad 3. Gennemgang af byrådsdagsordenen 
Erik forespørger om grønt område i forbindelse med lokalplan. 

Erik vil forhøre sig om hvad der sker på affalds- og sorteringsområdet, vi savner 
kommunale initiativer. 

ad 4. Meddelelser fra formand og kasserer 

ad 5. Per fremsender forslag – layout – tages med til amtet 

ad 6. Intet 

referent: Jette Staal 



Genbrugsplads må vente
Socialdemokraterne kunne ikke samle flertal for at få containerplads i 
Birkelse i år

Nogle arter affald er stigende, og derfor mente et flertal i byrådet i aftes, at borgerne i Birkelse må vente på at kunne sortere deres affald i 
hjembyen, som eksempel folk i Aabybro kan. Først når kommunens plan for affaldssortering er klar, afgøres det om Birkelse får en 
genbrugsplads.                        Arkivfoto: Jens Astrup

Af Randi Borg

  BIRKELSE: Det skulle 
have været i år, at Birkelse 
fik sin genbrugsplads igen. 
Men et flertal i byrådet 
valgte i aftes at udsætte 
beslutningen om 
containernes mulige 
fremtid i Birkelse, indtil 
den kommunale 
kortlægning af affald er 
færdig.
  Dermed fulgte byrådet 
teknisk udvalgs flertal. 
Konservative, Venstre og 
SF stemte for at vente, 
mens Socialdemokratiet og 
Landbylisten ville have 
pladsen i år. 

Fremskridtspartiet , stemte 
hverken for eller imod. 
  Sagen optog en anseelig 
del af 
byrådsmedlemmerne, 
blandt andet fire af fem 
socialdemokrater, mens 
venstrefolkenes iver 
indskrænkede sig til en 
enkelt bemærkning fra 
borgmesteren. 
Forligsbrud 
  Pladsen var i byrådet, 
fordi socialdemokraterne 
havde ønsket at få afgjort, 
om der virkelig var flertal 
for at lade være med at 
gennemføre en del af årets 
budgetforlig, fordi 
affaldsplanen endnu ikke 
er færdig. 

 -En sådan plan kan 
trække ud, og vi er bange 
for, at dette er første skridt 
i en plan om at nedlægge 
de lokale containerpladser. 
I lokalsamfundene har vi 
brug for nærhed, både med 
hensyn til skoler og 
lignende, men bestemt 
også med genbrugspladser, 
sagde socialdemokraternes 
gruppeformand Carl 
Laursen.
  Erik Nielsen fra 
Landsbylisten støttede 
mindretallet og bemærkede 
at folk i Birkelse har stået 
uden genbrugsplads i tre 
år. 
 -Midlerne er afsat, så 
borgerne har været i den 

tro og formening, at der var 
en plads på vej igen. Derfor 
har der ingen klager været. 
Nu siger flertallet, at den 
skal lukkes permanent, 
sagde han om det, der 
kunne ligne mangel på 
behov for en 
genbrugsplads. 
Ikke permanent
  Teknisk udvalgs formand 
Jørn Krogsgaard (K) 
korreksede Erik Nielsen, og 
sagde at denne læste 
forkert i dagsordenen, hvis 
han troede, at der var tale 
om en permanent lukning. 
 -Vi har et stort arbejde i 
gang med at klarlægge 
affaldstyper. Det vil være 
uforsvarligt at gå i gang 
med noget, inden vi kender 
resultatet af dette arbejde, 
sagde han.
  Han tilføjede også, at 
økonomien i 
genbrugspladsen ikke 
længer holdt. Ændrede 
regler om medarbejdernes 
adgang til skur og bad har 
fordyret projektet, mente 
han. 
  Knud Winther (S) 
nægtede at godtage dette 
argument. 
 - Området er brugerfinan-
sieret, og der er penge til 
gode i kassen. 
Genbrugspladsen kan 
sagtens etableres uden at 
ændre på taksterne, sagde 
han. 
 -Det er rystende at opleve, 
at flertallet ikke vil leve op 
til budgetforliget. Vi vil 
ikke være med til at pille 
den ene lokale plads ned 
efter den anden. Nu bliver 
den næste nok Biersted og 
så videre, tilføjede Knud 
Winther.
For lang tid 
  Erik Ingerslev (SF) 

erklærede sig enig med 
flertallet. 
 -Der er arbejdet lang tid 
med affaldsplanen, for lang 
tid. Jeg har været meget 
tålmodig, men nu vil jeg 
gerne vide, Krogsgaard, 
hvornår du forventer, at 
den er færdig, sagde han. 
  Erik Ingerslev forklarede, 
at han allerede har ventet i 
årevis og derfor godt kan 
vente lidt endnu. 
  Jørn Krogsgaard lovede, 
at planen vil dukke op i 
løbet af efteråret. En 
medarbejder i 
forvaltningen arbejder på 
højtryk, sagde han.
  Socialdemokratiets to 
medlemmer af teknisk 
udvalg, Knud Winther og 
Jørgen Hellum, var 
temmelig overraskede over 
den melding. 
 -Det ville da være dejligt, 
men vi har da endnu ikke 
hørt om den i udvalget. Vi 
har snakket og snakket, 
sagde Jørgen Hellum.
 -Vi har ikke set en pind til 
nogen plan. Der kommer 
nok ingen plan, jeg har i 
hvert fald ikke set noget på 
vej, sagde Knud Winther. 
  Krogsgaard mente, at 
Knud Winthers udtalelser 
var uanstændige overfor 
forvaltningen. 
 -Der arbejdes ihærdigt på 
at få planen færdig, gentog 
Krogsgaard. 
  Karl Schrøder (S) mente 
som Erik Nielsen, at 
borgerne i Birkelse har 
været tålmodige, fordi de 
regner med at få 
genbrugspladsen tilbage i 
år. 
Klagerne er der 
 -Du er vist ikke ret tit i 
Birkelse, sagde han til 
Jørn Krogsgaard, fordi 

denne tidligere havde 
bemærket, at der ingen 
klager havde været over 
den manglende container. 
  Debatten bølgede længe 
tilbage mellem den ene 
sides mange kombattanter 
og flertallets enlige 
forsvarer. 
  Ernst Christensen (FRP) 
forklarede, at han ikke ville 
være med til at bevilge flere 
penge til projektet, men 
gerne ser genbrugspladser 
i alle lokalsamfund.
 -Det er da tåbeligt at lade 
40 mennesker køre i 
hælene af hinanden til Sdr. 
Røn i stedet for at sende en 
enkelt lastbil, pointerede 
han. 
 -Om affaldsplanen kan få 
mig til at ændre holdning, 
ja det må vi vente på at 
finde ud af, sagde han. 
  Til sidst afslørede Ole 
Lykkegaard Andersen, 
hvad hele Venstre mener, 
og det er det samme, som 
teknisk udvalgs flertal 
mener. 
 -Vi er enige med Erik 
Ingerslev Larsen og Jørn 
Krogsgaard. 
Affaldshåndtering er et 
kompliceret område, jeg 
kan forstå, at vi skal til at 
sortere i 16-18 typer. Det 
vil være besynderligt at 
sætte noget nyt i gang, 
inden vi ved hvad vi har 
med at gøre. Det er 
nærmest usagligt at bruge 
så megen tid på at 
diskutere sagen nu, sagde 
Ole Lykkegaard Andersen. 
  Han tilføjede, at det er 
tænkeligt, at Birkelse får 
en genbrugsplads. Det var 
det nærmeste, nogen kom 
på at beslutte sig for, at 
der faktisk skal være en 
genbrugsplads i Birkelse. 



Lokalplan uden adgang til sø 
Knud Winther (S): Det er en smutter 
Aalborg Stiftstidende 29.08.1997

 AABYBRO: En ny 
lokalplan for området ved 
siden af andelsbyggeriet på 
Sneppevej er på vej ud til 
offentlig høring. En stor del 
af byrådets politikere ville 
onsdag aften gerne ændre 
på den med det samme, 
men det må vente, indtil 
borgerne har talt. 
  Planen giver ret til 
byggeri af 22 tæt-lav-huse 
ved siden af 
andelsbyggeriet, eller til 11 
almindelige huse, en 
finesse som Jørn 
Krogsgaard (K) og Ernst 
Christensen (FRP) var 
enige om at være glade for. 
  De mente med samme 
ord, at det byggeri, som er 
i området, er vel tæt og 
kompakt. 
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
spurgte efter 

offentlighedens adgang til 
området ved søen. Den er 
blevet væk midt i de nye 
ideer for området. 
  Næstformand i teknisk 
udvalg Knud Winther (S) 
kom med et klart svar. 
  Det er da en smutter. 
Borgerne skal selvfølgelig 
kunne bruge byens 
åndehuller. Det har vi 
overset, sagde han. 
  Også formand for 
udvalget Jørn Krogsgaard 
mente, at offentlighedens 
adgang kunne indarbejdes 
påny. Men han ville gerne 
have penge til at anlægge 
adgangsveje ind i planen 
med det samme. 
 -Vi må tage problemet op, 
når planen kommer 
tilbage. 
Alle kan bygge   
  I øvrigt ville Erik Ingerslev 
Larsen gerne vide, hvorfor 

Anders Sønderstrup, 
Holmsøhuset, havde set 
planen inden byrådet. Og 
han ville vide, om det 
betød, at også næste 
byggeri på Sneppevej skal 
udføres af Holmsøhuset. 
  Krogsgaard forklarede, at 
entreprenøren havde set 
planen, fordi han selv 
havde sendt en ide om 
byggeri til udvalget. 
 -Du ved godt han er 
interesseret. Han har søgt 
om en byggekvote, som 
han jo ikke fik, men jeg vil 
gerne understrege, at 
lokalplanen er for alle. Den 
er ikke lavet til nogen 
bestemt bygherre, sagde 
Krogsgaard. 
  Også Knud Winther 
understregede, at 
lokalplanen ikke er skabt 
til en bestemt bygherre.         

                          Ranbo

Regeringen har sviget i EU 
SYNSPUNKT: Aalborg Stiftstidende 30.08.1997

  Op til folkeafstemningen i 
1993 var der et flertal i SF, 
der anbefalede 
befolkningen at stemme ja 
til Edinburgh-aftalen. Jeg 
var dengang med i et 
mindretal, der anbefalede 
at der blev stemt nej. 
  Det gjorde vi, fordi vi ikke 
troede på, at resultatet var 
godt nok til at sikre den 
fleksibilitet i EU 
samarbejdet, der gør at der 
stadig er tale om et 
samarbejde mellem 
selvstændige nationer. 
Ingen i SF ønsker en 
udvikling i EU, der går i 
retning af en Union. De 

erfaringer vi har fået med 
EU-institutionernes 
forvaltning af traktaterne 
viser, at der har været en 
klar tendens hos 
Kommissionen og EU-
domstolen til at fortolke 
traktatgrundlaget i en 
retning, der skaber en 
større integration. 
  Hvis de fire forbehold, 
Danmark fik i 1993, aktivt 
efterleves vil det være med 
til at sikre at 
EUsamarbejdet udvikler 
sig til et samarbejde 
mellem selvstændige 
stater. Fjerner man disse 
forbehold, ja så er vi 
stærkt på vej ind i en ny 
statsdannelse. Derfor må 

vi, når vi vurderer 
Amsterdam-traktaten, 
også se på hvordan den 
danske regering har 
administreret EU-
samarbejdet. Det er ikke 
nok, at vi formelt holder 
fast i de fire forbehold. Det 
handler også om hvordan 
regeringens aktivitet i EU-
samarbejdet har været 
siden vedtagelsen af Det 
nationale Kompromis. Her 
mener jeg at regeringen 
har svigtet. 
  Det sidste eksempel vi 
har på denne svigt, er 
tilslutningen til 
Schegenkonventionen i 
maj 1997. Dette tiltag, som 
SF var imod, styrker 

unionsudviklingen ved at 
gøre grænsekontrol, asyl, 
indvandring og lignende til 
overnationale anliggender.
  Regeringskonferencens 
erklærede formål var at 
skabe grundlag for 
udvidelsen med de 
østeuropæiske lande. Dette 
skulle ske af 
sikkerhedspolitiske og 
solidariske årsager. En 
udvikling vi alle i SF 
støtter. Hvis en udvidelse 
mod øst skal have de 
sikkerhedspolitiske 
perspektiver, er det for mig 
afgørende. at der ikke 
skabes en ny deling i 
Europa. Amsterdam-
traktaten lægger op til en 
sådan ny deling. Resultatet 
blev nemlig, at der kun 
kan optages fem 
østeuropæiske lande i 
samarbejdet. Hermed 
lægges der op til en 
opsplitning af 
ansøgerlandene, hvilket 
betyder at nogle lande får 
meget lange udsigter til at 
komme med i det 
samarbejde, der skal skabe 
grundlaget for en 
sikkerhedspolitisk og 
solidarisk udvikling i alle 
demokratiske lande i 
Europa. Amsterdam-
traktaten har et nyt afsnit 
om "fleksibilitet" som ikke 

kan anvendes, når vi taler 
om at gøre det lettere for 
nye lande at blive optaget i 
samarbejdet Afsnittet om 
større "fleksibilitet" kan 
kun bruges når særlige 
betingelser er opfyldt. Det 
betyder at dette "tættere 
samarbejde" kun tager 
sigte på at fremme 
Unionens mål og udvikling 
i retning af større 
integration. I SF har vi en 
model for et fleksibelt EU 
der har et andet sigte:
 - at gøre det lettere for nye 
ansøgerlande at blive 
medlemmer 
 - at udgøre et 
grundlæggende brud på 
unionsudviklingen
 - at fremme vore 
internationale 
målsætninger på f.eks. 
miljøområdet. 
  De største ændringer med 
Amsterdam- traktaten 
kommer ved gennemførelse 
af de retslige og indre 
anliggender. Dette EU -
samarbejde har tidligere 
foregået i et mellemstatsligt 
samarbejde. Med 
Amsterdam-traktaten 
skabes der grundlag for, at 
væsentlige dele overføres til 
et ovemationalt 
samarbejde. Den såkaldte 
Schengen-aftale bliver 
fuldt ud integreret i EU. 

  Vi skal sikre, at Danmark 
ikke bliver underlagt EU-
beslutninger vedrørende 
strafferetlige og 
politimæssige spørgsmål. 
Vi skal, derimod fortsat 
udvikle et praktisk 
samarbejde ved 
bekærnpelse af 
kriminalitet på et reelt 
grundlag mellem 
selvstændige lande. 
  Min anbefaling er et nej 
til Amsterdam-traktaten. 

Af: Erik Ingerslev Larsen folketingskandidat 
for SF i Aalborg nord og byrådsmedlem i 
Aabybro 
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AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 15. september 1997 på Aabybro Rådhus 

Tilstede: Erik, Per, Inge Lis og Jette

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Meddelelser fra formand og kasserer
4. Kommunalpolitik
5. Valg af valgmateriale
6. Eventuelt

ad 1 + 2. Jette

ad 3. Orientering om den grønne jobpulje:
kan vi bruge temaer omkring miljøet i valgkampen
har vi lokal projekter som vi kan søge penge til (der er 125 mill. i puljen).
Stiftstidende ønsker oversigt over kandidaterne
brev fra LO angående økonomisk støtte til valgannoncen

Kassereren: vores aktive kassebeholdning er ca. 7.000,- kr.

ad 4. Erik gennemgår de forskellige forslag til besparelse/prioriteringer på de forskellige 
udvalgs budgetter for perioden 1998 - 2002. 

Ændringsforslag til budget 98 skal være udsendt senest 23. september 1997. 

Det aftales at der afholdes ekstraordinær budgetmøde hos Erik den 21. september, hvor der 
tages endelig stilling til vores ændringsforslag til budgettet. 

ad 5. Per orienterer om vores valgmateriale til valgavisen. Det aftales at vi afholder et egentlig 
møde om valget bl.a. til udfærdigelse af tekster til AabybroPosten.

ad 6. - 

referent: Jette Staal 

valgpjece
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Ni for og otte mod spareforslag 
En uge til forlig
Aalborg Stiftstidende 18.09.1997

  AABYBRO: De forskellige 
partier havde også en 
mening om forslag til 
budget '98. 
  Venstre og Det 
konservative Folkeparti går 
ind for de besparelser, som 
blev sendt til byrådet, så 
det havde noget at forholde 
sig til under debatten i 
aftes.
  Socialdemokraterne vil 
ikke være med til 
takstforhøjelser på 

SFO'erne, som de kalder 
særskat for forældre, og til 
forringelser på 
ældreområdet. Partiet vil 
gerne sætte grundskylden 
op for at undgå disse 
besparelser 
  SF kan ikke gå ind for 
forslaget. Erik Ingerslev 
Larsens holdning er tæt på 
den socialdemokratiske. 
  Erik Nielsen, 
Landsbylisten, mente, at 
forslaget var godt forklaret, 
men at der ikke betød, at 

han var enig med dets 
forfattere.
  Ernst Christensen kunne 
heller ikke gå ind for 
forslaget som helhed. Han 
mente blandt andet, at det 
er en dårlig ide at fjerne 
tilskud til Aabybro Private 
Legestue. 
  Partierne har nu en uge 
til at komme med 
ændringsforslag eller til at 
indgå et forlig. Som tingene 
ser ud, er der flertal for 
forslaget. 

SF siger nej til besparelser i år 
Erik Ingerslev Larsen (SF) kan ikke acceptere elev- og ansættelsesstop 
inden for ældreplejen 
Aalborg Stiftstidende 20.09.1997

  AABYBRO: Et næsten 
enigt byråd godkendte på 
mødet i onsdags 
besparelser på 
ældreområdet i år. Kun 
Erik Ingerslev Larsen (SF) 
ville ikke være med. 
  Efter den halvårige 
kontrol med budgettet har 
det vist sig, at der ved 
årets udgang vil være 
brugt 4,3 mio. kr. mere på 
driften end først beregnet.  
  Det er for stort et beløb 
til, at det kan rettes ind af 
tilfældigheder, og derfor 
har økonomiudvalget 
besluttet sig for at spare 
2,3 mio. kr. på driften. En 
anden halv mio. kr. hentes 
på det finansielle område, 
og de resterende 
halvanden mio. kr . skal 
tages i kassen. 
  Erik Ingerslev Larsens 
holdning til besparelserne 
på ældreområdet var klar. 

 -Jeg kan ikke acceptere et 
totalt stop for ansættelser 
af elever, og jeg kan ikke 
være med til at udskyde 
stillingsbesættelser, sagde 
han. 
  Erik Ingerslev Larsen 
mente også, at det var 
trist, at kulturudvalgets 
midler til Kunstfonden blev 
beskåret - både i år og til 
næste år.
 -Det er svært at få råd til 
større indkøb, når det ikke 
kan lade sig gøre at føre 
penge fra det ene år videre 
til det næste. Det bliver 
umuligt at spare sammen 
til noget, sagde han. 
Medansvarlige 
  Carl Laursen (S) kastede 
lys over det faktum, at 
socialdemokraterne godt 
vil skære på ældreområdet 
i år, men ikke i 1998, hvor 
lignende besparelser skiller 
parterne ad i 
budgetforhandlingerne. 
 -Vi er medansvarlig for 

budget '97, og det må vi 
leve op til. Vi skylder dog 
at sige, at 
økonomiudvalgets 
medlemmer er enige om, at 
disse besparelser ikke må 
gå ud over hjemmeplejen, 
sagde han. 
  Ole Lykkegaard Andersen 
forklarede, at 
ansættelsesstoppet 
hentydede til en konkret 
sygeplejerskestilling, og at 
elevstoppet skulle ses i 
lyset af, at kommunen 
indtil nu har satset meget 
på området. 
  Erik Ingerslev Larsen var 
langtfra overbevist. 
 -De nye social- og 
sundhedsuddannelser 
lægger op til, at nogle skal 
et trin videre i systemet. Vi 
har pligt til at uddanne 
dem i stedet for at lukrere 
på, at andre kommuner 
gør det. Jeg synes, at det 
er uanstændigt, 
bemærkede han. 

valgpjece



Lukrerer 
  Socialudvalgsformand Ole 
Hermansen (V) mente, at 
andre kommuner i forvejen 
lukrerede på Aabybro, der 
har gennemført mange 
efteruddannelses-
projekter. 
  Og han lovede, at 
besparelserne ikke 

kommer til at gå ud over 
hjemmeplejen. Han 
påpegede desuden, at 
Aabybro lå højt i 
statistikken over 
kommuner, der uddanner 
medarbejdere i 
ældreplejen, hvilket Erik 
Ingerslev Larsen var uenig 
i.  

 -Aabybro ligger i den 
nederste fjerdedel, sagde 
han, og tilføjede at han 
ville tage tal med som 
bevis til det næste møde. 
  Aabybro Kommune 
sparer 325.000 kr. ved 
ansættelsesstoppet og 
30.000 kr. på elevstoppet.       
   - Ranbo 



Vælgerne vandt knebent 
Deltagerne i valgkampens første runde udviste stor 
sparsommeligehed, hvad angår flæsk og løfter - der 
er stadig lang tid til 18. november 
Aalborg Stiftstidende 25.09.1997

Kommunens børnepolitik var i centrum på aftenens valgmøde. Alle fire paneldeltagere var enige om, at pasningsgarantien er et gode, der ikke 
skal røres ved. Men da de skulle diskutere en eventuel stigning i taksterne på en SFO-plads, var det slut med enigheden.                    
Arkivfoto: Jens Astrup

Af Randi Borg

 AABYBRO: Valgkampen 
brød ud i aftes et par 
minutter over 20 på 
Aabyskolen. Her deltog fire 
aktører i første runde af de 
gyldne løfters turnering, 
som slutter 18. november 
foran stemmeurnerne.   
De virkede kun lidet 
berørte af lampefeber, 
gjorde Erik Ingerslev 
Larsen (SF), Jørgen Hellum 
(S), Alice Justesen (V) og 
Jørn Krogsgaard (K), som 
de sad der ved et fælles 
bord bag hvert sit 
navneskilt med tilhørende 

partibetegnelse.
  Årets første vælgermøde 
var arrangeret af 
Aabyfritterens 
forældrebestyrelse.
  Som formand Jens 
Jungersen forklarer, skete 
det for at få et møde om et 
enkelt tema med deltagere, 
der alle er direkte 
berørte af politikken. 
Taktisk spil 
  Der var vel 40 forældre 
med til denne indledende 
valgkamp. De spillede med 
den samme taktik og satte 
vældige kræfter ind på en 
offensiv: Mere plads til 
SFObørn i Aabyfritteren, 
tak. 

  Det kom faktisk lidt bag 
på politikerne. For mindre 
en et halvt år siden 
indviede de en tilbygning, 
der burde have skaffet  
plads nok til fremtidens 
mange brugere. 
  Men rammerne er 
sprængt allerede nu, hvor 
der er 86 børn i 
institutionen mod 80 i 
normeringen. Samtidig 
viste de nyeste officielle tal, 
at der skulle gå 79 børn i 
institutionen, og det var de 
tal, politikerne havde 
forberedt sig ud fra. 
To minutter 
  Formand Jens Jungersen 
talte valgkampen i gang og 

overlod bolden til de fire 
politikere. Hver fik de to 
minutter til at komme med 
et indlæg om 
børnepolitikken i Aabybro 
Kommune. 
  Alle fire var enige om, at 
pasningsgarantien er et 
gode, der ikke skal røres 
ved. Erik Ingerslev Larsen 
og Jørgen Hellum var enige 
om, at taksterne på en 
SFO-plads ikke bør stige, 
mens Alice Justesen og 
Jørn Krogsgaard ingen 
anden udvej ser, når det 
gælder næste års budget. 
 -Jeg mener, at det er 
bedre, at man betaler for 
servicen over en årrække, 
altså for eksempel ved at 
hæve grundskyldspromil-
len end, ved at betale 
meget i de år,  man har 
brug for børnepasningen 
og mindre, når man bliver 
ældre, sagde Erik 
Ingerslev. 
  Krogsgaard mente, at alle 
har råd til den stigning, 
der er på vej. Og at der er 
så mange skatter og nye 
afgifter på vej for alle, at 
politikerne ikke kan lade 
skatten stige også.
Rammer hårdt 
  Alice Justesen beklagede 
stigningen, men mente den 

var bedre end  
skattestigninger, der 
forholdsmæssigt rammer 
de lavere indtægter mest.
  Jørgen Hellum sagde, at 
takststigningen udhulede 
pasningsgarantien.
 -Hvad nytter en garanti, 
hvis halvdelen af forældre 
ikke har råd til en  
institutionsplads, 
bemærkede han. 
  Forældrene ville også 
gerne vide, hvad der i 
partiernes øjne 
kendetegner kvalitet. Også 
her var svarene meget ens, 
men forskellige ment. 
Sådan politisk set har 
kvalitet noget at gøre med 
antal medarbejdere og 
børn, fysiske rammer og 
oplevelser. 
  Hvornår kvalitet er 
kvalitet er en anden sag. 
Erik Ingerslev Larsen var 
mest kritisk i den 
forbindelse, hvad angår 
normering og plads til 
børnene, mens Krogsgaard 
glædede sig mest over, at 
Aabybro ligger pænt i 
statistikken, hvad  angår 
normering. 
Svære odds 
  En stor del af politikernes 
del af spillet handlede om 
at forklare, at 

børneområdet er svært at 
styre rent økonomisk. At 
antallet af tilflytterbørn 
blandt andet har sprærigt 
alle rammer, men at det 
mest er et positivt tegn, et 
udtryk for udvikling. 
  Det fik en forældre, som 
har haft sin søn i 
institution gennem 10 år 
til at bemærke, at sådan 
havde det været alle de år, 
hun havde brugt 
pasningstilbud.
 -Det er nemmere at styre 
økonomi end at styre 
lyster, bemærkede Erik 
Ingerslev med et smil, der 
som sine kolleger var enige 
om, at alle børn, gerne 
mange flere, nyfødte som 
tilflyttere, er mere end 
velkomne. 
  Så kom det, efter at flere 
forældre havde påpeget, at 
rammerne for deres SFO I-
børn er noget 
problematiske. 
Spørgsmålet med stort S, 
det der fik hele panelet til 
at glemme at spille bolden 
videre med fikse træk og 
elegante finter.
 Hvad vil I helt konkret gøre 
ved vores pladsproblemer? 
-……

K vil løse nat-problem 
De øvrige var mere valne
Aalborg Stiftstidende 25.09.1997

 
 AABYBRO: Jørn 
Krogsgaard (K) lovede på 
vælgermødet på 
Aabyskolen i aftes, at der 
skal findes en løsning for 
de forældre, der har behov 
for pasning i SFO inden kl. 
6.15.
 -Vi lever i en tid, hvor det 
er nødvendigt med to 

udearbejdende forældre, og 
de skal have den 
nødvendige åbningstid, 
slog han fast. 
  Jørn Krogsgaard tilføjede, 
at det kunne virke let for 
ham at love, da han ikke 
modsat aftenens øvrige 
politikere er medlem af 
kulturudvalget.
Kynisk vurdering   

Kulturudvalgsmedlem-
merne var mere valne i 
deres løfter. Men der skal 
kigges på problemet igen. 
  Udvalget har tidligere 
drøftet muligheden for en 
natinstitution. 
 -Jeg kan godt se, at det er 
et problem, hvis begge 
forældre møder så tidligt. 
Men ser man kynisk på 
det, er det nødvendigt at 



vurdere økonomien i det i 
forhold til det antal 
forældre, som har brug for 
tilbuddet, sagde Erik 
Ingerslev Larsen (SF). 
  Jørgen Hellum (S) 
forklarede, at så vidt 
udvalget var orienteret, 
drejede det sig om et til to 
forældrepar. 
 -Men vi bør spekulere på, 
om situationen har ændret 
sig. Der er jo kommet 
mange flere i arbejde de 
seneste stykke tid, sagde 
han. 
  Alice Justesen (V) mente, 
at det ville blive et større 
problem at ændre åbnings-
tiderne, men som de øvrige 
kulturudvalgsmedlemmer 
var hun villig til at tage, 
emnet op igen.    

                                 Ranbo 

- Ser man kynisk på det, er det nødvendigt 
at vurdere økonomien i det i forhold til det 
antal forældre, som har brug for tilbuddet, 
sagde Erik Ingerslev Larsen (SF). 

• FÅ ANSØGERE
Politikerne ved vælgermødet på 
Aaby-skolen i aftes blev også 
konfronteret med den 
kendsgerning, at mangler der 
en medarbejder i 
institutionerne, skal der held til 
at få mere end en ansøgning 
fra en uddannet pædagog. 
Jens Jungersen ønskede svar 
på, om det er et udtryk for 
manglende kvalitet i 
institutionerne, at ansøgerne 
vælger kommunen fra.
Hverken Erik Ingerslev Larsen, 
Jørgen Hellum, Alice Justesen 
eller Jørn Krogsgaard ville give 
ham det mindste ret.
De var enige om, at der aldrig 
kommer mange ansøgere. Det 
er ganske enkelt fordi, at der er 
mangel på pædagoger, fordi 
andre kommuner også tager 
pasningsgarantien alvorligt.

Pres på foråret 
Sæsonbørn skaber overbelægning 
Aalborg Stiftstidende 25.09.1997

  AABYBRO: Sæsonbørn 
skaber overbelægning på 
daginstutionerne i Aabybro 
Kommune. Hvert forår 
bugner det på stuerne, 
mens der er god plads i 
efteråret.
  På årsbasis betyder det, 
at normeringen holder de 
fleste steder, men en af 
forældrene på vælgermødet 
i aftes påpegede, at der i 
foråret var 20 pct. flere 
børn end normeret i 
Aabyfritterens børnehave. 
  Da Erik Ingerslev Larsen 
(SF) var førstemand i 
svarrækken fik han æren 
af at forklare, hvordan det 
kunne gå til. 

 -Vi flytter børnene fra 
dagplejen i den måned, de 
fylder tre år. Derfor er der 
mange børn i børnehaven, 
indtil skolerne begynder i 
august. 
  Erik Ingerslev Larsen 
påpegede, at 
organistationerne har 
godkendt proceduren, men 
at han gerne så det 
anderledes. 
  Alice Justesen (V) 
forklarede, at 
kulturudvalget efter møder 
med institutionslederne 
har sørget for, at der ingen 
børn overføres i juli, hvor 
der er ekstra pres på, 
blandt andet fordi der skal 
afvikles ferie. 

  Jørgen Hellum (S) mente, 
at problemet kunne løses 
ved at lade forårsbørn blive 
i dagplejen, indtil skolerne 
er begyndt. 
 -Men så er nogle af dem 
treethalvt år, inden de 
kommer i børnehave. 
  Jørn Krogsgaard (K) 
havde ingen løsning på 
dette problem. Han 
glædede sig til gengæld 
over, at der var kommet et 
resultat ud af 
dialogmøderne mellem 
kultududvalg og 
institutioner. 
 - Det er vigtigt at vi lytter 
til jer. I ved, hvordan 
dagligdagen er, sagde han.       
                  Ranbo 

Mildere vinde for de klippede får 
FRPs Ernst Christensen vil sænke skatten 
Aalborg Stiftstidende 28.09.1997

  AABYBRO: 
Fremskridtspartiet har otte 
ændringsforslag til det 
kommende års budget. 
Ernst Christensens 
regnestykke ender med en 
skattenedsættelse på 0,4 
pct. 
 -Kirkeskatten stiger. 
Amtskatten stiger. 
Forbrugsafgifterne stiger. 
For at mildne luften for de 
klippede får, foreslår jeg 
besparelser, der kan sætte 
den kommunale 
skatteprocent 0,4 pct. ned, 
siger han. 
  Ernst Christensen vil 
spare omkring 4,4 mio. kr. 
De to mio. kr. tager han på 
anlægsbudgettet. Planerne 
om en ny SFO i Biersted 

bør udsættes. 
 -Jeg er ikke ude på at 
gerne børnene, men jeg har 
prioriteret anderledes. Det 
er sådan, at der må tages 
fra nogle for at give til 
andre. Børnene må blive, 
hvor de er, siger Ernst 
Christensen, der synes, at 
institutionsplanerne er 
kommet vel hurtigt. 
  Resten af 
fremskridspartiets 
besparelser er fundet ved 
at reducere 
erhvervsudviklingen med 
550.000 kr. Kontoen for 
erhverv og turisme skal 
være 300.000 kr. mindre, 
og der skal fjernes 400.000 
kr. på folkeoplysningen.
  Planerne om en edb-
medarbejder på rådhuset 
for en kvart mio. kr. 

droppes, og 
flygtningeprojektet 
afsluttes nu. Det giver en 
besparelse på 852.000 kr.
  Ernst Christensen vil til 
gengæld beholde tilskuddet 
til Aabybro Private 
Legestue.
  Det sidste forslag handler 
om at lade være med at 
låne de 3,5 mio. kr. som 
kommunen har mulighed 
for at låne. Underskuddet 
på budgettet skal 
finansieres enten via 
kassen eller uspecificerede 
besparelser eller begge 
dele. 
 -At skylde betyder mistet 
frihed. Har man ingen 
penge, må man vente med 
at investere, siger Ernst 
Christensen. 
                                Ranbo 

Tunnel er på SF's anlægsbudget 
Aalborg Stiftstidende 28.09.1997

 AABYBRO: SF har langt 
flere forslag til anlæg i 
1998 end de øvrige partier. 
S er enige med V og K 
bortset fra en enkelt udgift 
på 330.000 kr. 
  SF vil have en tunnel til 
cyklister i det nye 
boligområde Aabybro-Øst, 
så skolebørn og andre på 
tohjulere kan komme 
sikrest under 
Kattedamsvej. Projektet 
koster en mio. kr., og det 
har hele tiden været 
byrådets opfattelse, at 
tunnellen skal bygges, når 
kvarteret er udbygget. 
 -Jeg synes, at det er tid 
nu, siger Erik Ingerslev 
Larsen. 
  Samtidig peger partiet på, 
at der skal gøres noget ved 
pladsproblemerne på Gjøl 
Fritidscenter i år. Det 

kommer til at koste 
750.000 kr. 
 -Situationen i 
institutionen er langt 
værre end for eksempel på 
Aabyfritteren. Vi kan ikke 
blive ved med at vente med 
at gøre noget ved 
problemerne, siger SFeren. 
  Tandklinikken og 
Børnehaven Regnbuen bør 
have bedre 
ventilationsanlæg til en 
pris af 350.000 kr., mens 
institutionerne på Kærvej 
11 skal renoveres for 
200.000 kr. Plejehjemmet i 
Aabybro og centret i 
Birkelse skal ændres for i 
alt 550.000 kr. - blandt 
andet med særlige afsnit 
for senil demente. 
  SF har tillige rykket 
Østergades trafikale 
forvandling frem til år 
1999, mens S og de 

borgerlige foreløbig har 
udgiften stående så langt 
væk som muligt, nemlig i 
200l. 
  Socialdemokraternes 
ekstra anlægsudgift drejer 
sig om velfærdsbygninger 
til medarbejderne på 
materialgården. Denne 
udgift er med på de 
borgerliges foreløbige 
anlægsbudget for 1999, 
men socialdemokraterne 
mener, at investeringen 
bør foretages så hurtigt 
som muligt. Endelig har de 
borgerlige fremsat et 
spareforlag til 
anlægsbudgettet. Det 
handler om 200.000 kr. til 
maskiner og andet 
materiel. Beløbet skal i 
stedet bruges på 
ældreområdet.         
                                  Ranbo 



Ældreområdet slipper billigt 
Forhandlinger er strandet endnu engang 
- uenigheden svinder 

Erik Ingerslev Larsen mener, at det godt må koste lidt mere at bo i eget hus. 

Af Randi Borg

  AABYBRO: Alle partier 
undtaget Landsbylisten 
har afleveret 
ændringsforslag til budget 
'98. V-K-gruppen og 
Socialdemokratiet har 
nærmet sig hinanden på et 
område, men forhandlinger 
tidligere på ugen løb 
alligevel ud i sandet. 
Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen 
siger, at V og K ellers 
forsøgte at komme 
socialdemokraterne i møde 
på et af de mest følsomme 
områder, takster på 
børnepasningsområdet. 
 -Vi foreslog, at stigningen 
kunne være lavere end 
den, der er i 

budgetforslaget, men det 
var de ikke tilfredse med, 
siger han. 
  Carl Laursen siger, at det 
er ganske korrekt. 
 -Det er et princip for os, at 
der ingen stigninger skal 
være på taksterne. I fjor 
skar vi hårdt på 
folkeskolerne, og det er de 
samme børn og forældre, vi 
vil lade det gå ud over i år, 
siger han. 
  Derfor varede 
forhandlingerne kun kort. 
Carl Laursen nævner 
desuden, at parterne 
havde svært ved at forliges 
på ældreområdet. 
  Men V og Ks egne 
ændringsforslag til 
budgettet viser noget 
andet. Her er der lagt 
200.000 kr. tilbage i 

hjemmeplejen, hvor der 
ellers skulle spares 
243.000 kr.
  Socialdemokraterne har 
det sidstnævnte beløb med 
i deres ændringsforslag, og 
de borgerliges nye idé 
glæder Carl Laursen. 
 -Det er nyt for mig, at de 
vil spare mindre på 
området. Det glæder mig, 
for det er jo ikke sådan, at 
vi vil bruge uhæmmet løs 
af midlerne. Vi har blot 
påpeget, at de nye 
serviceaftaler med 
pensionisterne samt 
hjemmebesøgene 
sandsynligvis vil medføre 
flere udgifter. Og det nytter 
ikke at lade flere slås om 
mindre, siger han.
  De borgerlige kalder 
deres 200.000 kr. for 

midler til uforudsete og 
ekstraordinære udgifter, og 
det svarer fint til 
socialdemokraternes tro 
på, at flere får brug for 
hjælp. 
Mere musik 
  Der er dog stadig 120.000 
kr. på en anden del af 
ældreområdet, som skiller 
parterne ad. 

  Også på et andet område 
er de to store blokke enige. 
Det handler om at indføre 
et nyt tilbud til 
dagplejebørn. Den 
musikalske legestue, som i 
dag findes som et frivilligt 
tilbud, skal indgå som en 
naturlig del af pasningen.
  Forældrene skal betale 30 
pct. af udgiften, cirka 100 
kr. om året pr. barn, og 

resten kommer til at koste 
kommunen 5000 kr., når 
også staten har afleveret 
dens tilskud. 
 -Det er jo en rigtig god ide 
at give alle børn 
muligheden for musikalsk 
legestue, siger Carl 
Laursen. 
  Også SF har sat flere 
penge af til musikskolens 
aktiviteter. 

SF og S ønsker grundskyld op
S vil undgå at spare på drift - SF vil udvide servicen 
Aalborg Stiftstidende 28.09.1997

Af Randi Borg

  AABYBRO: 
Socialdemokratiet og SF vil 
gerne fordoble 
grundskyldspromillen i 
Aabybro Kommune, så den 
kommer op på 
landsgennemsnittet, 
nemlig 12 promille. 
  Forhøjelsen vil give 
næsten 3,7 mio. kr. mere i 
kassen i 1998, eller for et 
almindeligt parcelhus 
beboere - en udgift på 800 
til 1000 kr. 
  Erik Ingerslev Larsen har 
alle år foreslået en stigning 
i grundskylden udfra et 
princip om at fordele 
udgifterne ligeligt. Han 
glæder sig nu over, at S er 
med på ideen. 
 -For en familie med to 
indtægter er det under 500 
kr. pr. skatteyder. Det 
vælter ikke et 
husholdningbudget, så jeg 
kan kun se de borgerliges 
modvilje som noget rent 
ideologisk, siger han.
  Carl Laursen (S) siger, at 
politikerne lige så godt se i 
øjnene, at driften koster 
hvert år. 
 -Vi kan ikke år efter år 

skære hist og pist, så 
hellere øge grundskylden 
og imødegå 
udgiftsniveauet, siger han. 
  De ekstra penge bliver i 
socialdemokraternes 
ændringsforslag til 
budgettet brugt til at 
undgå takstforhøjelser i 
SFOerne og til at fastholde 
den service, der idag er på 
ældreområdet. 
  Samtidig er begge partier 
enige om ikke at indføre 
tilskud til privat pasning. 
Socialdemokraterne vil 
ikke fjerne tilskud til 
Aabybro Private Legestue, 
mens SF her er enige med 
de borgerlige. 
  S og SF er enige om at 
spare på friskolerne, der 
idag får et ekstra tilskud 
på 40.000 kr. 
 - Vi må først og fremmest 
sørge for folkeskolerne, 
siger Carl Laursen. 
SF udvider 
  Socialdemokraterne får 
2,3 mio. kr. til overs på 
deres budgetforslag. Carl 
Laursen siger, at det svarer 
til de penge de borgerlige 
får brug for at tage i 
kassen, og at S hellere vil 
finansiere det hele. 
  SF vil bruge de ekstra 
kroner på at udvide/bevare 

driften. For eksempel skal 
der flere praktikanter i 
daginstitutionerne, der 
skal gives lederne flere 
timer at lede i, og antallet 
af støttelærertimer skal 
øges. 
  Ungdomsskolens budget 
skal tilføres 100.000 kr. 
ekstra, skolebestyrelsernes 
medlemmer skal have 
uddannelse, og lederne på 
de små skoler skal have 
mere tid til at lede, og der 
skal etableres en 
specialklasse SFO. I alt 
udgifter for 2,2 mio. kr. 
En ergoterapeut 
  På ældreområdet skal der 
udvides på Birkelse 
Plejecenter og Aabybro 
Plejehjem, der skal 
ansættes en ergoterapeut, 
elevstoppet i ældreplejen 
skal fjernes og 
demenspolitikken 
gennemføres. Det kommer 
til at koste 1,2 mio. kr.
  Der skal også bruges 
200.000 kr. på at sørge for 
en mere giftfri kommunal 
grøn politik, mens 
udviklingsmidlerne skal 
reduceres med 400.000 kr. 
SFs budgetforslag giver et 
driftsunderskud på 64.000 
kr. i 1998. 



Nej til SF - ikke inviteret 
Aalborg Stiftstidende 03.10.1997

  AABYBRO: Erik Ingerslev 
Larsen (SF) fik igen i år nej 
til sin anmodning om at 
deltage i det afgørende 
økonomiudvalgsmøde om 
budgettets fremtid.
  Styrelsesloven giver ellers 
politikere, der ikke er 
medlem af 
økonomiudvalget, 
mulighed for at deltage 
i/overvære de afgørende 
forhandlinger om næste 
års økonomi. 
  Erik Ingerslev Larsen fik 

afslaget præsenteret 
hurtigt efter at han havde 
anmodet om at være med. 
Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen 
skrev, at SFeren ikke 
skulle regne med, at der 
ville være flertal i 
økonomiudvalget for at 
lukke andre ind til mødet. 
 -Jeg er utilfreds med 
svaret, som jeg betragter 
som et afslag på forhånd. 
Jeg tager det som udtryk 
for, at ingen er interesseret 
i at forhandle om mine 
ændringsforslag, siger Erik 

Ingerslev Larsen. 
  Økonomiudvalget gav det 
endelige nej som første 
punkt på dets møde. 
 -Hvis vi siger ja, har alle 
byrådsmedlemmer ret til at 
komme, og det synes vi 
ikke er nødvendigt, siger 
Ole Lykkegaard. 
  Han tilføjer, at det 
foreløbige afslag er magen 
til det, han plejer at sende. 
 -Jeg skriver til ham, at vi 
ringer til ham, hvis 
økonomiudvalget mod min 
forventning siger ja. 

SF satser på børn, ældre og miljø 
Aalborg Stiftstidende 05.10.1997

Af Randi Borg

  AABYBRO: Børn og 
ældres vilkår og miljø 
bliver hovedtemaer i 
valgkampen. I hvert fald 
hvis det står til SF, der 
som første parti har sendt 
et valgprogram på gaden. 
Områder, der koster 
kroner, som skal hentes 
via grundskylden. 
  Partiets spidskandidat 
Erik Ingerslev Larsen 
vurderer, at kommunens 
børnepasning kommer til 
at give anledning til hede 
spørgsmål på novembers 
mange vælgermøder. 
 -Det er et voldsomt pres 
på alle institutioner. Vi må 
have fundet en løsning, 
siger han. 
  Han forklarer, at 
tilflytterbørn sprænger 
budgetterne. Den tendens 
bliver sandsynligvis ikke 
mindre i de kommende år. 
 -Hvis vi gennem intensive 
kampagner får folk til at 

flytte til kommunen, fordi 
den er børnevenlig, må vi 
også sørge for 
institutioner, som er store 
nok, siger han. 
  Erik Ingerslev Larsen 
kalder situationen, som 
den er nu, for håbløs. At 
holde fast på 
pasningsgarantien 
kommer til at koste penge i 
de kommende år. Og det er 
vigtigt at holde fast på den. 
 -Tilflytterne giver alle som 
en udtryk for, at de vælger 
Aabybro Kommune, fordi 
der er garanti for, at deres 
børn kan blive passet i 
nærmiljøet, siger han.
  Erik Ingerslev Larsen 
forklarer, at en sådan 
markedsføring først og 
fremmest kræver bedre 
planlægning. Lige nu tages 
der ikke højde for 
tilflytterbørn i 
prognoserne. 
 -Det er en fejl, vi aldrig 
har diskuteret. Den 
betyder nu, at vi hele tiden 
må lappe, siger han. 

  Pasning til alle børn 
koster også en forfærdelig 
masse penge, og det 
betyder, at et andet af SFs 
valgpunkter, gratis 
pasning til alle, ligger 
noget ude i fremtiden. 
 -Jo, det har lange 
udsigter. Men intentionen 
er, at pasning skal være 
ligesom skolegang, altså 
gratis, siger Erik Ingerslev 
Larsen. 
Mod takststigning 
  Derfor er han meget 
imod, at taksterne på SFO 
stiger i 1998. Det betyder, 
at forældrene er gået fra at 
betale 20 pct. til nu 37 pct. 
på små syv år. 
 -Det er jo den gale vej, 
bemærker SFeren, der 
håber at hans 
landspolitiske kolleger får 
held med at gennemføre et 
forslag om at de 
kommuner, som har en 
reel pasningsgaranti, skal 
have et tilskud på 2- 3000 
kr. pr. barn.
 -Det ville komme Aabybro 

til gode, siger han. 
  I det hele taget spiller 
landspolitikken ofte ind, 
når kommunalpolitikerne 
forsøger at fordele. SF vil 
meget gerne have gjort 
kommuneskatteprocenten 
afhængig af indkomst - det 
skal også besluttes 
centralt. 
  Ældreområdet er i Erik 
Ingerslev Larsens øjne at 
andet sted, hvor der kunne 
gøres mere. Han vil gerne 
gøre valget mellem at blive 
i egen bolig eller flytte i 
ældrebolig/på plejehjem 
mere reelt. 
 -Hvis folk gerne vil blive 
hjemme, må vi sørge bedre 
for hjælp til have og hjem. I 
dag sidder mange 
frustrerede tilbage, fordi de 

ikke kan overse de 
praktiske opgaver, 
vurderer han. 
  Erik Ingerslev Larsen 
påpeger, at de ældre i 
Danmark stadig er af den 
generation, der ikke klager. 
Og at området i det hele 
taget er følsomt, det kan 
være svært som 
serviceudbyder at give et 
tilbud. Det bliver 
indimellem betragtet som 
noget, der bliver trukket 
ned over hovedet på de 
ældre. 
  Også miljøet skal være 
tema. Her ønsker SF, at 
Aabybro Kommune går 
forrest ved at blive en giftfri 
kommune. Erik Ingerslev 
Larsen forestiller sig, at der 
ansættes medarbejdere til 

at gøre arbejdet, der hvor 
kommunen idag klarer 
problemerne ved at sprøjte. 
 -På længere sigt kunne jeg 
tænke mig, at kommunen 
gik aktivt ind i en 
kampagne rettet til 
husejere. Den skulle 
handle om, at alle har 
ansvar for at holde 
grundvandet frit for gift 
ved at lade være med at 
sprøjte, siger han. 
  Et fjerde emne på SFs 
valgprogram er flere 
lejeboliger. 
  -Aabybro er et egnscenter 
og som sådan bør 
kommunen tilbyde flere 
forskellige boformer, siger 
Erik Ingerslev Larsen. 



AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 6. oktober 1997 på Aabybro Rådhus 

Tilstede: Inge Lis, Per, Lars, Erik, Karen og Jette

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Meddelelser fra formand og kasserer
4. Kommunalpolitik
5. Valg og -materialer
6. Eventuelt

ad 1 + 2. Jette

ad 3. Meddelelser fra SF-centralt og amtet

ad 4. Byrådsdagsordenen gennemgåes. Alle budget- og budgetændringsforslag gennemgåes, 
og vi aftaler hvorledes Erik forholder sig til de øvrige partiers forslag.

ad 5. Der laves aftale om annoncering i AabybroPosten den 29. oktober, den 5. og 12. 
november vil vi annoncere med alle kandidaterne med billede i små spots. Desuden indgår 
Erik i en fælles annonce for LO.

Vi har modtaget 5000,- kr. fra SiD til Eriks valgkamp. 

Det aftales at Jette bestiller valgmateriale fra SF-centralt

Per sørger for valgavis i amtet og lokal pjece.

Erik kontakter AabybroPosten og aftaler annonce og priser.

Der er næsten aftalt tid og sted for vælgermøde i alle lokalsamfund. Karen deltager i Biersted 
sammen med Erik - Lars deltager i de øvrige valgmøder sammen med Erik. Alle kandidater 
deltager i LO's valgshow i mediecentret.

ad 6. - 

referent: Jette Staal 

SFO-takster stiger - grundskylden forbliver uændret 
Fordelingspolitik skabte ideologisk debat i byrådssalen om børn, 
rotter og haver
Aalborg Stiftstidende 09.10.1997

Af Randi Borg

  AABYBRO: 
Socialdemokraterne har i 
år stillet forslag om at 
hæve ejendomsskatterne i 
Aabybro Kommune efter at 
partiet i mange år har 
været enigt med den 
borgerlige fløj om at holde 
fingrene fra grundskylden. 
  Den nye holdning blev 
genstand for en hed 
diskussion mellem 
tilhængerne fra S og SF og 
viceborgmester Karlo 
Jensen, da budgettet 
skulle vedtaget på 
byrådsmødet i aftes. 
Emnet poppede op, da 
ændringsforslagene om 
prisstigning på en SFO-
plads eller ej skulle 
vedtages. V og K-gruppen 
satte prisen op med 10 
pct., og Karlo Jensen 
benyttede sig af lejligheden 
til at forklare, hvorfor han 
synes takststigninger er 
bedre end at hæve 
grundskylden. 
1000 kr. pr. familie 
 -Jeg har læst, at I hellere 
vil finansiere området ved 
at lægge yderligere skat på 
folks haver. Det betyder, at 
en familie skal betale 1000 
kr. om året i 
ejendomsskat. Borgerne 

skal betale dette beløb, 
mens de har hus, måske 
gennem 40 år. Jeg synes, 
at det er bedre, at betale 
noget et par år, mens man 
har børn, sagde 
venstremanden. 
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
synes ikke, at Karlo 
Jensen kunne stille 
regnestykket op på den 
måde. 
 -Med en taktstigning 
belaster du 
børnefamilierne, der i 
forvejen har en økonomisk 
stram periode i deres liv. 
Jeg vil forbedre deres 
muligheder ved at fordele 
udgifterne, sagde han. 
  Carl Laursen (S) mente, 
at Karlo Jensen argument 
ganske enkelt var for 
billigt: 
 -Vi foreslår grundskylden 
hævet, fordi vi tænker 
længere frem med hensyn 
til at finansiere 
budgetterne. Grundskyld 
kan som alt andet også 
ændres igen. Det handler 
om at I ønsker området 
brugerfinansieret, mens vi 
vil dele udgiften ud på alle. 
  Karlo Jensen bemærkede, 
at også børnefamilier vil 
blive belastet af en 
grundskyldsstigning, og fik 
hjælp fra partifælle Dorthe 
Pedersen. 
 -Stigningen er bestemt 

ikke vores livret. Men vi 
har investeret 15 mio. kr. 
på få år, og den investering 
skal altså finansieres, 
sagde hun. 
Bondefangeri 
  Jørgen Hellum (S) mente 
nu ikke, at hun kunne 
regne sådan. 
 -Det kan da ikke være 
sådan, at forældre alene 
skal finansiere vores 
anlægsbudget, sagde han.
  Carsten B. Andersen (S) 
betegnede kommunens tv-
reklamer som bluff, eller 
det, der er værre, 
bondefangeri. 
 -Vi bruger 
børnepasningen i 
kampagner, og når folk så 
flytter hertil, så vups, 
hæver vi straks prisen på 
pasning, sagde han, og 
sammenlignende de 
borgerliges holdning til 
brugerbetaling med, at han 
betaler for 
rottebekæmpelse, selvom 
han aldrig har haft 
sådanne gnavere, på 
hjemadressen. 
  Dorthe Pedersen svarede, 
at det ville være ligeså 
meget bondefangeri overfor 
eventuelle tilflyttere at 
hæve 
grundskyldspromillen. 
  Landsbylisten støttede S 
og SF mens FRP undlod at 
stemme. 

Tilsyn med budgetfasen 
V- og K-gruppens ændringer til ændringsforslag skal undersøges 
Aalborg Stiftstidende 09.10.1997

Af Randi Borg

  AABYBRO: Budget 1998 
er blevet til på en måde, 

der i socialdemokraternes, 
Landsbylisten og SF's øjne 



er så kritisabel, at den bør 
undersøges nærmere. 
Borgmester Ole 
Lykkegaard gik straks ind 
for forslaget. 
  S-gruppeformand Carl 
Laursen forklarede, at 
partiet undrede sig over, at 
der er dukket 
ændringsforslag op, efter 
at fristen for at indlevere 
sådanne var udløbet 
tirsdag 23. september kl. 
12. 
 -Efter denne frist har V og 
K-gruppen ændret deres 
eget ændringsforslag, og vi 
mener ikke, at det er 
korrekt, at partier kan gøre 
det, når fristen er udløbet. 
Vi vil have det undersøgt 
nærmere. 
Stor undren 
  Han funderede over, 
hvorledes 
andenbehandlingen ville 
have foregået, hvis alle 

partier havde haft lejlighed 
til at ændre flere gange på 
deres egne 
ændringsforslag. 
  Erik Ingerslev Larsen, SF, 
havde også undret sig, da 
han fik dagsorden sendt 
ud. 
 -Spørgsmålet er, om det er 
rimeligt at komme med et 
ændringsforslag, så sent 
som 2. oktober. Fra et 
ekstraordinært møde en 
dag efter, at 
økonomiudvalget burde 
have andetbehandlet 
budgettet, sagde SF'eren.
  Landsbylistens Erik 
Nielsen var også blandt de 
undrende. 
 -Tiden var utrolig knap for 
at nå at indlevere 
ændringsforslag (seks 
dage, red.), og nu oplever 
jeg, at andre partier har 
afleveret deres forslag 
senere, sagde han. 

  Faktisk nåede 
Landsbylisten ikke at 
komme med 
ændringsforslag på grund 
af fristen. Erik Nielsen 
genopstiller ikke, og derfor 
ville han være ekstra 
sikker på sit bagland, 
inden han gav sine bud. 
Det kunne ikke nås. 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
mente, at V og K's 
ændringer på sin vis 
kunne betragtes som et 
budgetforslag fra 
økonomiudvalgets flertal. 
Men han var åben for at 
lade sagen undersøge. 
 -Vi vedtog en procedure i 
fjor, der indebærer, at 
økonomiudvalget kan 
komme med et forslag. 
Men det er en god ide at få 
undersøgt, om den holder, 
sagde han. 

Et vågent øje på hver politiker
Skolebestyrelsens formand Tinna K. Christensen er tilfreds med 
politikernes løfter
Aalborg Stiftstidende 09.10.1997

Af Randi Borg

  AABYBRO: De fyldte 
meget i aftes, forældre fra 
Biersted og Gjøl, både i 
byrådssalen og i 
diskussionerne om budget 
'98, som blev vedtaget efter 
afstemninger om 60 
ændringsforslag. 
  Biersted-flokken mødte 
op med spørgsmål til 
politikerne, hvoraf de fleste 
var direkte rettet mod V og 
K's ændringsforslag, som 
betyder, at Biersteds nye 
SFO først står færdig i 
1999. 
  Skolebestyrelsesformand 
Tinna K. Christensen 

stillede forældrenes 
spørgsmål. 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen 
skulle svare på hvorvidt, 
det er udtryk for en dårlig 
rådgivning af byrådet, når 
det så sent som mellem 
første- og andenbehandling 
af budgettet opdager at et 
punkt er underbudgetteret 
med en halv mio. kr. 
 -Eller er det en 
undskyldning for at løse et 
problem med børnetallet 
andetsteds i kommunen i 
11. time? spurgte hun med 
henvisning til, at Gjøl har 
fået en pavillon eller 
lignende i sidste øjeblik. 
  Tinna Christensen 

opfordrede byrådet til at 
finde en anden måde at 
styre den måde børnetallet 
bliver beregnet på. 
  Hun vurderede, at det 
efterhånden ser ud til, at 
de faktiske børnetal altid 
kommer bag på byrådet. 
 -På forældrerådsmøder i 
Biersted lægger vi altid ud 
med at gennemgå, hvor 
mange børn, der er 
indskrevet. Disse tal vil vi 
med glæde sende videre til 
kommunen, og jeg kan 
forestille mig, at de øvrige 
børneinstitutioner vil yde 
den samme service, tilbød 
hun. 
  Skolebestyrelsesformand 
ville også gerne have, at de 

penge, som er sat af i 1998 
til en midlertidig løsning 
bliver frigivet hurtigst 
muligt og ikke først til 
august, når den nye SFO 

skulle være klar til 
indflytning efter de første 
beregninger. 
Lang ventetid 

  Tinna Christensen 

ønskede desuden, at alle 
byrådsmedlemmer med et 
ja eller nej tilkendegav, om 
de var indstillede på at 
sikre, at institutionen 

Forældre var mødt op i stort tal, da byrådet skulle godkende næste års budget.
Gjøl-børn vil på budgettet proklamerede de, og politikerne fik lov at stå skoleret, da blandt andre skolebestyrelsens formand skød med skarpt.                    
Foto: Grete Dahl



bliver gjort færdig så tidligt 
som muligt i 1999.
  Politikerne valgte at vente 
med at svare, indtil de 
nåede frem til punktet. 

  Det tog meget lang tid, da 
forældrenes spørgsmål 
rettede sig til 
ændringsforslag nr. 52 og 
53a. Mødet begyndte kl. 

18, og alle ventede pænt til 
efter rygepause nummer 
to. 
  Da var kl. blevet 20.20 og 
borgmesteren forbarmede 

Fakta
Aalborg Stiftstidende 09.10.1997

 Skatteborgerne i Aabybro Kommune skal i 1998 betale 20,8 pct. i kommuneskat og 0,98 pct. i kirkeskat, hvis de der er 
medlemmer af folkekirken. Grundskyldspromillen er uændret på seks.
  Aabybro Kommunes budget er omkring 240 mio. kr.  Der tages to-tre mio. kr. i kassen, og der lånes treenhalv mio. kr. 
  Anlægsbudgettet er godt 10 mio. kr. og det eneste nye er en halv SFO i Biersted.
  Driftsbudgettet er udvidet med 8,5 mio. kr. blandt andet til flere børn og til flere ældre. Budgettet er løn- og 
pristalreguleret for samme beløb.

Meninger om budget 1998 
Aalborg Stiftstidende 09.10.1997

Efter fire stive timer begyndte kommunens små borgere at blive i det her-er-lidt-kedeligt-humør. Så borgmesteren forbarmede sig, og 
fremskyndte debatten om børnepolitikken. 

sig over de medbragte og 
efterhånden søvnige og i 
hvert fald trætte-af-at-
kede-sig, men stille børn. 
Så punkt 34-51 blev 
sprunget over i første 
omgang. 
Svært at følge med 
  En stor del af politikerne 
gav deres ja til at sikre, at 
institutionen blev hurtig 
færdig. Alle dog med det 
forbehold, at de ikke er 
sikre på at være med, når 
det skal besluttes at give 
den sidste del af pengene. 
 -Jeg er sikker på, at ingen 
- også hvis de er nogle 
andre - synes, at det er en 
god ide at bygge en halv 
institution, sagde 
borgmesteren. 
 -Vi så på et tidspunkt 
tallet to mio. kr. Men 
senere har det vist sig, at 
håndværkerudgifterne 
alene er anslået til 1,75 
mio. kr., og så er der ikke 
meget tilbage til andet end 
projektering og tilslutning, 
tilføjede han. 
  Han indrømmede, at 
politikerne kunne 
bebrejdes for ikke at have 
vidst, hvad SFO'en ville 
koste noget før, og havde 
samme holdning til 
spørgsmålene om børnetal.
 - Vi prøver så godt, vi kan, 

men det er svært at følge 
med, for udviklingen går 
stærkt. Lige nu passer vi 
omkring 98 procent af 
børn i børnehavealderen, 
så det er til at regne med. 
For SFO og dagplejen er 
procenten omkring 60, og 
det er sværere at forudse, 
om det stiger. Men vi 
prøver ihærdigt, sagde Ole 
Lykkegaard Andersen.
  Tinna K.Christensen var 
efter svarene ganske 
tilfreds med resultatet. 
Også fordi de fleste 
politikere gav udtryk for, at 
Biersteds børn kan få den 
midlertidige løsning for 
august 1998 - altså 
tidligere end det nye 
byggeri skulle stå færdigt. 
Og at det bliver tidligt i 
1999, at der skal holdes 
indvielsesfest i SFO'en. 
  - Vi holder dem fast på 
det, sagde hun, inden 
turen gik tilbage til 
Biersted. 
Skilte med 
  Forældrene fra Gjøl 
stillede ingen spørgsmål. 
De havde til gengæld skilte 
på maverne med et klart 
budskab: "Gjølbørn vil på 
budgettet", og de 
medbragte en lift med den 
yngste tilhører længe set i 
en byrådssal.        

  Forældrebestyrelses-
formand Flemming Eriksen 
forklarer, at forældrene 
holder øje med 
beslutningerne, fordi der 
stadig er lidt tvivl om, 
hvorvidt deres pavillon 
skal være midlertidig. 
 -Vi vil ikke risikere at blive 
spist af med en halv 
løsning. Jeg kan ikke 
forestille mig, at der bliver 
råd til mursten før efter år 
2000, så vi vil have en 
seriøs løsning samtidig 
med en pavillon, forklarer 
han. 
Forhandling 
  Mødet gav ingen afklaring 
på, hvordan de 400.000 kr. 
som er bevilget til de to 
SFO'er skal bruges. Erik 
Ingerslev Larsen forsøgte 
at få et klart svar fra det 
store flertal bag pengene. 
  Da han ikke kunne få 
det, fordi det, som Dorthe 
Pedersen (V) sagde, skal 
forhandles med brugerne 
først, valgte han at støtte 
sit eget ændringsforslag 
om at få 750.000 kr. på 
budgettet til en løsning på 
Gjøl i 1998. 
  Resten af byrådet stemte 
for de midlertidige 
bevillinger. 

  AABYBRO: Alarmen, 

tegnet på at et byrådsmøde 
har sneget sig ud på 

timerne efter kl. 22, lød 
midt i Erik Ingerslev 



Larsens afsluttende tale 
om årets budget. På det 
tidspunkt havde alle 
partiers politikere haft rig 
lejlighed til at udtrykke 
deres uforbeholdne mening 
om næste års økonomi. 
Både under de mange 
afstemninger og sådan 
generelt. 
  Carl Laursen (S): - Det 
var lige ved at blive et 
forlig, vi var tæt på 
hinanden. Men de 
borgerlige vil lade 
børnefamilierne betale her 
og nu gennem 
takststigninger, hvor vi 
mere langsigtet vil dække 
udgifterne ved at sætte 
grundskylden op. 
  Ernst Christensen (FRP): 
- I nogle kommuner har de 
måttet skære forfærdeligt 
på ældreplejen. Det har vi 

undgået, også fordi, der 
intet er at komme efter. 
Men vi mister frihed ved at 
låne penge. 
  Erik Ingerslev Larsen 
(SF): - Det tog så fire timer. 
V- og K ville holde den 
direkte beskatning 
uændret, og sådan blev det 
så. Men det glæder mig, at 
socialdemokraterne i år 
også vil hæve 
grundskylden, et forslag 
jeg ellers har været alene 
om i mange år. 
  Erik Nielsen, 
Landsbylisten: - Bortset fra 
stigningerne på SFO-
taksterne er jeg så 
nogenlunde tilfreds med 
budgettet. Vi er i 
virkeligheden ikke langt fra 
hinanden, det sidste som 
mangler, er ideologisk 
bestemt. 

  Ole Lykkegaard Andersen 
(V): - Vi havde mange 
ideer, men økonomien 
begrænser vores 
muligheder. Også fordi vi 
har udvidet med 8,5 mio. 
kr. oveni en almindelig 
regulering på samme 
beløb. Det glæder mig at 
erfare, at 
socialdemokraterne synes, 
at de har været med til at 
sætte et kæmpestor 
fodaftryk på budgettet, 
selvom der ikke blev forlig. 
Vi må tage af kassen i år, 
men jeg synes, at det er i 
orden, da vi skal betale fire 
mio. kr. tilbage i skat. Det 
er en engangsudgift. 
  Carl Laursen igen: - Nej, 
når et flertal i et byråd 
stikker fingrene i kassen, 
så er det ikke forbudt. 

Kø om æren for penge til ældre 
Tre forslag med samme hensigt 
Aalborg Stiftstidende 10.10.1997

  AABYBRO: SF, 
Socialdemokratiet og V og 
K-gruppen stod nærmest i 
kø for at få æren for, at der 
i stedet for at blive sparet 
på ældreområdet, nu 
bevilges 350.000 kr. 
yderligere til hjemmeplejen 
i 1998. 
  Alle parter havde 
ændringsforslag med på 
området, og alle ville kun 
stemme for deres eget. 
Dermed blev de borgerliges 
forslag om i alt at udvide 
rammerne i hjemmeplejen 
med 1,35 mio. kr. 
vedtaget.
  Carl Laursen (S) 
bemærkede på onsdagens 
byrådsmøde, at det er ham 
en glæde at se, at de 
borgerlige har taget 

socialdemokraternes ønske 
om ikke at skære på 
ældreplejen med i deres 
ændringsforslag. 

 -Men vi foretrækker vort 
eget forslag. Så vidt jeg 
kan læse af jeres 
bemærkninger, kan de 

350.000 kr. ekstra bruges. 
I taler om, hvorvidt der er 
behov, mens vi mener, at 
det er der, sagde han. 
En misforståelse 
  Ole Lykkegaard Andersen 
(V) kaldte 
socialdemokratens 
fortolkning en 
misforståelse, men lige 
meget hjalp det. Karlo 
Jensen (V) sagde, at de 
borgerliges beløb var 
størst, hvilket fik Knud 
Winther (S) op på 
mærkerne. 
 -Det er da utroligt. Der er 
en afgørende forskel, og 
den er, at vi ikke vil have 
en bruttonormering på 

hjemmeplejen. Den kan 
nemlig betyde, at de ældre 
ingen hjælp får, hvis 
hjemmehjælperen er syg 
eller på ferie . 
 -Desuden giver vores to 
forslag 363.000 kr., mens I 
har foreslået 350.000 kr., 
sagde han. 
  Ole Hermansen (V) 
syntes, at debatten om 
ældreområdet var ved at 
blive lidt afsporet. 
 -I socialudvalget var vi 
enige om, at vi ikke måtte 
lade området glide, da vi 
indførte serviceaftaler. Det 
gled alligevel, og det var 
derfor, at vi først ville 
stramme op. Men lad os da 

bare bevilge pengene, 
sagde han. 
  Erik Ingerslev Larsen 
foretrak at stemme for sine 
egne ændringsforslag, fordi 
de var mere præcist 
formuleret i alt omfatter 
1,1 mio. kr. 
  Landsbylisten og 
fremskridtspartiet stemte 
med V og K-gruppen, og fik 
således sat fingeraftryk på 
ældrepolitikken. 
  SF's forslag til 
anlægsbudgettet om 
forbedringer på Aabybro 
Plejehjem og Birkelse 
Plejecenter blev stemt ned 
af de øvrige. 

Der bliver flere penge til de ældre næste år, og politikerne stod nærmest i kø for at tage del i 
æren   	 	 	 	 	           Foto: Jesper Dall 

LO bag stort valgshow 
Aalborg Stiftstidende 13.10.1997

Poul Dissing 
underholder ved 
valgshow i Aabybro.
                                         
Foto: Michael Bygballe 

  AABYBRO: LO i Aabybro har taget 
initiativ til et stort valgshow i 
Nordjyllands MedieCenter i Aabybro 
onsdag 5. november om aftenen. Der 
bliver både musikalsk underholdning og 
valgflæsk fra en række kandidater til 
både amtsråd og byråd. 
  LO-formand Finn Graa Jacobsen 
fortæller, at underholdningen klares af 
Poul Dissing og Co samt den lokale Hardy 
Sørensen, Haldager. 
  Aftenen byder også på taler af den 
socialdemokratiske 
amtsborgmesterkandidat Orla Hav, 
byrådsmedlem for Socialdemokratiet Carl 
Laursen samt byrådsmedlem for SF Erik 
Ingerslev Larsen. 
  Alle 11 socialdemokratiske 
byrådskandidater deltager i valg-

showet.Det samme gør de fire SF'ere, som 
er stillet op. Desuden kommer Orla Hav 
samt den lokale amtsrådskandidat Jens 
Erik Grøn.
  De i alt 17 politikere bliver placeret ved 
et bord, og de fremmødte kan så stille 
spørgsmål. 
  I løbet af aftenen skal der også synges 
en række fællessange.



AabybroPosten 
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  Dissing, Dissing, von 
Daler & Dissing består af: 
 - Povl Dissing som kan se 
tilbage på en 31-årig 
karriere som professionel 
troubadur, og nyder 
anseelse som en af 
Danmarks mest 
respekterede visesangere. 
 - Rasmus Dissing er 
vokset op med sang og 
musik, begyndte allerede 
som 5-årig at spille og 
synge. Nu som 23-årig 
involveret i flere forskellige 
københavnske bands - han 
spiller key-board og 
synger. 
 - Jonas Dissing 26-årig 
uddannet grafiker - som 
sin bror - miljøpåvirket 
giver trioen en ekstra 
musikalsk dimension med 
sit frække og følsomme 

mundharpespil. 
 - Asger von Daler, der 
kom med i familietrioen i 
1996, spiller på diverse 
guitarer - som sin far en 
virtuos på sit instrument - 
han gør den lille trio til et 
helt orkester. 
  Familie-trioen Dissing, 
Dissing & Dissing 

debuterede i 1993 ved 
jazzfestivalen i Molde 
(Norge) og har siden med 
stigende intensitet turneret 
rundt på cafeer, 
musikforeninger og 
spillesteder. Repertoiret er 
righoldigt - gammelt og nyt 
i en saftig blueset 
blanding. 

60 mennesker vil gerne bestemme 
AA-listen blev aldrig til en liste til kommunevalget 
Aalborg Stiftstidende 22.10.1997

Thorkild Eskildsen blev tidligere på 
efteråret opfordret til at danne en 
upolitisk liste. Nu er planerne opgivet, 
da der ikke kunne findes kandidater 
nok. 

Af Randi Borg

  AABYBRO: 60 indbyggere 
i den myndige alder fra 
Aabybro Kommune har 
lagt billet ind på en af de 
17 stole i byrådssalen. 
Næsten hver tredje får 
drømmen opfyldt de næste 
fire år. 
  Antallet af kandidater er 
gået over en femtedel 
tilbage, siden valget i 
1993. Dengang stillede 77 
borgere op fordelt på otte 
lister, mens der i år bliver 
syv lister. 
Opgav AA-liste 
  AA-Listen har opgivet at 
stille op. Til det sidste 

forsøgte en arbejdsgruppe 
med Thorkild Eskildsen i 
spidsen at finde 
kandidater. Nok var folk 
interesseret, men kun i at 
stemme på listen.
 -Vi havde som 
forudsætning, at listen 
skulle dække så bredt, at 
det var sandsynligt at få to 
mandater i byrådet. Dertil 
skulle vi bruge ti 
kandidater, forklarer 
Thorkild Eskildsen. 
  Han tilføjer, at meningen 
at gå i valgforbund med 
Landsbylisten, og så selv 
dække de fire øvrige 
lokalområder. Men nu er 
karrieren i politik slut for 
hans eget vedkommende. 
 -Nej, fire år er for lang tid, 

selvom jeg lige har lært at 
man kan blive 
indenrigsminister i en høj 
alder, siger det tidligere 
byrådsmedlem for FRP. 
Færre kandidater 
  I 1993 var der en 
Borgerliste med ni 
kandidater, hvoraf ingen 
opnåede valg. Af de øvrige 
partier stiller V og K med 
uændret antal kandidater, 
det vil sige henholdsvis 21 
og syv. 
  Socialdemokraterne 
stiller med tre færre 
kandidater og har denne 

gang 11 mennesker på 
listen. Også hos SF er der 
tre færre alternativer at 
vælge imellem. Listen har i 
år fire kandidater. 
  Fremskridtspartiet stiller 
med fem kandidater mod 
syv i 1993, Landsbylisten 
har seks at vælge imellem 
mod syv ved det seneste 
valg. 
Flest mænd 
  Eneste parti uden 
repræsentation i det 
nuværende byråd er 
Kristeligt Folkeparti, der 
stiller med seks kandidater 

mod fem ved valget for fire 
år siden.
  De mest 
ligestillingsvenlige partier 
er SF og Landsbylisten, der 
stiller med lige mange 
herrer og damer. Venstre 
stiller med fem damer og 
16 herrer, 
Socialdemokratiet med to 
kvinder og ni mænd, Det 
konservative Folkeparti har 
en kvindelig kandidat, 
mens Kristeligt Folkeparti 
og Fremskridtspartiet har 
valgt kunne at stille op 
med mænd. 

Borgerligt og socialistisk valgforbund
Samarbejde gavner de store
Aalborg Stiftstidende 22.10.1997

  AABYBRO: Samarbejdet 
mellem de forskellige 
partier op til 
kommunalvalget har 
resulteret i et borgerlig og 
et socialistisk valgforbund. 
  SF og Socialdemokratiet 
er gået sammen, som de 
plejer at gøre. Samarbejdet 
indbragte partierne 2134 
stemmer, som rakte til fem 
socialdemokratiske og et 
SF mandat ved det seneste 
valg. 
  Mandaterne kostede i 
gennemsnit 356 stemmer. 
Socialdemokratiet fik 
glæde af resten af SF's 533 
stemmer, så de 
socialdemokratiske 
mandater i gennemsnit 
kostede 320 stemmer. 
Kristelige med 
  Venstre, Det konservative 
Folkeparti og 

Fremskridstpartiets 
valgforbund udvides i år 
med Kristeligt Folkeparti, 
der for fire år siden var i 
forbund med 
Landsbylisten. 
  V, K og FRP's forbund 
opnåede 3239 stemmer. V 
fik otte mandater og de to 
øvrige medlemmer et 
mandat hver. De borgerlige 
mandater blev billigere end 
de socialistiske og kostede 
i gennemsnit 334 stemmer. 
Da K fik 484 stemmer og 
FRP 448 stemmer, blev de 
overskydende stemmer til 
"billige" Venstremandater. 
De kostede i gennemsnit 
288 stemmer. 
Ny partner 
  Kristeligt Folkeparti har 
skiftet partner, fordi Erik 
Nielsen ikke stiller op på 
Landsbylisten. Sidste gang 
var det naturligt for partiet 

at støtte listen, fordi Erik 
Nielsen er medlem af 
Kristeligt Folkeparti. 
  Dengang fik 
Landsbylisten 303 
stemmer og Kristeligt 
Folkeparti 145. Det blev til 
et mandat tilsammen, som 
altså gik til Landsbylisten, 
der i år er uden for 
valgforbund. 
Dyrt for de små 
  Den kommunale 
Borgerliste fik 297 
stemmer, og det var ikke 
nok til et mandat. Ved 
valget i 1993 blev der 
afgivet 6118 stemmer. Et 
"rent" mandat kostede 360 
stemmer, men de 
forskellige valgforbund 
giver de store fordele frem 
for de små, hvis mandater 
bliver dyrere. SF's kostede 
533 stemmer. 



AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 27. oktober 1997 på Aabybro Rådhus 

Tilstede: Per, Erik, Karen og Jette

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Meddelelser fra formand og kasserer
4. Kommunalpolitik
5. Valg
6. Eventuelt

ad 1 + 2. Jette

ad 3. Meddelelser fra centralt hold 

ad 4. Byrådsdagsordenen gennemgåes

ad 5. Kommunalvalg 1997:

Valgmateriale bestilles centralt

Valgannonce til AabybroPOsten er udarbejdet.

Vi har modteget valgaviser fra amtet

Opsætning af plakater den 1. og 2. november: Erik og Per tager sig af det.

Valgmøde:
Gjøl den 4. november
Mediecentret den 5. november
Nørhalne den 10. november
Biersted den 11. og 12. november
Aabybro den 13. november
Karen deltager i Biersted, Lars de øvrige steder sammen med Erik.

ad 6. - 

referent: Jette Staal

AabybroPosten 29.10.1997

S og SF klager til tilsynsrådet 
Budgetfasen bliver nu undersøgt nærmere 
Aalborg Stiftstidende 31.10.1997

  AABYBRO: 
Socialdemokratiet og SF 
har besluttet sig for at 
klage til tilsynsrådet over 
den måde Budget '98 blev 
til på. 
  Klagen drejer sig om de 
ændringsforslag, der kom 
efter det sidste 
økonomiudvalgsmøde, 
inden byrådet skulle 
vedtage det endelige 
budget.
  Ændringerne - som 
næsten havde været et 
forlig mellem V, K og S - 
blev efter 
økonomiudvalgsmødet 
sendt ud til alle politikerne 

under overskriften: Venstre 
og Konservatives 
ændringsforslag... 
  Men alle øvrige partiers 
frist for ændringsforslag 
udløb en god uges tid før 
det sidste 
økonomiudvalgsmøde, og 
derfor anførte S og SF 
under budgetdebatten, at 
det virkede underligt, at to 
partier havde fået en 
ekstra frist. 
  Sagen er så trukket ud, 
forklarer 
socialdemokraternes 
gruppeformand, fordi han 
ovenpå debatten havde fået 
det indtryk, at 
administrationen skulle 
sende sagen videre. 

 -Jeg havde forstået på 
borgmesteren, at vi var 
enige om, at få sagen 
undersøgt, siger Carl 
Laursen. 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
siger, at han sagde, at han 
synes, at det var en god 
ide, at socialdemokraterne 
og SF undersøgte sagen. 
 -Jeg har sådan set selv 
undersøgt det, siger han, 
og henviser til, at Aabybro 
Kommune har vedtaget, at 
økonomiudvalget kan 
komme med 
ændringsforslag til 
budgettet, også efter det 
sidste møde.            Ranbo 



Kun lokale til vælgermøde 
Landsbylisten holdes udenfor debatten andre steder
Aalborg Stiftstidende 04.11.1997

  BIRKELSE: Landsbylisten 
holdes ude fra de 
tværpolitiske vælgermøder, 
som borgerforeningerne 
holder på Gjøl, i Nørhalne 
og Aabybro. 
 -Vi har ingen invitationer 
fået endnu, og det første 
møde er på Gjøl i aften, 
siger Preben D. Jensen. 
  Annemie Pedersen 
medgiver, at der derfor 
bliver tale om en meget 
lokal valgkamp for 
Landsbylisten. Det samme 
kommer til at gøre sig 
gældende for Birkelse og 
omegn som helhed - i hvert 
fald når der tales om 
vælgermøder.
  Birkelse Borgerforening 
har nemlig valgt kun at 
invitere partier, som har 
lokale kandidater med til 
foreningens vælgermøde 

11. november. Det går ud 
over SF, Det konservative 
Folkeparti og 
Fremskridtpartiet - 
halvdelen af de opstillede 
partier. 
  Landsbylistens 
spidskandidater opfatter 
begge handlingen som et 
udtryk for, at 
borgerforeningen støtter 
Landsbylisten, og det 
bekræfter 
borgerforeningens formand 
Hanne Welløv.
 -Vi inviterer kun lokale 
kandidater, for dem ser vi 
helst valgt ind. Hvorfor 
skulle nogle mennesker fra 
Aabybro gøre noget ekstra 
for byen, siger hun.
  Hanne Welløv synes, at 
der er noget pjat, at 
Landsbylisten ikke er 
inviteret med til 
vælgermøder i andre byer. 
For folkene i Birkelse vil 

gerne hjælpe andre i gang 
med at få Landsbyråd og 
Landsbyliste-kandidater. 
Listens politiske mål kan 
sagtens række ud over 
Birkelse. 
  Hun håber desuden, at 
der kommer mange til det 
meget lokale valgmøde, og 
siger, at vil folk også høre 
meninger fra de tre partier 
uden lokale kandidater, er 
der senere lejlighed til det i 
for eksempel Aabybro. 
  Birkelse Borgerforening 
har inviteret Karl Schrøder 
(S), Mogens Nørgaard 
Pedersen (KRF), Louis 
Larsen samt Anders og 
Lone Hvilsom (V). Fra 
Landsbylisten deltager 
Annemie Pedersen, Preben 
D. Jensen, Torben Welløv, 
Sonja Jensen, Eric 
Lomborg og Annie 
Pedersen.  

11 politikere til Nørhalne
Aalborg Stiftstidende 04.11.1997

  NØRHALNE: Nørhalne 
Borgerforening har 
inviteret hele 11 politikere 
fra seks partier til møde 
med vælgerne, der så får 
mulighed for at lære nogle 
af kandidaterne til det 
kommende byråd nærmere 
at kende. 
  Mødet foregår mandag 
aften 10. november i 
Nørhalne Forsamlingshus, 
hvor partierne får fem 
minutter til at præsentere 
deres program, inden 
borgerne kan spørge løs. 
Når svarene er givet får 

partierne tre minutter, til 
at runde af i.
  Følgende politikere er på 
podiet: 
  Socialdemokraterne Knud 
Winther og Inge Pedersen, 
begge Nørhalne. De 
konservative Jørn 
Krogsgaard og Jens 
Brøndum, begge Aabybro. 
Venstrefolkene Ole 
Lykkegaard, Gjøl, og Jan 
Andersen, Nørhalne. Fra 
Kristeligt Folkeparti 
deltager Mogens Nørgaard 
Pedersen, Birkelse, og 
Jørgen Christensen, 
Nørhalne, mens SF sender 
Erik Ingerslev Larsen, 

Aabybro, og Lars 
Jacobsen, Nørhalne. Ernst 
Christensen, Aabybro, 
deltager for FRP.
  Arrangørerne fra 
Nørhalne Borgerforening 
håber, at der kommer 
mange vælgere til mødet 
for at benytte lejligheden 
til at høre de forskellige 
politiske programmer for 
fremtiden. 
  Eventuelt valgflæsk kan 
skylles ned med kaffe, og 
der er kringle til de 
tilhørere, der ikke blive 
mætte af at lytte.

S holder valgmøde i Biersted 
Aalborg Stiftstidende 05.11.1997

  BIERSTED: 
Socialdemokratiet står for 
kommunevalgets femte 
tværpolitiske vælgermøde, 
som foregår i Biersted. 
  Mødet foregår på Biersted 
Kro onsdag 12. november 
og der er indbudt seks 
partier: Socialdemokratiet, 

Det Konservative 
Folkeparti, SF, Kristeligt 
Folkeparti, Venstre og 
Socialdemokratiet. 
  Socialdemokratiets 
sekretær Vagn Eyvind 
Madsen oplyser, at det 
bliver et traditionelt 
vælgermøde med indlæg 
fra alle partier på omkring 
fem minutter efterfulgt af 

debat. Også her har 
partierne tre minutter til at 
slutte af. 
  Der er endnu ikke sat 
navne på partiernes 
repræsentanter, men 
Socialdemokratiet 
forestiller sig, at der skal 
en kandidat med fra hvert 
parti. Partiet har en 
ordstyrer parat, Eva Rytter 
Andersen, Gjøl. 

Borgmester: Klage er noget pjatværk 
Budgetfasen er undersøgt i notat fra 15. oktober 
Aalborg Stiftstidende 05.11.1997

Af Randi Borg

  AABYBRO: Borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V) har sendt breve til SF 
og Socialdemokratiet i 
anledning af, at de to 
partier har sendt 
budgetfasens forløb til 
eftersyn i Tilsynsrådet for 
Nordjyllands Amt. 
  Kuverten indeholder en 
redegørelse, som 
kommunaldirektør Jens 
Møller Jensen afleverede til 
borgmesteren en uge efter 
det byrådsmøde, hvor 
kritikken af budgetfasen 
kom frem. Den har været 
klar siden 15. oktober, og 
alle har kunnet læse den. 
 -Notatet indeholder 
samme forklaring, som jeg 
gav på byrådsmødet. Jeg 
havde først ikke tænkt på 
at give det videre til S og 
SF, men det gør jeg så nu, 
efter at have læst i 
Stiftstidende, at de går 
videre med sagen, siger Ole 
Lykkegaard Andersen. 
 -Er det blot formuleringen 
i ændringsforslaget det er 
galt med, synes jeg, at 

klagen er rent pjatværk, 
siger han. 
  Notatet indeholder en 
forklaring om, at der i den 
godkendte køreplan for 
budgettet udtrykkeligt 
står, at økonomiudvalget 
alene kan komme med 
ændringsforslag, efter at 
tidsfristen for partiernes 
forslag er udløbet. 
 -Der er ingen formelle 
begrænsninger for, 
hvorledes et 
ændringsforslag bliver 
udformet. Et eller flere 
medlemmer af udvalget 
kan således udarbejde et 
ændringsforslag, ligesom 
borgere, interessegrupper 
og politiske partier på 
forhånd kan have 
overdraget et eller flere 
medlemmer af 
økonomiudvalget et 
udarbejdet 
ændringsforslag, skriver 
kommunaldirektøren. 
  Ole Lykkegaard Andersen 
forklarer, at det selvfølgelig 
også inkluderer 
økonomiudvalgets 
mindretal. Men der skal, 
uanset hvem forslaget er 
fra, et flertal til i 
økonomiudvalget, før 

ændringsforslaget kan 
anbefales godkendt til 
byrådet. 
  På spørgsmålet om, 
hvorvidt der så stadig er 
noget galt i, at der stod "V 
og K-gruppen" på det 
forslag, kritikken er rejst 
mod, i stedet for "et flertal i 
økonomiudvalget", svarer 
Ole Lykkegaard Andersen: 
 -Det er en petitesse, hvis 
sagen ikke handler om 
sagens gang, men kun om, 
at der er noget galt med 
bilagets formulering. 

Borgmester Ole Lykkegaard Andersen har 
undersøgt budgetfasens korrekthed. Der har 
eksisteret et notat om sagen siden 15. 
oktober. 



Minutur mod valgflæsk 
Erhvervsliv, trafik, miljø, børn og ældre til debat på vælgermøde på 
Gjøl Kro 
Aalborg Stiftstidende 05.11.1997

  GJØL: Spørgsmålene var 
næsten lige så talrige som 
deltagerne, da Gjøl Borger- 
og Erhvervsforening i aftes 
holdt vælgermøde for de 
opstillede politiske partier 
på Gjøl Kro. 
  Mødet var det første af 
sin slags op til 
kommunevalget 18. 
november, og de 11 
kandidater havde 
friskheden i behold. En del 
var så ivrige, at ordstyrer 
og arrangørformand 
Lisbeth Emmerys 
medbragte minutur måtte 
bippe advarende om, at 
valgflæsket var ved at få 
for meget. 
  Politikeme fik gæstfrit 
ordet før de godt 80 
gjølboere og tilrejsende, 
fem minutter til hvert 
parti. 300 sekunder til at 

præsentere 
valgprogrammet med en 
lokal vinkel og hvor muligt 
af en lokal kandidat. 
  Alle talte om ældrepolitik, 
og ingen ønskede at spare 
på området. S og K 
understregede, at deres 
løfte handlede om 
hjemmeplejen. FRP mente, 
at ældreplejen trænger til 
et løft, V vil fastholde og SF 
udbygge. 
  Alle er enige om at 
fastholde 
pasningsgarantien, og også 
om i det hele taget at lytte 
og lære og meget gerne 
gøre noget ved 
Limfjordsgade. Borgerne 
skal bare komme i gang 
med ideer, og som Lisbeth 
Emmery til slut 
bemærkede, skal Gjøl 
Borger- og 
Erhvervsforening i 

arbejdstøjet. 
  Enigheden strækker sig 
ikke til at gøre Aabybro til 
en giftfri kommune. Her 
står S og SF alene. 
Enigheden strækker sig 
heller ikke til finansiering 
af hele gildet, men det 
nævnte ingen. Og ingen 
spurgte nærmere til de 
økonomiske detaljer.
Industri eller ej 
  De spurgte til gengæld 
om meget andet. 
Gjølboerne ville vide mere 
om deres bys muligheder. 
Hvad skal det hele ende 
med, skal mulighedeme for 
industri bevares og 
hvordan?   
  Kaj Christensen (K) 
forklarede, at det er 
konservativ politik at byde 
alle slags virksomheder 
velkomne. Han tilføjede, at 
ideen skal ses i lyset af 

Livlighed prægede vælgermødet på Gjøl Kro i aftes. Spørgsmålene var talrige ligesom deltagerantallet. Godt 80 ville spørge politikerne om 
deres bud på fremtiden.                                                                
Foto: Mogens Andersen

Teknologiparkens ringe 
succes. 
  Eva Rytter Andersen (S) 
understregede, at 
politikerne hele tiden skal 
have i baghovedet, at også 
Gjøls landsbymiljø skal 
bevares. Derfor ingen store 
nye virksomheder, men 
plads til at eksisterende 
kan udvide. 
  Kristen Vestergaard 
(KRF), sagde, at det er 
nødvendigt at ikke alle 
virksomheder befinder sig i 
kommunens hovedstad. 
 -Hvis der ingen 
virksomheder er i 
lokalsamfundene, 
forsvinder først brugsen og 
så senere måske skolen. 
Derfor går jeg ind for lokale 
industrivirksomheder, 
sagde han. 
  Ole Lykkegaard Andersen 
(V) gav ham ret deri, mens 
Erik Ingerslev (SF) helst så 
virksomhedstyper såsom 
håndværkere og meget 
små industrivirksomheder 
på GjøL 
 -De fleste bor her, fordi 
området - by og natur - er 
attraktivt, mens de 
arbejder andre steder, 
mente han. 
Fartsyndere 
  Et andet stort emne var 
fartsdæmpende 
foranstaltninger ved skolen 
- og i Limfjordsgade. Claus 
Rom Andersen spurgte, om 
der kunne gøres noget 
effektivt ved problemerne 
ved skolen. Her har bump 
indtil videre medført, at 
gennemsnitshastigheden 
er øget. 
  De nuværende 
byrådspolitikere var enige 
om en ting. Når der bliver 
kørt for stærkt det 
pågældende sted, så er det 

rent faktisk lokale bilister, 
som gør det. Underforstået 
lå, at det kunne de så lade 
være med, for der var 
meget få klare svar på, om 
der skal gøres noget. 
Limfjordsgade 

  Kitti Carroll efterlyste 
planer for Limfjordsgade. 
Hun og Gjøl Borger- og 
Erhvervsforening havde 
regnet med, at der efter 
Trafiksikkerhedsplanens 
vedtagelse ville komme 
konkrete ting på bordet. 
 -Det eneste, der endnu er 
sket, er vores eget 
torveprojekt. Ikke for det, 
da - vi har flere gode ideer, 
sagde hun. 
  Dem ville Jørn 
Krogsgaard gerne modtage. 
Han forklarede desuden, at 
alle projekterne først skulle 
regnes ud og så senere 
planlægges i detaljer. 
  Der blev også funderet 

mere barokt over specielt 
bump. Ernst Christensen 
(FRP) talte om paradokset i 
først at lave fine glatte veje 
for siden at forsyne dem 
med kamelpukler, og 
Kristen Vestergaard (KRF) 
kom i tanker om en 
østtysk løsning. 
 -Jeg har kørt på østtyske 
veje med brosten. 30 km. i 
timen er rigeligt på 
sådanne veje, ved højere 
fart falder bilen fra 
hinanden, sagde han. 
Det rene vand 
  Også miljøet, om Aabybro 
skal være en giftfri 
kommune fik forskellige 
politiske holdninger med 
på vejen. Alle var enige om, 
at der skal passes godt på 
drikkevandet. 
  S og SF vil gøre det ved at 
gå foran med et godt 
eksempel. En giftfri 
kommunal politik, mens 

Absolut yngste deltagere ved vælgermødet på Gjøl Kro i aftes. Ellers svarede gennemsnits-
alderen blandt tilhørerne meget godt til kandidaternes. 



DE DELTOG
GJØL: 11 kandidater til byrådet 
deltog i vælgermødet på Gjøl Kro 
i aftes.
  Socialdemokratiet: Eva Rytter 
Andersen, Gjøl, og 
byrådsmedlem Carl Laursen, 
Biersted, som er i byrådet nu.
  SF: Byrådsmedlem Erik 
Ingerslev Larsen, Aabybro, og 
Lars Hasager, Nørhalne.
  Det konservative Folkeparti: Kaj 
Christensen, Gjøl, og 
byrådsmedlem Jørn Krogsgaard, 
Aabybro.
  Kristeligt Folkeparti: Kristen 
Vestergaard, Gjøl, og Mogens 
Nørgaard Pedersen, Birkelse.
  Venstre: Byrådsmedlemmerne 
Ole Lykkegaard Andersen og Ole 
Hermansen, begge Gjøl.
  Fremskridtspartiet: Ernst 
Christensen, Aabybro.

Venstre mente, at 
kommunens giftforbrug er 
en dråbe i havet og 
hverken gør fra eller til, så 
længe midlerne bruges 
med omtanke.
 - Det er ren religion at tro, 
at en giftfri Aabybro 
Kommune gør fra eller til, 
sagde Ole Lykkegaard 
Andersen (V).
  Det fik Erik Ingerslev 
Larsen (SF) til at bemærke, 
at den dråbe meget vel 
kunne være den, der får 
bægeret til at flyde over. SF 
vil for eksempel gerne købe 
marker ovenpå 
vandindvindingsområder 
for at sikre dem mod 
forurening.
  Politikerne ragede uklar 
med hinanden i 
spørgsmålet om privat 
børnepasning.   
  Som eneste parti - efter 
programmet - går Kristeligt 
Folkeparti ind for, at 
pengene skal følge barnet, 

så forældre frit kan vælge 
pasning. Men under 
debatten hoppede 
Fremskridtspartiet med på 
den ide til stor 
overraskelse for 
ophavsmændene. 
  De øvrige partier talte om 
den nye ordning, hvor 
forældre kan få en del af 
det, det ellers koster at få 
børn passet kommunalt. V 
og K indførte den via 
budget '98, og 
socialdemokraterne ville 
sandsynligvis nok være 
med, men de ville godt 
have forhandlet om den. 
  Måske havde det været 
en god ide. I hvert fald 
udspandt der sig længere 
dialoger mellem Ole 
Lykkegaard Andersen, 
Knud Winther (S) fra 
salen, Carl Laursen (S) og 
Erik Ingerslev Larsen (SF). 
  Et er dog sikker, 
forældrene skal ansætte 
nogle til at passe børnene, 

og de kan højst få 70 pct. 
af udgifterne dækket. 
Samme udgifter må højst 
udgøre 85 pct. af den 
kommunale pris.  

Vælgermøde i Aabybro
Aalborg Stiftstidende 07.11.1997

   AABYBRO: Valgkampens 
indtil videre sidste 
vælgermøde finder sted 
torsdag 13. november på 
Nordjyllands MedieCenter i 
Aabybro, hvor 
borgerforeningen har sat 
partierne stævne. 
  Aabybro Borgerforenings 
formand, Christian 
Jensen, oplyser, at tanken 
med mødet er at forsøge at 
få de opstillingsberettigede 
partier og deres kandidater 
til at fremlægge ideer og 
holdninger over for 
borgerne. 
  Det skulle gerne give 
samme borgere et billede 
af, hvad de enkelte 

kandidater og partier står 
for. 
 -Det må være et rimeligt 
forlangende at få en klar 
udmelding, selvom jeg ved, 
at det kan være svært at få 
noget konkret ud af 
kandidaterne, siger 
Christian Jensen. 
  Han tilføjer, at det derfor 
er nødvendigt, at så mange 
som muligt møder op og 
stiller spørgsmål til de 
mennesker, der skal styre 
kommunen ind i det næste 
årtusinde. 
 -Det er jo mange ting, som 
politikerne beslutter, som 
vi som borgere kommer til 
et leve under, pointerer 
han. 

  Socialdemokratiet stiller 
med Steen Nielsen, 
Aabybro, og Carl Laursen, 
Biersted. SF stiller med 
Erik Ingerslev Larsen, 
Aabybro, og Lars Jacobsen 
Hasager, Nørhalne. Det 
konservative Folkeparti 
stiller med Jørn 
Krogsgaard og Flemming 
Beltoft, begge Aabybro. 
Venstre sender Karlo 
Jensen og Aage Toftegaard, 
begge Aabybro. Kristeligt 
Folkeparti stiller med Tage 
Sørensen, Aabybro, og 
Mogens Nørgaard 
Pedersen, Birkelse, mens 
Fremskridtspartiet stiller 
med Ernst Christensen, 
Aabybro. 

Reng. ass.
Inge Lis T.
Pedersen, 57
Aabybro

Kleinsmed
Erik Ingerslev
Larsen, 49

Byggetekniker
Lars Jacobsen
Hasager, 40
Nørhalne

Pædagog
Karen Risager
Frøstrup 46



Cafemøde tiltrak vælgerne 
Aalborg Stiftstidende 07.11.1997

 

 AABYBRO: 
Godt 100 mennesker 
valgte at deltage i LOs 
alternative vælgermøde 
på MedieCenter, hvor 11 
lokale S-byråds-
kandidater plus to 
amtsrådskandidater og 
de fire byrådskandidater 
fra SF var med.
  Mødet var et cafemøde. 
og det vil sige, at der 
blev stillet et bord op til 
hver kandidat, hvor 
vælgerne så kunne 
spørge personligt til 
visioner, enkeltsager 
eller, hvad de nu havde 
lyst til. 
  Formand for LO 
Aabybro Finn Graa 
Jacobsen siger, at ideen 
fungerede flot.
Alle begejstrede 
 -Alle var begejstrede, 
også kandidaterne, siger 
han. 
  Det gode ved 
mødeformen er i 
formandens øjne, at 
mennesker, der normalt 
ikke stiller spørgsmål til 
et vælgermøde, kunne 
spørge i ro og mag. 
 -Det virkede. Der var 
fuldt hus ved alle 
bordene gennem 
spørgetiden, siger han, 
og tilføjer, at der ikke var 
tale om partikammerater 
eller kandidaternes 
familie og venner. 
  Udover politikken, der 
inkluderede taler af Erik 
Ingerslev Larsen (SF), Carl Laursen (S) 
og amtsborgmesterskan-didat Orla Hav 
(S), var der sang og musik. 
  Povl Dissing & Co henrykkede i to 
omgange publikum i multisalen, og der 

var fællessang mellem de forskellige 
programpunkter. 
  Finn Graa Jacobsen tror på ideen med 
cafevælgermøde, og det er sandsynligt, 
at LO gentager succesen ved senere 
valg. 

Ansøgning om en stol
Aalborg Stiftstidende 07.11.1997

Af Randi Borg

Kære Vælger 
Hermed ansøger jeg om en af de 17 
ledige stole i byrådet i Aabybro. Jeg er 
en mand på 49 år og fem måneder, og 
jeg kan lidt af hvert. Jeg arbejder med 
næsten alting, og det oftere i det private 
erhversliv end i det offentlige, hvis jeg 
altså ikke lige er selvstændig.
  Jeg vil beskrive mig selv som den 
gennemsnitlige kandidat. 
Godt tre år ældre end gennemsnittet på 
de yngste og 10 år yngre end den ældste. 
Der findes 13 ud af 60 kandidater, der 
enten er på alder med mig eller blot et år 
yngre eller ældre. 
  Nok er jeg en mand, men jeg fornægter 
ikke mine feminine sider. Omkring en 
fjerdedel af mig er kvinde, og jeg ved 
godt, at det kunne være bedre fordelt.
Kvinden i mig er med til at holde mig 
ung med sine gennemsnitlige 45 år og ni 
måneder, mens min maskuline alder i 
snit er 50 og et halvt år.          
  Tættest ligger jeg på Landsbylisten, 
hvad angår alder. Her er der kun 11 år 
mellem ældste og yngste kandidat, og 
gennemsnitsalderen er 48 år og fem 
måneder. 
  Længst fra mig ligger 
Fremskridtspartiet. Her er 
gennemsnitsalderen 59 år, og der er 
ligeså mange års forskel på den ældste 
og yngste kandidat. Mine yderpunkter 
på alle lister er 18 og 81, en forskel på 
63 år på den maskuline del, mens den 
er 57 og 28, altså 27 års spredning, rent 
kvindeligt set. 
  Sådan politisk er det meste af mig 
borgerlig. Tre ud af fire dele i min 
personlighed er opstillet til højre for 
Socialdemokratiet, og jeg har flest strenge 
at spille på, når jeg er i Venstre-humør. 
21 såmænd, så mange som det er mig 
tilladt, mens mine fire SF'ere er færrest. 
  Hvilke af mine evner jeg kommer til at 
bruge mest, er naturligvis op til Dem. Der 

er trods alt 60 indfaldsvinkler at vælge 
imellem, og der er jo kun plads til 17. 
Men det må være lettere at beslutte sig 
denne gang. Sidst var der 77 at vælge 
imellem og det fra otte lister mod nu syv. 
  Idet jeg håber at høre fra Dem 18. 
november angående de ledige stole pr. 1. 
januar 1998, hilser jeg Dem venligst. 

       Deres Gennemsnitlige Byrod 

LOs alternative vælgermøde trak mange folk til - godt hjulpet af en veloplagt Poul Dissing.
Det gode ved mødeformen er i formanden Finn Jacobsens øjne, at mennesker, der normalt ikke 
stiller spørgsmål til et vælgermøde, kunne spørge i ro og mag.



Klager til tilsynsrådet 
Carl Laursen: Borgmesteren mener altid, at 
ting er noget pjat, hvis man ikke mener det 
samme som han 
Aalborg Stiftstidende 09.11.1997

Af Randi Borg

  BIERSTED: 
Socialdemokratiet og SF 
fastholder at sende sagen 
om budgetfasen til 
tilsynsrådet, selvom 
borgmester Ole 
Lykkegaard har sendt dem 
et forklarende notat, som 
kommunaldirektøren har 
udarbejdet. 
  Gruppeformand og 
borgmesterkandidat Carl 
Laursen (S) mener ikke, at 
notatet ændrer noget i 
forhold til de ting, som de 
to partier er utilfredse 
med.
  Han mener heller ikke, 
som borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen, at 
klagen er noget pjatværk. 
Noget pjat 

 -Det må han da gerne 
synes. Borgmesteren synes 
jo altid, at ting er noget 
pjat, hvis man ikke mener 
det samme, som han gør, 
siger Carl Laursen. 
  Han forklarer, at 
partierne trods notatet, 
som siger god for 
fremgangsmåden, vil have 
tingene undersøgt. Det er i 
deres øjne stadig ting i 
årets budgetfase, som bør 
undersøges. 
 -Vi har tradition for en 
frist for ændringsforslag 
fra partierne (i år otte dage 
inden 
økonomiudvalgsmødet, 
red.). Men i år hev Venstre 
og Konservative et helt nyt 
ændringsforslag frem 

under 
økonomiudvalgsmødet i 
stedet for at bruge det, de 
havde afleveret, da fristen 
udløb, siger Carl Laursen. 
  Han siger, at hvis det er 
korrekt handlemåde, så er 
det unødvendigt med en 
førstebehandling af 
budgettet. 
 -Hvad skal vi med en 
førstebehandling, hvis 
flertallet blot lurepasser og 
bygger andre partiers 
ændringsforslag ind i 
noget, de senere kalder for 
et basisbudget og 
fremlægger til 
andenbehandling, siger 
Carl Laursen. 
 -Udover at have fordelen 
ved at være et flertal, får 
flertallet muligheden for at 
skumme fløden fra andres 
forslag, siger han. 
  Carl Laursen siger, at 
det var hans klare 
indtryk på byrådsmødet, 
hvor budgettet blev 
behandlet, at 
utilfredsheden gjaldt alle 
partier. 
Kunne ikke passe 
 -Det var hele vejen 
rundt. Også hos 
Fremskridtspartiet og 
Landsbylisten var 
holdningen da, at det 
kunne ikke passe, at 
flertallet opfører sig på 
den måde, siger han. 
 -Vi kan ligeså godt sløjfe 
afleveringsfristen for 
ændringsforslag, hvis 
fremgansmåden i år har 
været korrekt, for hvad er 
fristen så værd, spørger 
socialdemokraternes 

borgmesterkandidat. 
  Carl Laursen fastholder 
derfor, at Tilsynsrådet skal 
se på sagen. Han 
pointerer, at der burde 
have været forhandlet om 
de ændringsforslag, som V 
og K afleverede samtidig 
med de øvrige partier. 

Carl Laursen: Venstre og Konservative 

overholdt ikke traditionen for aflevering af 

ændringsforslag. 

Tidsplan 
  3. september: 
Økonomiudvalget, 
førstebehandler forslag til 
Budget '98. 
  17. september: 
Byrådet førstebehandler 
forslag til Budget '98. 
  23. september kl. 12: 
Fristen for partiernes 
ændringsforslag til Budget '98 
udløber. Alle partier undtaget 
Landsbylisten har afleveret 
forslag. 
  1. oktober og 2. oktober: 
Økonomiudvalget kigger på 
partiernes ændringsforslag. 
Det nye V og K-forslag 
fremkommer. 
  8. oktober: Byrådet 
andenbehandler budgettet og 
et flertal vedtager V og K 
forslaget, mens de øvrige 
forslag forkastes. 

Kommunen nærmer sig sprøjtegiftfrihed 
Bygaden i Nørhalne skal forskønnes og lokale containerpladser 
nok bevares 
Aalborg Stiftstidende 11.11.1997

'Politikernes visioner· for fremtidens miljø i Aabybro Kommune nærmer sig hinanden. Blandt andet emnet giftfri kommune var til debat. Foto: 
Per Kolind 

Af Randi Borg

  NØRHALNE: De små 60 
fremmødte ved 
borgerforeningens 
vælgermøde i Nørhalne 
Forsamlingshus oplevede i 
aftes, at politikernes 
visioner for fremtiens miljø 
i Aabybro Kommune 
nærmer sig hinanden. 
  Faktisk rakte enigheden 
sig til sidst så langt, at 
Erik Ingerslev Larsen (SF) 
mente, at det for fremtien 
bliver let at være SF'er i 
byrådet. Blot forstod han 
ikke, hvorfor der intet 
flertal var i byrådet for 
hans forslag om at gøre 
Aabybro Kommune giftfri 
for et par måneder siden. 
  Venstres lokale kandiat 

Jan E. Andersen viste sig 
mere åben over for den 
giftfri kommune, end 
borgmester Ole Lykkegard 
var det forleden på Gjøl. 
 -Det ville være dejligt at 
minimere brugen af 
sprøjtegifte, og man kunne 
eksempelvis starte med at 
få et giftfrit lokalområde, 
erklærede Jan E. 
Andersen. 
  Også Socialdemokratiet 
vil arbejde i retning af 
mindre gift - gerne ved at 
borgerne selv rydder 
gemmerne for gift og ved at 
plante skov ovenpå 
vandindvindingsområderne 
sammen med SF. 
Bygaden 
  En anden slags miljø, 
bymiljøet, var også til 
debat. Her lovede et flertal 
af partierne, at der i de 

kommende fire år skal 
gøres meget for at få 
Bygaden i Nørhalne 
renoveret. 
  Spørgsmålet kom op, 
efter at et konservativt løfte 
om at fremskynde 
forskønnelsen af Aabybro 
Midtby havde været 
genstand for en del polimik 
om økonomien i forslaget. 
  Jan E. Andersen (V) 
sagde, at skulle Aabybro 
forskønnes for 3,8 mio. kr., 
så skulle der sættes 
mindst 200.000 kr. af til 
forskønnelse af Bygaden, 
der også trænger. Ikke til 
bump, men til træer og 
kummer og andre ting, der 
kan gøre gaden kønnere og 
bedre af opholde sig på. 
  Knud Winther (S) mente 
slet ikke, at beløbet var 
stort nok. 



 -200.000 kr. er alt for 
billigt, der skal mere til. 
Nørhalne skal gøres til en 
flot by i løbet af næste 
byrådsperiode, lovede 
Knud Winther. 
  Kristeligt Folkepartis 
lokale kandidat Jørgen 
Christensen sagde, at det 
var rart at høre, at nogen 
ville gøre noget godt for 
byen. 
 -Vi snyder ingen ved at 
gøre noget ved Bygaden, 
sagde han. 
  Også SF's Lars Hasager 
ville gerne gøre Nørhalne 
kønnere. 
 -I dag siger de unge, at det 
er godt, der går busser fra 
Nørhalne. Den 
bemærkning skal vendes 
til, at det er rart, at der går 
busser til Nørhalne, slog 
han fast.
Containerpladser 
  En anden del af 
miljøpolitikken optog 
nærmest halvdelen af 
spørgetiden. 
Affaldhåndteringen, 
fremtidens 

containerpladser både i 
antal og art optog sindene. 
  Socialdemokratiet går ind 
for at bevare en 
containerplads i hvert 
lokalsamfund, inklusiv 
Birkelse, der i dag mangler 
sin plads. Knud Winther 
gik i rette med den nye 
affaldsplan, som der er 
planer om at sende i 
høring. 
 - Vi behøver ikke få at 
vide, hvad borgerne mener 
om containerpladser. Det 
ved vi godt. Borgere i de 
små samfund ønsker at 
fastholde deres lokale 
containerplads, sagde han. 
  Jørn Krogsgaard (K) ville 
gerne have en debat om 
emnet, men ville ikke 
lægge sig fast på nogen 
løsning. Han ville heller 
ikke svare på et direkte 
spørgsmål fra   
Landsbylistens Preben D. 
Jensen om, der kommer en 
plads i Birkelse. 
 -Der er flere hensyn at 
tage, blandt andet den 
korte afstand til pladsen i 

Aabybro og til Sdr. Røn. Vi 
kan diskutere, hvilken 
plads der skal være, når vi 
kommer så langt. Desuden 
har teknisk udvalg fået et 
forslag fra Birkelse om, at 
man måske kunne 
indsamle storskrald i 
stedet, sagde han. 
  SF ville heller ikke love, 
at hvert samfund skal have 
en containerplads. Erik 
Ingerslev Larsen holdt her 
fast i tanken, at det er 
vigtigere at få en effektiv 
indsamling end at have 
mange containerpladser.
  Kristen Vestergaard (KRF) 
mente, at folk skal kunne 
komme af med deres 
skrald indenfor rimelig 
afstand, eller smider de det 
blot. 
  Og Venstres Jan E. 
Andersen sagde, at 
kommunen i fremtiden 
skal have det nødvendige 
antal pladser. Han 
understregede, at 
udgangspunktet ikke er en 
central plads. 

60 borgere var mødt for at høre om kandidaternes visioner for Aabybro. 

Hård kritik af Landsbylisten 
Et tåbeligt udgangspunkt og forfejlet idégrundlag 
Aalborg Stiftstidende 11.11.1997.

  NØRHALNE: 
Landbylisten, hvis støtter i 
dag holder et vælgermøde 
udelukket for partier, der 
har kandidater i Birkelse, 
samlede ingen sympati hos 
de politiske partier ved 
vælgermødet i Nørhalne i 
aftes. 
  Listens ene spidskandidat 
Preben D. Jensen spurgte 
deltagerne, om de var 
tilfredse med, at 
Landsbylisten ikke var 
med i panelet. 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen kom 
med et yderst klart svar. 
 -Ja, sagde han og 
forklarede: 
 -Jeres listes 
udgangspunkt, at varetage 
et enkelt områdes 
interesser, er tåbeligt. 
Jeres idégrundlag er 
forfejlet. Desuden blander 

jeg mig ikke i, hvem der er 
inviteret til et møde, jeg er 
inviteret til. 
  Tre partier er ikke 
inviteret med til 
vælgermøde i Birkelse, 
fordi det ingen lokale 
kandidater har. Det er Det 
konservative Folkeparti, 
Fremskridtspartiet og SF, 
hvis spidskandidat Erik 
Ingerslev Larsen også 
havde en kommentar til 
Preben D. Jensens 
spørgsmål. 
 -Ingen partier blander sig i 
panelets sammensætning. 
Jeg har noteret mig, at det 
kun er lokale kandidater, 
som er inviteret til 
Birkelse. Selv føler jeg mig 
som repræsentant for hele 
kommunen, og jeg synes, 
at det er for snævert kun 
at gå efter bopælen. Det er 
godt med ildsjæle i et 
lokalsamfund, men i 

byrådet må vi alle se på 
helheden. 
  Knud Winther (S) sagde, 
at han ikke kunne være 
andet end helt enig med de 
to byrådskolleger. 
  Det samme var 
Krogsgaard (K), der sagde, 
at hans parti sagde tak for 
indbydelsen, når de fik en. 
 -Vi arbejder alle for en hel 
kommune. Et helt 
samfund. Jeg tror, jeres 
nuværende byrådsmedlem 
Erik Nielsen vil sige det 
samme efter fire år i 
byrådet, sagde han. 
  Mens der er vælgermøde 
for tre partier og 
Landsbylisten i Birkelse i 
aften holder SiD 
Efterlønsklub vælgermøde 
på Biersted 
Aktivitetscenter for 
politikere fra SF, S, V og K.                                  
                                 Ranbo







Det sagde de også 
Aalborg Stiftstidende 11.11.1997

  Inge Pedersen (S): 
IFN Nørhalnes 
Kunstvenner har flere 
medlemmer end Aabybro 
Kunstforening, men 
kunsten går til Aabybro. 
Jeg synes, at vi trænger til 
udsmykning i Nørhalne. 

  Lars Hasager (SF):  
Vi ønsker mere åbenhed 
omkring beslutningerne. 
Gerne opslag på 
biblioteker og i brugserne.

Jørgen Christensen 
(KRF): 
Når området er klar til det, 
vil vi gerne have stier ud til 
grusgravene vest for byen. 

  Knud Winther (S):  
Vi kan lynhurtigt finde 
plads til en virksomhed i 
Nørhalne, hvis nogen 
skulle ønske det.

  Jens Brøndum (K): 
Vi kunne eventuelt bruge 

privathospitaler til at 
komme syge mennesker til 
hjælp, så de ikke skal 
vente.

  Ole Lykkegaard 
Andersen (V): 
Hvis alle de forslag der er 
kommet i aften, skal 
gennemføres, ryger 
skatteprocenten op på 
100. 

De var med til mødet

  10 politikere fra fem 
partier deltog i 
vælgermødet i Nørhalne 
Forsamlingshus i aftes.
  Fremskridtspartiet måtte 
melde forfald

  Socialdemokratiet stillede 
med Inge Pedersen og 
Knud Winther, Nørhalne.
  SF sendte Lars Hasager, 
Nørhalne, og Erik Ingerslev 
Larsen, Aabybro.
  Det konservative  
Folkeparti stillede med 
Jørn Krogsgaard og Jens 

Brøndum, Aabybro.
  Venstre stillede med Jan 
E. Andersen, Nørhalne, og 
Ole Lykkegaard Andersen, 
Gjøl.
  Kristeligt Folkeparti 
sendte Jørgen 
Christensen, Nørhalne og 
Kristen Vestergaard, Gjøl.

Forskel på taletid
Partipolitikerne beklagede SF, K og FRP's fravær i Birkelse 
Aalborg Stiftstidende 12.11.1997

Tre politiske partier var repræsenteret sammen med Landsbylisten ved vælgermødet i aftes.                         
Foto: Mogens Anthonsen

Af Randi Borg

  BIRKELSE: Havestuen på 
Birkelse Kro var fyldt med 
en vel 60 mennesker til 
borgerforeningens 
vælgermøde i aftes. Tre 
politiske partier var 
repræsenteret sammen 
med Landsbylisten, og det 
beklagede de inviterede 
politiske kandidater. 
  Landsbylisten stillede 
med fem kandidater, mens 
R havde tre med, S og KRF 
en enkelt. Invitationerne 
var sendt ud til kandidater 
med bopæl i 
Birkelseområdet. 
  De tre partier og listen fik 
tre minutter til at 

præsentere 
valgprogrammet, mens 

hver kandidat fik to 
minutter til afsluttende 

bemærkninger. Det vil sige, 
at Venstre fik seks 
minutter, Landsbylisten fik 
10, mens 
Socialdemokratiet og 
Kristeligt Folkeparti måtte 
nøjes med to minutter. 
  Karl Schrøder, 
socialdemokraternes 
repræsentant fik pladsen i 
hjørnet ind mod væggen. 
Der havde han det efter 
sigende fint, men han 
betragtede ikke aftenens 
samling som et 
vælgermøde. 
 -Jeg siger tak for 
invitationen til dette 
borgermøde, velvidende at 
arrangørerne kalder det et 
vælgermøde. Men jeg 
synes, det politiske er 
trængt i baggrunden, og 

jeg ville ønske at alle 
partier var med, sagde 
han. 
 -Aabybro Kommunes 
politik er baseret på fem 
søjler, fem lokalsamfund, 
og de er alle grundpiller. 
Man kan ikke lige fjerne en 
af dem, sagde han 
Ikke for alle 
  Venstres Anders Hvilsom 
takkede høfligt for 
invitationen, men var ikke 
glad for panelets 
sammensætning. 
 -Jeg beklager, at vi ikke er 
flere. Det er uheldigt at her 
ikke er repræsentanter fra 
alle partier, sagde han. 
  Mogens Nørgaard 
Pedersen fra KRF delte 
Anders Hvilsoms holdning 
til de manglende partier.  

Han synes også, at det var 
ærgeligt, at ikke begge 
Vedsted Sogns KRF-
kandidater var 
repræsenteret på mødet. 
  Også Louis Klitgård 
Larsen (V) efterlyste en 
kandidat. Søren Søborg 
Andersen, som er opstillet 
for VU, er også fra 
Birkelse, og han var ikke 
med til mødet. 
  Arrangørerne fra Birkelse 
Borgerforening havde valgt 
kun at invitere lokale 
kandidater for at give 
udtryk for deres støtte til 
Landsbylisten, som ikke 
har modtaget invitationer 
til de øvrige byers 
vælgermøde. 

 

Folkeskolernes fremtid til debat
Lovgivning på større åbenhed omkring beslutningerne
Aalborg Stiftstidende 13.11.1997

Alle de fremmødte politikere ved vælgermødet i Biersted gik ind for, at skolestrukturen i fremtiden skal være som nu.  Altså overbygning i 
Biersted og Aabybro og skolerne til og med 7. klasse i Nørhalne, Birkelse og på Gjøl.             
Foto: Per Kolind 



Af Randi Borg

  Den debat er kørt, sagde 
Knud Ogstrup (V) på et 
tidspunkt om flytningen af 
Biersted  10. klasse, da 
vælgermødekaravanen i 
aftes standsede ved 
Biersted Kro.
  Dét syntes de fleste af de 
små 40 fremmødte vælgere 
nu ikke, og folkeskolen 
kom til at præge en stor 
del af debatten. 
Frustrationerne over 
flytningen i fjor plus de 
konsekvenser den har 
medført, kom op til 
overfladen på ny sammen 
med nye oplysninger.
 -Flytningen er gået hårdt 
ud over vores 8. og 9. 
klasse, fordi vi tidligere 
havde samlæsning mellem 
årgangene. Det kan vi ikke 
nu, hvor der mangler 20 
elever. Havde nogen af jer 
overvejet det, sagde 
skolebestyrelsesmedlem 
Ole Østergaard.
  Ingen af politikerne ville 
forholde sig til det 
spørgsmål.
Hvilken holdning
  Også skoleinspektør Arne 
Mortensen var på banen. 
Han vil gerne have det 
forsamlede panels 
holdning til 
folkeskoleområdet.
 -Engang var folkeskolen i 
Aabybro Kommune noget 
særligt. Det er den ikke 
længere. Den nye 
folkeskolelov stiller krav, 
og mulighederne for at leve 
op til dem er ikke fulgt 

med. Faktisk har der været 
nedskæringer gennem otte 
år, sagde han.
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
gav ham ret i, at der har 
været utrolige 
nedskæringer. Jeg husker, 
at vi engang var stolte over 
klassekvotienten, sagde 
han.
 -Vi har ikke afsat de 
nødvendige midler, og vi 
må desværre se i øjnene, 
at det kommer til at tage 
10 år at rette op på de otte 
års nedskæringer, forudså 
han.
Flere ressourcer
  Carl Laursen (S) syntes 
også, at folkeskolen skal 
have flere resurser.
 -Og vi kan ikke  
omplacere nok penge. 
Derfor siger vi om 
økonomien, at folk godt vil 
betale for bedre service. 
Hvis vi sætter 
grundskylden op, vil vi  i 
fremtiden få en bedre 
folkeskole, forklarede han.
  Jørn Krogsgaard (K) 
mente, at der er brug for 
øgede midler til 
folkeskolen, til timer og til  
efteruddannelse af lærere. 
Han sagde, at området 
skal omprioriteres efter en 
total gennemgang, og 
pengene skal findes andre 
steder, blandt andet 
gennem udlicitering.
Ikke billigere
  Knud Ogstrup sagde, at 
elevtallet trods alt har 
været faldende i perioden 
med nedskæringer, men at 
det har knebent med at 
gøre driften tilsvarende 

billigere.
 -Nu stiger elevtallet og de 
tilførelser, der sker 
automatisk, sagde han.
  Kristen Vestergaard (KRF) 
mente, at folkeskolen var 
en meget vigtig del af livet, 
som der skal satses på. 
Det er her man lærer om 
livets værdier, sagde han.
  Alle politikerne gik ind 
for, at skolestrukturen i 
fremtiden skal være som 
nu. Altså en overbygning i 
Biersted og Aabybro og 
skolerne til og med 7. 
klasse i Nørhalne, Birkelse 
og på Gjøl.
Åbenhed
  Også dialogen mellem 
politikere og borgere fik 
barske ord med på vejen. 
Åbenheden har i blandt 
andre Ole Østergaards øjne 
ikke været for stor.
 -Dialog er skidt, hvis den 
består af, at vi intet må få 
at vide, og bagefter helst 
ingenting må sige, sagde 
han.
  Debatten fik politikerne 
til at love bod og bedring, 
efter ordstyrer Eva Rytter 
Andersen var inde med en 
melding om, at hun kunne 
høre, at emnet brænder 
på, mens politikerne 
faktisk havde svaret.
  Kristen Vestergaard (KRF) 
- som ikke er 
repræsenteret i byrådet - 
bemærkede til slut, at en 
forbedring af dialogen 
synes at være tiltrængt.
 -Det nuværende byråd har 
ikke været varm på at høre 
på dem, det går ud over, 
sagde han.

Borgerne bag et bedre Biersted
Politikerne vil gerne fremme projekter til byfornyelse 
Aalborg Stiftstidende 13.11.1997

- Få en ide og lad en arkitekt lave et udkast. Derefter vil kommunen gerne hjælpe videre, sagde Jørgen Krogsgaard (K) til de fremmødte bor
gere om kommende forskønnende projekter. 

Af Randi Borg

  BIERSTED: Hvordan kan 
det skabes, og hvad er 
egentligt et Bedre Biersted? 
  Mange havde et svar på 
emnet i aftes på 
vælgermødet på Biersted 
Kro. Diskussionen kom 
mest til at gå på, hvem der 
skulle sørge for at nye 
projekter sætter gang i 
byens udvikling.
  Fra salen lød 
spørgsmålet, om 
kommunen ikke kunne 
sætte prisen på jord ned 
byen, så de grydeklare 
grunde kunne blive solgt. 
Samtidig ville vælgerne 
vide, hvad politkerne ville 

gøre for at få et Bedre 
Biersted. 
  Politikerne forklarede, at 
det sker fra 1998, hvor 
prisen pr. kvadratmeter 
stiger til 160 kr. i Aabybro, 
mens den forbliver 120 kr. 
i lokalsamfundene. 
  Knud Ogstrup (V) 
svarede, at det var 
ærgerligt, at der var tomme 
grunde. 
 -Spørgsmålet er, hvordan 
vi får dem solgt. Om vi kan 
få hjælp til det ved at 
forskønne byen, for vi har 
jo alt - skole, børnehave, 
aktivitetscenter, bibliotek 
..., remsede han. 
  Også Carl Laursen (S) 
syntes, at byen er god nu, 
og at skal der gøres mere, 
skal ideerne komme fra 

borgerne af.
Ryger hurtigt 
 - Der et intet nybyggeri, 
men de huse, som er til 
salg, ryger hurtigt. På den 
måde er der kommet nye 
børnefamilier til. Jeg 
mener, at udvikling skal 
komme indefra. Vi skal 
som politikere ikke komme 
og sige: Hør her sådan skal 
Biersted se ud, sagde han. 
  Kristen Vestergaard (KRF) 
var glad for, at Carl 
Laursen havde taget ved 
lære af hans udsagn fra 
vælgermødet i Nørhalne. 
Og henviste som de øvrige i 
talerækken til gjølboernes 
torveprojekt. 
Kommunen med 
 -Borgerforeningen på Gjøl 



ventede ikke på et politisk 
udspil. Her gik man igang, 
og fik senere kommunen 
med, sagde han. 
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
bemærkede, at nye ideer 
først opstår i det øjeblik 
tilskueren forlader sin rolle 
og deltager. 
  Tilhører Christian Juul 
var meget utilfreds med 
politikernes lyst til at kaste 
ideerne tilbage til borgerne. 
 - Jeg synes at det er lidt 
fantastisk, at I nu beder 
om ideer. Hver gang vi 

kommer med nogle, så har 
I lige lagt budget, sagde 
han. 
Færdige projekter 
  Jørn Krogsgaard (K) 
forklarede, at vejen frem er 
at indlevere færdige 
projekter, som kommunen 
kan støtte. Midlerne må 
meget gerne - som på Gjøl 
- findes alternative steder.
 -Få en ide og lad en 
arkitekt lave et udkast. 
Derefter vil kommunen 
gerne hjælpe videre, sagde 
han om kommende 

forskønnende projekter. 
  Carl Laursen (S) mente 
det samme, men kunne 
dog nøjes med et 
skitseforslag. 
 -Det skal der til for at 
komme igang med 
byfornyelse, sagde han. 
  Byfornyelse er ikke 
umiddelbart en kommunal 
opgave. Projekterne styres 
af Byfornyelsesselskabet 
Danmark, mens 
kommunen skal give 
garanti for en del af 
udgifterne. 

S og K's valgløfter passer ikke med budgettet 
Valgdebat: Aalborg Stiftstidende 13.11.1997

  AABYBRO: 
Spidskandidat for SF, 
Erik Ingerslev Larsen, 
Bellisvej, Aabybro, har 
en kommentar til 
valgprogrammerne fra 
Socialdemokratiet og 
Det konservative 
Folkeparti. 

  I søndagsudgaven af 
Aalborg Stiftstidende 9. 
november var der to indlæg 
som omhandlede tiltag, 
som S og K vil arbejde for i 
næste byrådsperiode. 
  I forbindelse med 
vedtagelse af Budget '98 
foreslog SF, at der skulle 
tages initiativ til at gøre 
Aabybro Kommune giftfri. 
Det er glædeligt, at både S 
og K vil være med til at 
forbedre miljøet, alle ved at 
det er nødvendigt at gribe 
ind nu. Både for os selv, 
men især af bensyn til 
kommende slægter. 

  Det, der så kan undre 
mig, er at ingen i oktober 
følte trang til at støtte SF's 
forslag om at afsætte et 
beløb til at komme igang 
med den nødvendige 
genopretning. 
  På skoleområdet ønsker K 
at styrke dansk og 
matematik med to timer til 
hvert af fagene. Det er en 
voldsom udvidelse af disse 
to fag. Hvis K ønsker at 
styrke folkeskolen med så 
store beløb, vil det være 
meget bedre at gå ind i en 
sænkning af 
klassekvotienterne. Det vil 
styrke undervisningen i 
alle fag. 
  Indtil der bliver flertal for 
en sænkning af 
klassekvotieterne igen er 
det nødvendigt med flere 
støttelærertimer. Vil K 
være med til det nu? De 
ville ikke i oktober. 
  Der er ingen tvivl om, at 
mange borgere ønsker at få 
midtbyen i Aabybro gjort 

færdig. Her er det da 
glædeligt at se, at K også 
mener, at projektet skal 
fremrykkes. Det er bare 
underligt, at K ikke mente 
det, da vi i oktober vedtog 
Budget '98. Her havde SF 
foreslået, at det skulle ske 
i 1999, men et flertal med 
K vedtog, at det først skal 
med i 2001. 
  Som vi alle ved, begynder 
den næste byrådsperiode 
1. januar 1998. Det 
betyder, at det budget, der 
blev vedtaget i byrådet 8. 
oktober, rækker ind i 
næste byrådsperiode. 
Overslagsårene dækker 
frem til næste valg.
  Derfor var det måske en 
idé, at vælgerne spurgte til, 
hvordan de pågældende 
partier har ageret i 
forbindelse med 
vedtagelsen af Budget '98. 
For at se, hvordan dét 
hænger sammen med det, 
der her i  valgkampen 
bliver lovet.

Giftfri eller ej

  BIERSTED: Ideen om en 

giftfri kommune, som først 
blev lanceret af SF og 
siden har bredt sig til 
Socialdemokratiet og dele 

af Venstre, fik ikke nye 
tilhængere i går.
  Venstres 
Bierstedforening, 

repræsenteret af Knud 
Ogstrup, mener som 
gjølboerne, at der skal 
tages lidt gelinde på emnet.

  Dermed står det uafgjort 
mellem de fem Venstre  
vælgerforeninger og slaget 
afgøres i aften på  

Nordjyllands MedieCenter i 
Aabybro

Det sagde de 
også…  

  Villy Thomsen (FRP): 
Hjemmehjælperne løber så 
stærkt i dag, at deres 
frimærkeagtige navneskilte 
er lige ved at falde af. Ingen 
kan alligevel nå at se hvad 
de hedder.
  Jørn Krogsgaard (K): 
Vi vil arbejde for at gøre 

specielt SFOen ved 
Kærvejskolen permanent i 
1999.
  Carl Laursen (S): 
At tage en beslutning hen 
over en nat er ikke godt. Vi 
er mange, der har taget ved 
lære af borgernes 
reaktioner.
  Knud Ogstrup (V): 
Vi skal have et plejehjem i 
Biersted, når behovet 
opstår.
  Carl Laursen (S): 

Jeg siger nej til at bygge 
boliger i Anlægget til ældre 
og folk med et stort 
kontaktbehov.
  Erik Ingerslev Larsen (SF): 
Vi vil arbejde for at børn 
fra 3. klasse kan vælge at 
gå i SFO I sammen med 
børn fra 1. og 2. klasse.
  Kristen Vestergaard (FRP): 
Vores politik bygger på det 
kristne bud: Elsk din 
næste som dig selv.

Den giftfri kommune må vente 
Enighed om snart at gøre noget ved Østergade i Aabybro på 
vælgermøde på Nordjyllands MedieCenter i aftes
Aalborg Stiftstidende 14. 11.1997

Af Randi Borg

  AABYBRO:, 
Spørgsmålene kom i en 
lind strøm, og 
borgerforningsformand 
Chr. Jenen måtte tilsidst 
næsten beklagende sige, at 
der desværre ikke var mere 
tid, da et deltagertal på 
den pæne side af de 100 i 
aftes var med til 
valgkampens sidste 
vælgermøde. 
  Mødet foregik på 
Nordjyllands MedieCenter 
og de efterhånden 
scenevante politikere var 
dennegang placeret på en 
rigtig en af slagsen, mens 
rækkerne i multisalen var 
befolket af vælgere. 
  Efter den indledende 
runde, hvor to nye 
kandidater Steen Nielsen 
(S) og Flemming Beltoft (K) 
benyttede lejligheden til at 
præsentere sig selv 
sammen med programmet, 

blev spændingen om den 
giftfri kommune udløst. 
  Det bliver ikke lige med 
det samme. Venstre i 
Aabybro følger kollegerne 
på Gjøl og i Biersted. Aage 
Toftegaard forklarede: 
 -Vi går ind for et fornuftigt 
forbrug, og det har vi i 
kommunen idag. Desuden 
er vi tilsynsførende over for 
erhverv, der kan blive 
påbudt at sprøjte mod for 
eksempel fluer, sagde han. 
Alt at vinde 
  Carl Laursen (S) syntes, 
at der stadigt er alt at 
vinde ved at erklære sig 
giftfri.
 -Vi bliver det åbenbart 
ikke lige med det første. 
Men vi skal nå derhen. Så 
lad os starte derhjemme og 
på mere eller mindre 
offentlige institutioner, 
sagde han.  
  Jørn Krogsgaard (K) 
fortalte, at kommunens 
tekniske forvaltning prøver 
at undgå brugen af 

sprøjtemidler. Der bruges 
225-230 liter om året, 
ingen af dem på 
vandindvindingsområder. 
 -Men det er ikke muligt 
helt at undgå brug af 
sprøjtemidler, sagde han. 
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
- ophavsmand til ideen om 
den giftfri kommune - 
havde svært ved at 
acceptere begrundelserne 
for fortsat at sprøjte.
 -Idag bruger vi 
sprøjtemidler af 
kosmetiske grunde. Vi 
kunne bruge 
ukrudtsbrændere, flis og 
mere arbejdskraft i stedet, 
sagde han. 
Østergade 
  I de indledende 
bemærkninger talte alle 
partier om at sikre 
vilkårene for børn og 
ældre. Det fik en borger til 
at spørge, hvad 
midtergruppen - dem der 
betaler skatten - får for 
pengene. Hermed mente 



han byfornyelse. 
 -Vi fik at vide, at 
Østergade ville blive færdig 
i 1996. Så blev det 1998. 
Nu kan jeg læse, at 
projektet står på budgettet 
for 2001, sagde han.
  Jørn Krogsgaard (K) 
sagde, at det snart skal 
ske. Han forklarede, at det 
havde været svært som 
kommune at planlægge 
selv, for staten har fjernet 
26 mio. kr. i tilskud i løbet 
af byrådsperioden. 
  Carl Laursen (S) mente, 
at den bemærkning var 
noget klynkeri, og lovede, 
at Østergade bliver færdig i 
den kommende periode. 
Erik Ingerslev havde også 
en kommentar om den 
manglede økonomi. 
Sådan er politik 
 - Hvis flertallet for et 
projekt er der, så findes 
økonomien. Sådan er 

politik. Jeg beklager, at SF 
i sit budgetforslag har 
udsat projektet til 1999, 
men jeg undrer mig over, 
at K vil rykke det frem. For 
en måned siden stemte 
partiet for 2001, sagde 
han. 
  Børnepasningsgarantien 
skal fastholdes, og det fik 
Karlo Jensen til at sige, at 
der i nær fremtid skal ses 
nærmere på området. 
 -Vi skal ind og bruge flere 
midler på børnepasningen, 
fordi der kommer flere og 
flere børn, sagde han. 
  Steen Jensen spurgte fra 
tilskuerrækkerne, om 
kommunen oveni 
pasningsgarantien kunne 
give en pladsgaranti. 
 -Der er 53 børn i 
Anlægsvejens Børnehave, 
hvor der er plads til 42. På 
en af stuerne er der 25, 
selvom den lige er målt op 

til at kunne rumme 16. Og 
på Kærbo mangler nogle af 
børnene toiletter, fordi de 
går i et af skolens lokaler, 
sagde han.
  Karlo Jensen gentog, at 
der skal bruges flere 
midler på børneområdet i 
de kommende fire år. Han 
forklarede, at der i denne 
periode er investeret 14 
mio. kr. i institutioner. 
 -Men vi har ikke kunnet 
forudse alle de mange 
børn, der er blevet født 
eller er flyttet til, sagde 
han og tilføjede, at der i år 
er solgt 24 byggegrunde i 
Aabybro.
  Flemming Beltoft (K) 
sagde, at politikerne bliver 
nødt til at komme tilbage 
til gamle tider, hvor plads 
også var garanteret, hvilket 
Erik Ingerslev Larsen (SF) 
var enig i.

Deltagere 
Aalborg Stiftstidende 14.11.1997

  10 politikere deltog i 
vælgermødet på 
Nordjyllands MedieCenter i 
aftes.
  Socialdemokratiet stillede 
med Steen Nielsen, 

Aabybro, og Carl Laursen, 
Biersted. 
  SF stillede med Erik 
Ingerslev Larsen, Aabybro, 
og Lars Jacobsen Hasager.
  Kristeligt Folkeparti 
stillede med Mogens 
Nørgaard Pedersen. 
  Det konservative 

Folkeparti stillede med 
Jørn Krogsgaard og 
Flemming Beltoft, begge 
Aabybro. 
  Venstre stillede med Aage 
Toftegaard og Karlo 
Jensen, Aabybro.
  Fremskridspartiet stillede 
med Villy Thomsen, 

Der blev ventet spændt på 
resultater fra de fem 
valgsteder. Da tre - Gjøl, 
Vedsted og Nørhalne - var 
talt op, så det ud til at Det 
konservative Folkeparti 
skulle vinde et mandat fra 
Venstre. Men tallene fra 
Biersted og Aabybro 
ændrede ved fordelingen, 
og det blev SF, som løb 
med sejren. 
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SF og Landsbylisten slog de borgerlige ud
Venstre mistede mandat til SF - Socialdemokratiet gik frem
Aalborg Stiftstidende 19.11.1997

Af Randi Borg

AABYBRO: SF gik med 
sejren ved 
kommunalvalgvalget i går. 
Partiet tog et mandat fra 
Venstre og fordoblede 
således sin repræsentation 
i byrådet. 
  Valgets anden sejrherre 
blev Landsbylisten. der fik 
et kanonvalg og til 
rigelighed generobrede sit 
ene mandat uden hjælp fra 
et valgforbund. 
  I det hele taget var 
vælgerne hårdest ved de 
borgerlige partier. Både 
Venstre, Det konservative 
Folkeparti og 
Fremskridtspartiet gik 
tilbage, mens 
Socialdemokraterne og 
altså de to sejrherrer gik 
frem.
  Der er dog stadig et 
borgerligt flertal i byrådet, 
hvor Venstre, Det 
konservative Folkeparti og 
FRP tilsammen har de 
nødvendige ni af 17 
mandater. 
  SF er efter valget byrådets 
tredjestørste parti. 689 - 
11,6 pct. - vælgere valgte 
at støtte partiet - mod 533 
ved valget i 1993, et 
stemmeantal, der var mere 
end rigeligt til et mandat, 
men ikke helt nok til to. 
S gik frem  

  SF har været i 
valgforbund med 
Socialdemokratiet, der 
også gik frem. S erobrede 
1,5 pct. flere stemmer og 
har nu opbakning fra 27,6 
pct. af vælgerne i Aabybro 
Kommune. 
  Landsbylisten fik et 
kanonvalg i Vedsted. Den 
lokale liste fik 47,3 pct. af 
sognets stemmer, hvilket i 
tal er det samme som 378 
stemmer - nok til et 
mandat og til at være 
fjerdestørste parti i 
byrådet. 
  Landsbylisten fik otte pct. 
af samtlige afgivne 
stemmer, for listen 
erobrede samtidig 100 
stemmer i de fire øvrige 
valgområder. 
64 stemmer 
  I Aabybro valgte 64 
mennesker at stemme på 
en liste, der vil de styrke 
små samfund frem for at 
centralisere. I Biersted 
stemte 17 på L, i Nørhalne 
var der ni, og på Gjøl fik 
listen støtte fra 10 vælgere. 
  Venstre mistede 1,3 pct. 
af stemmerne, og det var 
nok til, at partiet måtte 
afgive et mandat. Partiet 
holdt stand i Aabybro, men 
gik 5,5 pct. tilbage på Gjøl. 
  Også Det konservative 
Folkeparti gik tilbage med 
0,9 pct. ialt. Tilbagegangen 
var størst i Aabybro med 
2,6 pct. , mens der var 4,9 

pct. fremgang på Gjøl, hvor 
vælgerne allerede inden 
valghandlingen havde fået 
opfyldt et ønske om nye 
striber på vejen. 
  Fremskridstpartiet har 
også de næste fire år et 
mandat i byrådet. Partiet 
oplevede en tilbagegang på 
0,7 pct. af stemmerne, og 
har nu 6,6 pct. eller 397 af 
vælgerne bag sig. 
  Kristeligt Folkeparti 
oplevede en fremgang på 
0,3 pct., men 172 vælgere 
ialt er ikke nok til andet 
end et halvt mandat. 
Det nye byråd  
  Venstre har nu syv 
medlemmer Ole 
Lykkegaard Andersen, 
Karlo Jensen, Jan 
Andersen, Dorthe 
Pedersen, Aage Toftegaard, 
Ole Hermansen og Knud 
Ogstrup. 
  Socialdemokratiet har 
stadig fem medlemmer 
Carl Laursen, Knud 
Winther, Jørgen Hellum og 
Inge Pedersen og Eva 
Rytter. Socialistiske 
Folkeparti har efter 
årsskiftet to pladser til 
Erik Ingerslev Larsen og 
Lars Jacobsen Hasager. 
Det konservative 
Folkeparti bliver også i de 
næste fire år repræsenteret 
af Jørn Krogsgaard og 
Fremskridtspartiet af Ernst 
Christensen.

Sådan fordelte stemmerne sig
Aalborg Stiftstidende 19.11.1997

  AABYBRO: Også hvad 
angår de personlige 
stemmetal slog SF's sejr 

igennem. Erik Ingerslev 
Larsen er nu byrådets 
næststørste stemmesluger. 
Han fik 509 personlige 

stemmer - næsten lige så 
mange som partiet fik ved 
valget i 1993. Dengang fik 
han 343 personlige 



stemmer. 
  Største stemmesluger var 
påny Ole Lykkegaard 
Andersen, der dog måtte se 
sit personlige antal 
stemmer dale fra 752 til 
649. Også Jørn Krogsgaard 
oplevede et stort fald i 
personlige stemmer fra 
254 i 1993 til 175 i år. 
  Hos Socialdemokratiet 
slugte spidskandidat Carl 
Laursen flest stemmer. 
Han fik 323, mens Knud 
Winther fik 231. Tallene 
var henholdsvist 208 og 
351 ved valget i 1993, hvor 
Knud Winther var 
spidskandidat.
  Socialdemokratiet
  Ialt 1641 stemmer - heraf 
323 listestemmer.
  Lærer Carl Laursen 317 , 
socialrådgiver Eva Rytter 
Andersen 108, efterlønner 
Jørgen Hellum 182, 
handicapkonsulent Steen 
Nielsen 87, fuldmægtig 
Inge Pedersen 132, 
pensionist Poul S. 
Pedersen 23, mejerist 
Jørgen Juul Simonsen 32, 
formand Karl Schrøder 
107, chauffør Kurt 
Vestenbæk 22, smed Ole 
Vad 77, trykkerileder Knud 
Winther 231. 
  Det konservative 
Folkeparti
  Ialt 414 stemmer - heraf 
55 listestemmer. 
  Forretningsindehaver 
Jørn Krogsgaard 175, 
minkavler Kaj Christensen 
40, salgschef Flemming 

Beltoft 42, cand. mag. 
Rikke Bahn 37, 
scenemester John 
Hedelund 22, 
skoleinspektør Niels Bahn 
7, politiassistent Jens 
Brøndum 36.
  Socialistisk Folkeparti
  lalt 689 stemmer - heraf 
76 listestemmer. Listen er 
en partiliste, 
fordelingstallet er 230. 
  Kleinsmed Erik Ingerslev 
Larsen 509, byggetekniker 
Lars Jacobsen Hasager 38, 
pædagog Karen Risager 
Frøstrup 53, 
rengøringsassistent Inge 
Lis Tannebæk Pedersen 
13. 
  Kristeligt Folkeparti 
  lalt 172 stemmer - heraf 
26 listestemmer. 
  Børnekonsulent Mogens 
Nørgaard Pedersen 79, 
fabrikant Jens Peter 
Hansen 17, prokurist 
Jørgen Christensen 20, 
organist Doris Kjærgaard 
9, kirkegårdsleder Tage 
Sørensen 1, sognepræst 
Kristen Vestergaard 20.
  Venstre 
  Ialt 2154 stemmer - heraf 
240 listestemmer.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen 647, 
gårdejer Aage Toftegaard 
110, bibliotekar Dorthe 
Pedersen 139, 
viceskoleinspektør Jan 
Andersen 159, major 
Anders Hvilsom 10, 
studerende Søren Søborg 
Andersen 40, 

afdelingsingeniør Ole 
Fristrup Hermansen 97, 
fhv. skoleleder Karlo 
Jensen 233, gårdejer Knud 
Ogstrup 87, smed Jørgen 
Justesen 47, postbud 
Louis Klitgaard Larsen 26, 
gårdejer Jesper Rom 
Andersen 53, 
skolesekretær Alice 
Justesen 69, 
bygningssnedker Henning 
Lynnerup Nielsen 41, 
kørelærer Lise Johansen 8, 
social og 
sundhedsassistent Lone 
Hvilsom 13, bogholder 
Margit Bang Andersen 15, 
faglærer Ib Horsmark 56, 
selvstændig Steen Paulsen 
46, VVS-montør Mogens 
Kjær Larsen 7, kaptajn 
Oluf Steffensen 11.
  Fremskridtspartiet 
  Ialt 397 Istemmer - heraf 
76 listestemmer.
  Byrådsmedlem Ernst 
Christensen 220, 
specialarbejder Villy 
Thomsen 11, VVS-montør 
Henrik Mølgaard 37, fhv. 
skoleinspektør Jens 
Mikkelsen 47, gårdejer  
Roald Gade 6. 
  Landsbylisten 
  lalt 478 stemmer - heraf 
48 listestemmer. 
  Flyverspecialist Preben D. 
Jensen 164, bogholder 
Annemie Pedersen 179, 
kaptajn Tom Welløv 17, 
husmor Sonja Jensen 9, 
lærer Eric Lomborg 32, 
pædagog Annie Ove 
Pedersen 29.

Alle gode gange nej
Aalborg Stiftstidende 19.11.1997 

  AABYBRO: Tredje gang 
blev ikke lykkens gang for 
Kristeligt Folkeparti, der 
nu har fire år til at 

forberede sig i, inden der 
er kommunalvalg næste 
gang.
  Spidskandidat Mogens 
Nørgaard Pedersen, 

Birkelse, oplyser, at partiet 
med sikkerhed stiller op 
igen. Og han tager i det 
hele, taget den manglende 
repræsentation i det 

kommende byråd fra oven 
af. 
 -Valgkampen er fuld af 
aktivitet, og det styrker os, 
også i forhold til et 
folketingsvalg, siger han. 
  Mogens Nørgaard 
Pedersen glæder sig 
desuden over, at partiet er 
gået 0,3 pct. frem. Han 
vurderer, at fremgangen 
skyldes, at Kristeligt 

Folkeparti denne gang er i 
et mere naturligt 
valgforbund med V, K, og 
FRP. 
 -Dog irriterer det mig, at 
vores fremgang ikke har 
været med til at styrke 
valgforbundet som helhed, 
siger han. 
  Kristeligt Folkeparti var i 
1993 i valgforbund med 
Landsbylisten, fordi 

dennes kandidat Erik 
Nielsen er medlem af 
Kristeligt Folkeparti. 
 -Havde Erik Nielsen 
genopstillet, havde vi 
overvejet at indgå i 
valgforbundet en gang til 
på grund af den specielle 
situation, siger Mogens 
Nørgaard Pedersen.

Valgt uden valgkamp 
Aalborg Stiftstidende 19.11.1997 

  AABYBRO: Ernst 
Christensen var i aftes 
tilfreds med genvalget, 
selvom Fremskridspartiet 
gik 0,7 pct. eller 51 
stemmer tilbage til 397. 
  Valgkampen har nemlig 
været yderst kaotisk for 
partiet, fordi spidskandidat 
Ernst Christensen har 
ligget syg det meste af 
tiden op til valget. 
 -Det kan kaldes modgang, 
og jeg er sikker på, at 
resultatet ellers var blevet 

bedre, siger Ernst 
Christensen. 
  Han forklarer, at det ikke 
gik værre end det gik, fordi 
han har mange 
kernevælgere, der ikke går 
op i valgkamp. 
 -Derfor er jeg ikke 
overrasket over genvalget. 
Personligt vidste jeg på 
forhånd, at skulle 
Fremskridtspartiet 
genvælges, så skulle det 
være med mig som 
kandidat, siger Ernst 
Christensen. 

  Han er tilfreds med at 
være genvalgt. 
 -Hvis jeg går igang med en 
opgave, bliver jeg tilfreds, 
når den løses. Det er 
lykkes her, siger han. 
  Ernst Christensen var i 
denne periode Danmarks 
ældste byrådsmedlem, og 
meget taler for, at han også 
bliver det i den komende 
byrådsperiode. Der er dog 
opstillet kandidater, der er 
ældre end han er, og i 
skrivende stund vides ikke, 
hvorvidt de er valgt. 

En glad S-formand
Aalborg Stiftstidende 19.11.1997  

  AABYBRO: 
Socialdemokratiets 
gruppeformand og 
borgmesterkandidat Carl 
Laursen er glad for, at 
partiet fik en fremgang på 

1,5 pct. ved byrådsvalget 
igår. 
  Han er også glad for, at 
den anden part i 
valgforbundet - SF - 
høstede frugten af mange 
års byrådsarbejde ved at få 

et ekstra mandat. 
  Socialdemokratiet har 
gennem hele valgkampen 
appelleret til Venstre om at 
tænke i brede baner, når 
det fremtidige samarbejde 
første gang skal afprøves. 

Hvem skal være ny borgmester 
Aalborg Stiftstidende 19.11.1997 

Af Randi Borg 

  AABYBRO: Valgets 
sejrherrer fra Socialistisk 
Folkeparti fejrede i aftes 
det ekstra mandat hos 
nuværende byrådsmedlem 

Erik Ingerslev Larsen, 
Aabybro. 
 -Jeg er ovenud lykkelig for 
resultatet, og specielt for at 
vi har taget et mandat fra 
Venstre. Det er et 
skulderklap fra vælgerne 
til vores politik, siger Erik 
Ingerslev Larsen. 

  Hans tanker er allerede 
på vej videre til den 
kommende konstituering. 
Sikkert er, at SF i hans 
øjne skal have plads i 
økonomiudvalget igen de 
næste fire år. 
 -Hvordan det hele falder 
ud, er ikke til at sige lige 



nu. Der er for eksempel 
ingen garanti for, at Ole 
Lykkegaard Andersen også 
skal være borgmester i den 
kommende byrådsperiode, 
siger Erik Ingerslev Larsen. 
  Han vurderer, at luften 
mellem Venstre og Det 
konservative Folkeparti 
ikke er så lun, som den 
tidligere har været. 

 -Der kan komme mange 
bolde i luften, siger han og 
tilføjer, at SF skal have 
plads i mindst tre 
forskellige - gerne fire 
udvalg i den kommende 
byrådsperiode. 
  Erik Ingerslev Larsen 
glæder sig desuden til at få 
en partikollega efter i tre 
perioder at have været ene 

på posten - et omfattende 
arbejde. 
 -Det bliver dejligt at have 
en støtte i bryådssalen, 
siger han. 
  SF's nye medlem bliver 
40-årige byggetekniker 
Lars Jacobsen Hasager fra 
Nørhalne. Han var 
ligeledes på partiets liste 
ved valget i 1993. 

Kandidater i tæt løb
Aalborg Stiftstidende 19.11.1997

  AABYBRO: Der var 
ualmindeligt tæt løb 
mellem to kandidater til 
den sidste 
socialdemokratiske plads i 
Aabybro Byråd ved valget 
igår. 
  Eva Rytter Andersen, 
Gjøl, fik 108 personlige 
stemmer, og det var 
akkurat nok til at sende 
Karl Schrøder, Birkelse, ud 
af byrådet. Han fik 107 
personlige stemmer. 
  For en sikkerheds skyld 
blev de to kandidaters 
stemmer talt endnu 

engang ovenpå 
fintællingen, men den 
knivskarpe afgørelse holdt. 
Eva Rytter Andersen er 
dermed ny socialdemokrat 
i byrådet sammen med 
Inge Pedersen, Nørhalne.
  Landsbylistens to 
spidskandidater var også 
tæt på dødt løb. Efter at 
stemmeme var talt i 
Birkelse havde Annemie 
Pedersen fået 155 
personlige stemmer mod 
Preben D. Jensens 140 
personlige stemmer. 
  Men Landsbylisten fik 
100 stemmer fra de øvrige 

fire valgområder, og det var 
derfor to spændte 
kandidater, der måtte 
vente, indtil alle stemmer 
var talt efter og de samlede 
personlige stemmetal 
regnet ud. 
  Det sidste nye ansigt i 
byrådssalen bliver Lars 
Jacobsen Hasager, 
Nørhalne. Han får 
Socialistisk Folkepartis 
nye mandat at tage vare 
på, mens Venstres tabte 
mandat kommer til at gå 
ud ovet Alice Justesen, 
Aabybro. 

Et bredere samarbejde 
Aalborg Stiftstidende 19.11.1997

  AABYBRO: En fattet og 
rolig borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen 
måtte i aftes sige farvel til 
det bekvemme V-K-flertal. 
I den kommende 
byrådsperiode skal der 
samarbejdes mellem flere 
for at finde flertal. 
 -Det har vi prøvet før, så 

det klarer vi nok igen, siger 
Ole Lykkegaard Andersen. 
  Han forklarer tabet af et 
V-mandat med, at partiet 
ved valget i 1993 fik en 
kanonfremgang. 
 -Dengang var det en tæt 
afgørelse, der gjorde at vi 
fik mandatet. Nu går det 
den anden vej, siger han.
  Ole Lykkegaard Andersen 

forklarer, at der er tale om 
marginalstemmer og at der 
var tilbagegang for de 
fleste i valgforbundet.
  Han tilføjer, at 
valgforbundet mellem 
Venstre, Det konservative 
Folkeparti, Kristeligt 
Folkeparti og 
Fremskridtspartiet stadig 
har flertal bag sig. 

Vil forhandle begge veje
Aalborg Stiftstidende 19.11.1997

  BIRKELSE: 
Landsbylistens nye 
byrådsmedlem deltog ikke 

i forhandlinger om 
konstituering med nogle af 
de øvrige partier i aftes. 
Men Annemie Pedersen vil 

gerne forhandle med 
partier fra begge sider af 
byrådssalen. 
 -Vi vil have udvalgsposter, 

som Erik Nielsen har haft 
det. Altså to, siger hun.
  Landsbylisten holdt 
istedet tredobbeltfest. 
Listens folk fejrede - 
foruden valgsejren - at det 
nuværende byrådsmedlem 
Erik Nielsen havde 
fødselsdag, og så var festen 
desuden hans 
afskedsparty. 
  Kommende 

byrådsmedlem Annemie 
Pedersen var i sagens 
natur glad for den store 
opbakning Landsbylisten 
fik. Næsten halvdelen af de 
vælgere, der valgte at 
stemme i Vedsted Sogn 
satte kryds ved 
Landsbylisten. 
 -Det har været helt 
fantastisk, men vi har også 
slidt for det, siger hun. 

  For eksempel var 
Landsbylistens kandidater 
ude at stemme døklokker i 
weekenden. Alle 
kandidater i Vedsted sogn 
fik besøg af en 
byrådskandidat, hvis de da 
var hjemme. 
 -Jeg tror, at den direkte 
kontakt har givet det 
sidste, siger hun. 

AabybroPosten 
12.11.1997



Valgte i
Aabybro



Carl Laursen (S) er ny formand for 
socialudvalget. Han afløser Ole Hermansen 
(V).

Jørn Krogsgaard (K) er nu viceborgmester i 
stedet for formand for teknisk udvalg.

Ole Lykkegaard Andersen (V) sidder efter 
konstitueringen stadig på borgmesterposten.

Tidligere viceborgmester Karlo Jensen (V) er 
nu formand for kulturudvalget,

Aage Toftegaard (V) overtager 
formandsposten i teknisk udvalg, hvor 
venstre har flertal.

Alle fagudvalg 
får nye 
udvalgsformænd 
Jørn Krogsgaard bliver 
ny viceborgmester - Ole 
Lykkegaard Andersen 
(V) er stadig borgmester
Aalborg Stiftstidende 21.11.1997

Af Randi Borg

  AABYBRO: Den helt store 
forbrødring ligger bag det 
nye byråds konstituering. 
Sent i aftes blev 
Socialdemokratiet, SF, 
Venstre, 
Fremskridtspartiet og Det 
Konservative Folkeparti 
enige om at fordele 
posterne. 
  Ingen af tre de 
nuværende 

udvalgsformænd 
fortsætter. Samtidig har 
socialdemokraterne fået 
formandsposten og flertal i 
socialudvalget tilbage efter 
otte år, og Erik Ingerslev 
Larsen (SF) er tilbage i det 
magtfulde økonomiudvalg.
  Dermed er valgets 
resultat, hvor de borgerlige 
gik tilbage og SF og S frem, 
slået igennem i det nye 
byråds magtfordeling. Kun 
Landsbylisten står uden 
for konstitueringen. 
  Ole Lykkegaard (V) er 

stadig borgmester, mens 
ny viceborgmester bliver 
Jørn Krogsgaard (K), der 
afløser Karlo Jensen (V). 
Krogsgaard må til gengæld 
forlade teknisk udvalg efter 
12 år, heraf de otte som 
formand. Aage Toftegaard 
(V) overtager 
formandsposten i teknisk 
udvalg, hvor Venstre får 
flertal. 
  Karlo Jensen (V) bliver ny 
kulturudvalgsformand. 
Han afløser Venstre-
kollega Dorthe Pedersen. 

Hun bliver de næste fire år 
menigt byrådsmedlem efter 
seks år som 
udvalgsformand. 
  Socialdemokraternes nye 
udvalgsformand bliver Carl 
Laursen. Han får 
socialudvalget som sit 
område, et udvalg, som 
socialdemokraterne 
tidligere har haft 
formandsposten for. 
Tidligere 
socialudvalgsformand Ole 
Hermansen havde posten i 
fire år. 
  Ingen af de tre afgående 
udvalgsformand fortsætter 
i de pågældende udvalg. 
Jørn Krogsgaard rykker 
over i kulturudvalget og 
Ole Hermansen i kultur- 
og teknik- og miljøudvalget 
og Dorthe Pedersen i 
socialudvalget.

  Økonomiudvalget: 
Formand borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V), 
næstformand Jørn 
Krogsgaard (K), Dorthe 
Pedersen (V), Ernst 
Christensen (FRP) , Carl 
Laursen og Knud Winther, 
begge (S), og Erik Ingerslev 

Larsen (SF). 

  Socialudvalget: Formand 
Carl Laursen (S), 
næstformand Jan 
Andersen (V), Dorthe 
Pedersen (V), Jørgen 
Hellum, Eva Rytter 
Andersen og Inge 
Pedersen, alle (S), og 
Annemie Pedersen (L). 

  Kulturudvalget: 
Formand Karlo Jensen (V), 
næstformand Jørgen 
Hellum (S), Ole Hermansen 
og Knud Ogstrup, begge 
(V), Inge Pedersen (S), Jørn 
Krogsgaard (K) og Lars 
Hasager Jacobsen (SF). 

  Teknik- og 
miljøudvalget: Formand 
Aage Toftegaard (V), 
næstformand Knud 
Winther (S), Knud 
Ogstrup, Jan Andersen og 
Ole Hermansen, alle (V), 
Erik Ingerslev Larsen (SF) 
og Ernst Christensen 
(FRP). 
  Partierne har også fordelt 
posterne i de udvalg, der 
ikke kun kan eller skal 
besættes af folkevalgte. Det 

gælder for eksempel 
skatteankenævnet og 
folkeoplysningsudvalget. 

Folkeoplysningsudvalget: 
De politiske medlemmer 
bliver Karlo Jensen og 
Dorthe Pedersen, begge (V), 
Eva Rytter Andersen, 
Jørgen Hellum, begge (S), 
og Lars Hasager Jacobsen 
(SF). 

  Skatteankenævnet: 
Formand Knud Winther 
(S), Jens Mikkelsen (FRP) , 
John Hedelund (K), Louis 
Larsen (V), en 
repræsentant fra Kristeligt 
Folkeparti, 
Socialdemokratiet og SF. 
  Endelig skal kommunen i 
tilfælde af krig styres af Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
og Carl Laursen (S). 
  Viceborgmesterposten og 
næstformandsposten i 
udvalg indebærer, at de 
pågældende er 
stedfortrædere under 
sygdom eller ferie. Skulle 
borgmesteren gå hen og dø 
eller flytte fra kommunen, 
skal der laves en hel ny 
konstituering.

Den store forbrødring 
Aalborg Stiftstidende 21.11.1997

  AABYBRO: Det nyvalgte 
byråd i Aabybro har valgt 
den helt store forbrødring, 
hvad angår fordelingen af 
udvalgsposter de næste fire 
år, hvor borgmesteren 
fortsat hedder Ole 
Lykkegaard Andersen (V). 
  Fem partier: Venstre, 
Socialdemokratiet, SF, Det 
konservative Folkeparti og 
Fremskridtspartiet har 

underskrevet en aftale, og 
efter fire år med en 
borgerlig blok, der sad på 
alt, er der blevet plads til 
en socialdemokratisk 
udvalgsformand, Carl 
Laursen. 
  Aftalen stemmer overens 
med, vælgernes dom. 
Venstre mistede et mandat 
til SF, alle de borgerlige 
partier gik tilbage, mens 
også Socialdemokratiet fik  
fremgang. 

  Kun et af de 17 
byrådsmedlemmer står 
uden for aftalen. Det er 
Landsbylistens Annemie 
Pedersen, der dermed må 
nøjes med plads i et udvalg 
mod to i indeværende 
byrådsperiode. 
  Landsbylisten, der tog 
halvdelen af stemmerne i 
hjembyen Birkelse, har 
ikke reelt været inviteret til 
forhandlingerne, der kun 
varede omkring syv timer.



Tilfredshed over hele linien
Eks-udvalgsformænd glæder sig til nye opgaver. Der er lagt op til et 
bredere samarbejde
Aalborg Stiftstidende 22.11.1997

Valgvinder Erik Ingerslev Larsen (SF): Vi har 
fået, hvad vi ville have. 

Snart eks-formand Ole Hermansen (V): 
Politik indebærer. at tingene tages op igen 
hvert fjerde år. 

Snart tidligere formand Dorthe Pedersen 
(V): Vælgerne straffede mig kraftigt - nu 
tages konsekvensen. 

Af Randi Borg

  AABYBRO: Omkring syv 
timer tog det torsdag aften 
16 af 17 kommende 
byrådsmedlemmer at blive 
enige om fremtidens 
fordeling af poster i 
byrådet.
  Som omtalt i 
fredagsavisen bliver 
formændene for de tre 
fagudvalg: teknik- og 
miljøudvalget, 
kulturudvalget og 
socialudvalget skiftet ud. 
Aftalen betyder også, at 
socialdemokraterne får en 
formandspost. 
  Gruppeformand Carl 
Laursen bliver formand for 
socialudvalget, og det er 
han naturligvis glad for, 
ligesom han glæder sig 
over, at partifællen Knud 
Winther i fremtiden skal 
være formand for 
skatteankenævnet. 
 -Desuden er jeg glad for 

det gode valg og for 
konstitueringen. Det er 
herligt, at Venstre er gået 
fuldt og ærligt med ind i et 
bredere samarbejde, siger 
han.
  Carl Laursen 
understreger, at aftalen er 
rent teknisk. Der er ikke 
tale om, at partierne har 
aftalt et fælles grundlag at 
arbejde videre på. 
 -Men den brede 
konstituering er et signal 
om, at der skal arbejdes 
sammen, siger han. 
Valgets vinder
 Socialistisk Folkepartis 
Erik Ingerslev Larsen er 
også tilfreds med at være 
kommet med i en bred 
aftale om konstitueringen. 
 -Vi har fået, hvad vi har 
bedt om. Derfor er vi gået 
med i aftalen, siger han og 
vurderer, at SF ikke ville 
have fået mere ud af en 
alternativ aftale, der 
involverede Landsbylisten 
og et eventuelt 
borgmesterskifte. 

  SF har igen fået plads i 
det magtfulde 
økonomiudvalg, der træffer 
afgørelse om pengene og 
lægger budgettet. Den 
plads skal Erik Ingerslev 
Larsen selv have sammen 
med en plads i teknik- og 
miljøudvalget, mens 
partiets nye byrådsmedlem 
Lars Jacobsen Hasager 
kommer i kulturudvalget. 
 -Jeg har tidligere siddet 
otte år i socialudvalget og 
fire år i kulturudvalget. Nu 
glæder jeg mig til teknik- 
og miljøudvalget. Jeg 
synes, der skal flere sager, 
for eksempel om genbrug, 
til diskussion i byrådet, 
siger Erik Ingerslev Larsen. 
Nye kræfter 
  Erik Ingerslev Larsen 
kalder konstitueringen for 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersens 
svendestykke og også Carl 
Laursen har roser til 
borgmesterens måde at 
håndtere konstitueringen 
på.

  Selv glæder Ole 
Lykkegaard Andersen sig 
over, at det brede 
samarbejde, der blev lagt 
op til på valgnatten, nu er 
lykkedes. Han synes 
desuden, at det er 
udmærket, at der er 
kommet nye kræfter til på 
formandsposterne. 
 -På valgaftenen enedes vi 
om at tage det stille og 
roligt. Forløbet er udtryk 
for, at ingen begyndte at 
bage rævekager. Ved  
økonomiudvalgsmødet 
onsdag aftalte vi 
forhandlinger med 
socialdemokratiet og ved 
torsdagens møde faldt det 
hele på plads, siger han. 
  Faktisk begyndte de reelle 
forhandlinger så sent fordi 
Ole Lykkegaard Andersen 
havde fødselsdag onsdag. 
Og aftalerne holdt, så det 
nye byråd kan gå igang 
med arbejdet med en 
fornemmelse af alle kunne 
stole på hinanden.
De vragede 
  Snart tidligere formand 
for teknisk udvalg Jørn 
Krogsgaard (K) er blevet 
viceborgmester i stedet for. 
Han er ikke ked at at 
afgive den formandspost, 
han har haft i otte år. 
 -Det gør bestemt ikke 
noget, at der kommer nye 
folk til. Jeg har været med 
til at skrue tingene 
sammen i fuld enighed og 
har kun gode ting at sige 
om at give plads til andre i 

et bredt samarbejde, siger 
Jørn Krogsgaard. 
  Han tilføjer, at han og Ole 
Lykkegaard Andersen har 
arbejdet netop med den 
bredere model. 
 -Det er postivt, at K, V og 
S nu har et bredere 
samarbejde. Der ligger 
mange opgaver, som vi i 
forvejen har været fælles 
om, og det skulle gerne 
fortsætte, siger han. 
Vælgerstraf 
  De tre udvalgsformænd, 
som fra årskiftet forlader 
topposterne tager det alle 
med beherskelse og glæder 
sig samstemmende til at 
prøve andre områder af 
kommunalpolitikken. 
  Dorthe Pedersen (V) 
glæder sig til at prøve 
kræfter med det sociale 
område, og hun har 
allerede planer om at 
komme i praktik i 
hjemmeplejen. 
Jeg vil meget gerne være 
en flue på væggen et par 
dage og på den måde sætte 
mig ind i området, hvis det 
kan lade sig gøre, siger 
hun. 
  Dorthe Pedersen har 
været i kulturudvalget i 10 
år, heraf de seks som 
formand.
 -Jeg har været med til at 
gennemføre mange 
populære ting, men også 
været med i upopulære 
beslutninger. For eksempel 
om skolen og udskydelse af 
institutionsbyggeri, siger 

hun. 
 -Jeg mistede en tredjedel 
af mine vælgere i Biersted 
på sådanne beslutninger. 
De straffede mig kraftigt, 
og jeg mener, at det er helt 
i orden, at konsekvensen 
heraf nu tages, siger hun. 
Ikke overrasket 
  Snart tidligere 
socialudvalgsformand Ole 
Hermansen siger, at politik 
jo indebærer, at tingene 
skal tages op hvert fjerde 
år. 
 -Desuden synes jeg, at det 
var en større overraskelse, 
at jeg som nyvalgt blev 
udvalgsformand for fire år 
siden, end at jeg ikke bliver 
det igen, konstaterer han. 
  Ole Hermansen beskriver 
sig selv som et menneske, 
der holder af udvikling og 
udfordringer. Det fik han 
som nyvalgt 
udvalgsformand, et job, 
der har kostet hårdt slid. 
Nu får han det igen i 
kulturudvalget og teknik 
og miljøudvalget. 
 -Jeg glæder mig også til at 
arbejde med sager, der 
ligger tæt på mit 
arbejdsfelt på amtets 
miljøkontor, siger han og 
tilføjer, at sager med 
Aabybro Kommune 
involveret for fremtiden 
ikke vil lande på hans 
bord. 
 -Det kan være 
reguleringssager om 
vandløb, hvor amtet skal 
udtale sig, forklarer han.

Alderen kom hurtigt 
Aalborg Stiftstidende 22.11.1997

  AABYBRO: Inden valget 
var kandidaterne bag den 
gennemsnitlige byrod en 
mand på 49 år og fem 

måneder. Efter valget er 
den gennemsnitlige byrod 
stadig en mand, men han 
er blevet ældre. 
  Faktisk er han siden 7. 

november, hvor han første 
gang var i mediernes 
søgelys, blevet fire et halvt 
år ældre. De nye 
byrådsmedlemmer er 



AABYBRO

nemlig i gennemsnit ældre 
end kandidaterne, og to af 
dem har endda haft 
fødselsdag siden valget. 
  Andelen af kvindeligt 
islæt kommer til at 
stemme overens i det nye 
byråd i forhold til 
kandidaternes antal. Fire 
ud af 17 i det nye byråd er 
kvinder. De er ældre end 

gennemsnitskandidaterne, 
nemlig 51 år og tre 
måneder, mens 
kandidaternes snitalder 
var 45 og og ni måneder. 
  Mændene i det nye byråd 
er næsten lige blevet 55, 
når man tager 
gennemsnittet. Også her 
gælder det, at det er 
kommet fireethalvt år mere 

på bagen, siden byrodens 
ansøgning om en stol blev 
skrevet. 
  17 fik plads, 43 må blive 
hjemme. Antallet af  
kvinder i byrådet blev 
fordoblet i forhold til sidst, 
selvom der stadig er lang 
vej til en ligelig fordeling.

Bestyrelsesmøde den 24. november 1997 på Aabybro Rådhus 

Tilstede: Erik, Per, Inge Lis, Lars, Karen og Jette

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Meddelelser fra formand og kasserer
4. Kommunalpolitik og byrådsdagsorden
5. Efter valget
6. Næste møde - julefrokost
7. Eventuelt

ad 1 + 2. Jette

ad 3. Økonomien i forbindelse med valgkampen drøftes. Det aftales at vi trækker på 
kassekreditten.

Meddelelser fra centralt hold.

ad 4. Byrådsdagsordenen:
vedrørende pkt. 2 - Politiske mål og resultater - budget 98: Erik har kommentarer til 
flygtninge- og ældreområdet. 

Vi stiller forslag om at starte med at arbejde for økologiske madvarer i kostforplejningen.

ad 5. Efter valget:
Vi er indgået i en bred konstitueringsaftale med V, S, C og Fremskridtspartiet. Vi har fået 
tildelt pladser i:
Økonomiudvalget: Erik
Teknisk Udvalg: Erik
Kulturudvalget: Lars
Skatteankenævnet: Karen
Folkeoplysningsudvalget: Lars
Børne-ungeudvalget: Erik

Erik stiller forslag om valg af gruppeformand for vores byrådsgruppe. Det aftales at forslaget 
tages med på den kommende generalforsamling. Indtil da fungerer Erik som gruppeformand.

Det vedtages at indrykke en valgtakkeannonce i AabybroPosten i næste uge, Erik og Lars 
udarbejder annoncen.

ad 6. På næste bestyrelsesmøde udarbejdes aktivitetskalender til 1. halvår 98.

Tilmelding til julefrokost den 6. december

ad 7. Eventuelt: - 

referent: Jette Staal 



Ole Lykkegaard Andersen, gårdejer, civløkonom. (V). Genvalgt 
til borgmesterposten. Kom første gang i byrådet l.l.l982 og blev 
borgmester november 1986. Den brede konstituering signalerer 
bredt samarbejde i kommunalpolitk. Samtidig vil jeg også 
arbejde for større åbenhed omkring kommunens serviceydelser 
og samarbejde i retningen af i højere grad at være i dialog med 
borgerne om vores mål for disse serviceydelser. 

Lars Jacobsen Hasager, byggetekniker. (F). Nyvalgt. Jeg vil 
bruge mit mandat til at arbejde, for åbenhed, visioner, dialog, 
planlægning og udførelse. I kulturudvalget, hvor jeg har fået en 
plads mener jeg, skolerne i almindelighed skal diskuteres med 
en større dialog ud til skolerne, som jeg tror, i det øjeblik man 
får ro her, får mulighed for at skabe deres egen skolehistorie. 

Ole F. Hermansen, akademiingeniør. (V). Første gang i byrådet 
1.1.1994. Som kommunalpolitiker vil mit grundlag være ud fra 
helbeden at vurdere de enkelte ting. Det sker ud fra opfattelsen, 
at særinteresser og ideologier betragter jeg som sære og idiotiske 
i kommunalpolitisk sammenhæng. Det hænger ligeledes. 
sammen med, at jeg netop ser kommunalbestyrelsen som en 
bestyrelse, hvor vi mødes om den fællesinteresse, der ligger i, at 
det for alle aldersgrupper skal være godt at være borger i 
Aabybro kommune. 
Behovet for samarbejde er størrer end nogensinde. Med en ikke 
særlig let økonomisk situation er det nødvendigt at få mest 
muligt ud af ressourcerne: Betyder det, at vi skal udlicitere, så 
skal vi det. For mig er det ikke et mål i sig selv men et middel, 
men jeg er ikke villig til at gå på kompromis med servicen. 

Annemie Pedersen, bogholder. (L). Nyvalgt. Ældreområdet er 
min hjertesag, og jeg vil tage mig af de specielle problemer og 
opgaver, der er på området gennem mit arbejde i socialudvalget. 
Mit mandat skal tillige bruges til at arbejde for landsbytanken, 
og dermed de ting, der sker i lokalsamfundet. Jeg vil naturligvis 
samarbejde seriøst i byrådsarbejdet på tværs af partierne og tage 
stilling til hver enkelt sag. 

Jørgen Hellum, efterlønsmodtager. (A). Første gang i byrådet 
1.1.1990. Mit mandat skal bruges til at gøre en god kommune 
bedre. Som medlem af socialudvalget er det ikke mindst hele 
ældreområdet, der skal kikkes på. I børne og kulturudvalget får 
jeg mulighed for at følge op på de forskellige skoler, men også på 
hele institutionsområdet. hvor jeg mener, der bl.a. skal være 
SFO-ordninger, som kommunen kan være bekendt. Det skal 
ikke kun være pasningsgaranti, det skal også være oplevelse. De 
fysiske rammer skal der ses på, ligesom jeg mener, vi har pligt til 
at sørge for, at vedligeholde de bygninger, vi har, og som 
kommunens borgere har været med til at betale. 

Jørn Krogsgaard, forretningsleder. (C). Første gang i byrådet 
1.1.1986. I den kommende 4 årige periode glæder jeg mig til 
fortsat at arbejde i økonomiudvalget med kommunens budget og 
styring af økonomien og herigennem arbejde for fortsat 
udbyggelse af boligområder og boligudvikling, så vi i 
bysamfundene har boliger til både unge og ældre. Mit arbejde vil 
også omfatte en fortsættelse af udviklingspolitikken for at skabe 
bedst mulige forhold for erhverv og erhvervsudvikling. Yderligere 
bliver det spændende at komme til at arbejde i kulturudvalget 
igen, og her kommer det til at dreje sig om 
børnepasningsgarantien og dermed de fysiske rammer, samt 
iøvrigt en styrkelse af folkeskolen til de større krav, der stilles til 
vore unge idag. 

Hvad vil byrådsmedlemmerne bruge 
deres mandat til? 
Kommunen informerer: AabybroPosten 26.11.1997

6.035 af Aabybro kommunes 8.362 stemmeberettigede satte 
deres kryds ved den gruppe af borgere, som i den kommende 4 
årige periode fra 1.1.1998 skal sidde i det nye byråd og varetage 
kommunens og dermed borgernes interesser. Stemmeprocenten 
blev på 72.2%, hvilket var et fald på 3,2%. Samtidig med 
præsentationen af det nye byråd, hvortil fire er nyvalgte, er det 
relevant at lade hver enkelt besvare spørgsmålet 

Dorthe Pedersen, bibliotekar. (V) Første gang i byrådet 
1.1.1990. Mit mandat vil jeg bruge til at gøre mine synspunkter 
og holdninger gældende i de udvalg, hvor jeg skal sidde i det nye 
byråd. Jeg glæder mig til at tage fat på de spændende opgaver, 
der er i socialudvalget, hvor primært ældreområdet har min 
interesse, og til opgaverne i økonomiudvalget, hvor 
udfordringerne bl.a. er planlægning og budget. Samtidig håber 
jeg i forskellige sammenhænge at kunne viderebringe den 
erfaring, jeg har fra børne- og kulturområdet.



Aage Toftegaard, gårdejer. (V). Første gang i byrådet 26.2.1992. 
Formand for teknik- og miljøudvalget. I den kommende 4 årige 
periode er mit hovedmotto - samarbejde - tryghed - udvikling. 
Samarbejdet er startet i den brede konstituering, hvorigennem de 
bedste resultater vil nås til gavn for borgerne. Tryghed er 
åbenhed og gennemsigtighed overfor borgerne, der skal have 
indblik i, hvad der sker, og hvordan pengene forvaltes. Hvad 
angår udvikling er udlicitering en af vejene at gå for at forbedre 
tingene og undgå skatteforhøjelse. Fortjenesten, der kommer ved 
udlicitering, kan så flyttes til andre områder. 

Inge Pedersen, fuldmægtig. (A). Nyvalgt. Kommunalpolitik er 
samarbejdets kunst, og de forskellige synspunkter, der er i 
byrådet, er nødvendige og med til at skabe udvikling, hvis man 
vel og mærke forstår at samarbejde - og det vil jeg arbejde for. 
Men også arbejde for at alle lokalsamfundene tilgodeses på lige 
fod med Aabybro by, at det skal være trygt at være borger i 
Aabybro kommune, uanset hvilken alder og hvilken position 
man befinder sig i, og den enkelte skal selv medvirke til at skabe 
den tryghed.

Knud Winther, faktor. (A) Første gang i byrådet 1.4.1970. Jeg 
vil arbejde for, at socialdemokratiet får mere indflydelse. Mine 
mærkesager er teknik-og miljøsiden med byfornyelse og 
kloakmodernisering i hele området. 

Carl Vibech Laursen, overlærer. (A) Første gang i byrådet 1986. 
Som formand for socialudvalget bliver det i endnu højere grad 
på det sociale område mit mandat skal bruges. Hele 
ældreområdet er et vigtigt spørgsmål i det nye årtusinde, hvor 
der til det ventede ældre-boom skal være ældreboliger og 
plejehjemspladser. I 1998-99 skal et stort arbejde klarlægge, 
hvor vi er, og hvor vi skal hen på ældreområdet for at være på 
forkant med de opgaver, der kommer. Jeg mener, det bør hedde 
"længst muligt i egnet hjem", samt at det er den enkelte borger, 
der bestemmer, hvor længe egen bolig er egnet for 
vedkommende. 

Erik Ingerslev Larsen, kleinsmed. (F). Første gang i byrådet 
1.1.1986. Hele miljøområdet er noget af det, jeg gerne vil bruge 
mit mandat på og her ikke mindst vandmiljø og 
affaldsplanlægningen. I den forbindelse ønsker jeg større 
åbenhed, så mere kommer ud til debat i befolkningen, inden de 
store beslutninger træffes. Kultur-, skole- og børneområdet har 
fortsat stor interesse, og her vil jeg arbejde for at forbedre de 
fysiske og personalernæssige forhold i institutionerne samt en 
bedre planlægning på området. For ældreområdet er det et 
spørgsmål om at få forbedret ressourcerne direkte i forhold til de 
ældre medborgere, og ikke mindst skabe gode og forbedrede 
rammer til gruppen af demente. 

Karlo Jensen, tidl. forstander. (V). Første gang i byrådet 
1.1.1994. Som formand for børne- og kulturudvalget glæder jeg 
mig til arbejdet her, et arbejde, som ikke falder fremmed, fordi 
jeg har arbejdet med området stort set hele mit liv. På 
børneområdet vil jeg satse på en dialog med brugerne gennem 
eksemplevis skolernes og daginstitutionernes bestyrelser. 
Børneinstitutionerne skal have vilkår, så børnene trives og har 
det godt, for når det er tilfældet, har forældrene det også 
godt. Fritidslivet og det kulturelle har også min store interesse, 
og her vil hjælp til selvhjælp være med til at få tingene til at 
fungere. 

Knud Ogstrup, gårdejer. (V). Første gang i byrådet 1.1.1994. Mit 
mandat skal bruges til at videreføre det arbejde, jeg er igang med 
i teknisk udvalg bl.a. omkring affaldsordningen, hvor den 
løsning, der passer bedst til kommunen og dens borgere, skal 
findes. Kulturudvalget er nyt for mig. Her vil jeg arbejde på, at 
børn og unge får den bedste balast og den optimale undervisning 
til samfundet fremover. Hver krone skal bruges så godt som 
muligt, også når det gælder erhvervslivet 
og ældreområdet. Det er oplagt at høre borgernes ønsker, vi skal 
ikke glemme, at vi er valgt af kommunens borgere til at varetage 
deres ønsker så langt den økonomiske situation og mulighederne 
rækker. 

Eva Rytter Andersen, socialrådgiver. (A). Nyvalgt. På 
børneområdet vil jeg bruge mit mandat på pasnings- og 
kvalitetsgaranti og ikke udvidelse af brugerbetaling. På 
skoleområdet gælder det om at bevare og udvikle den lokale 
skole og politisk støtte op om folkeskolen samt skabe ny energi, 
sikre rimelige midler og støtte til børn med særlige behov. På 
ældreområdet skal der løbende sikres den rigtige hjælp til hver 
enkelt, støttes op om personalet med rimelige arbejdsvilkår. 
Desuden vil jeg arbejde for dialog med brugerne på alle niveauer. 



Jan Andersen, viceskoleinspektør. (V). Første gang i byrådet 
1.1.1994. Jeg vil bruge mit mandat til fortsat at arbejde for 
lokalsamfundets interesser i den kommunale helbed, få lagt 
klare politiske mål og rammer for langsigtet økonomisk 
planlægning og ønsker tillige mere dialog med borgerne. Jeg vil 
arbejde for at Aabybro kommune bliver mere grøn, sikre 
grundvand og drikkevand samt arbejde mod at få mere genbrug 
og kildesortering, når det bliver muligt at få det videre i 
systemet. En fornyelse og forskønnelse af bysamfundene i hele 
kommunen er andre mål, samt at være medvirkende til at 
skattekronerne bruges med omtanke og fornuft, og 
lokalsamfundene bevares intakte med det serviceniveau, man 
har nu. 

Ernst Christensen, tidl. bygmester. (Z). Første gang i byrådet 
1.4.1978 - 31.12. 1985 og igen 1.1.1990. Jeg står, hvor jeg står, 
og fortsætter med mit jordbundne politiske arbejde, hvilket er 
det vælgerne værdsætter mig for. Den sunde fornuft skal råde i 
byrådet og ældreområdet skal have et løft. Der skal udvises 
respekt for borgernes penge, skatten bør sænkes, og 
kommunens gældsætning stoppes. De nødvendige ting i 
kommunen skal prioriteres højere end det mere luksusprægede. 
Med mit mandat vil jeg også fortsætte forsøget med at påvirke de 
øvrige 16 byrådsmedlemmer til at bevare jordforbindelsen. 

  AABYBRO: De forskellige 
byrådsmedlemmer får 
forskellige vederlag alt efter 
hvor mange udvalgsposter 
de har, og efter om de er 
formand for et udvalg.
  Indenrigsministeriet har 
fastsat et grundbeløb for at 
være byrådsmedlem på 
50.000 kr. En 
formandspost i et udvalg 
udgør en fjerdel af 
borgmesterens løn, og da 
han tjener 400.000 kr. får 
udvalgsformændene 
100.000 kr. 
Viceborgmesteren får en 
tiendedel af 
borgmesterlønnen, det vil 
sige 40.000 kr.
  Borgmesterlønnen er 
bestemt efter indbyggertal 
og fastsættes af 

Indenrigsministeriet. En 
udvalgsformand kan få op 
til 40 pct. af 
borgmesterlønnen, men i 
Aabybro Kommune har 
byrådet valgt en lavere 
procentsats. 
  Formanden for 
skatteankenævnet får fem 
pct. af borgmesterens løn, 
altså 20.000 kr., mens 
menige medlemmer får 
5000 kr. Et menigt 
medlem af de politiske 
udvalg får 6000 kr. 
  I gennemsnit arbejder 
danske byrådsmedlemmer 
omkring 12 timer om ugen 
med det politiske arbejde. 
Jo flere og vigtigere poster 
desto mere arbejde viser 
gennemsnitstallene. I 
Aabybro Kommune 
fordeler de samlede 
årlige/månedlige vederlag 

sig således: 
Borgmester og formand for 
økonomiudvalget Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
400.000/33.334 kr. 
Socialudvalgsformand Carl 
Laursen (S) 156.000/ 
13.000 kr.
Kulturudvalgsformand 
Karlo Jensen (V) 150.000/ 
12.500 kr.
Teknisk udvalgsformand 
Aage Toftegaard (V) 
150.000/12.500 kr.
Viceborgmester Jørn 
Krogsgaard (K) 102.000/ 
8500 kr. 
Formand for 
skatteankenævnet Knud 
Winther (S) 82.000/6834 
kr.Erik Ingerslev Larsen 
(SF) 62.000/5167 kr. 
Jørgen Hellum (S) 
62.000/5167 kr. 
Inge Pedersen (S) 

62.000/5167 kr. 
Dorthe Pedersen (V) 
62.000/5167 kr. 
Jan Andersen (V) 
62.000/5167 kr. 
Ole Hermansen (V) 
62.000/5167 kr. 
Knud Ogstrup (V) 
62.000/5167 kr. 

Ernst Christensen (FRP) 
62.000/5167 kr. 
Lars Hasager Jakobsen 
(SF) 56.000/4667 kr 
Eva Rytter Andersen (S) 
56.000/4667 kr. 
Annemie Pedersen (L) 
56.000/4667 kr. 
  De øvrige 

bestyrelsesposter, som 
byrådspolitikerne varetager 
for Aabybro Kommune, 
giver ingen vederlag. Dette 
gælder også Børn- og 
Ungeudvalget samt 
folkeoplysningsudvalget.  

Lønforhold 
Aalborg Stiftstidende 04.12.1997

Et væld af titler til byrådet 

Knud Winther (S) bliver formand for 
skatteankenævnet. 

Ole Lykkegaard Andersen (V) bliver formand 
for beredskabskommissionen. 

Lars Hasager (SF) bliver medlem af 
folkeoplysningsudvalget. 

  AABYBRQ: De forskellige 
bestyrelser og udvalg, der 
har medlemmer fra byrådet 
eller fra de i byrådet 
repræsenterede partier 
kommer til at se således 
ud: 
  Skatteankenævnet: 
Formand Knud Winther 
(S), Karl Schrøder (S), 
Karen Frøstrup (SF), Jens 
Mikkelsen (FRP) John 
Hedelund (K), Louis Larsen 
(V) og Jørgen Christensen 
(V). 
  Beredskabskommissioen: 
Formand Ole Lykkegaard 
Andersen, Jens Johansen 
(V), Ole Vad (S) og Jørgen 
Juul Simonsen (V). 
  Børne- og ungeudvalget: 

Karlo Jensen (V), Aage 
Toftegaard (V) og Erik 
Ingerslev Larsen (SF). 
  Folkeoplysningsudvalget: 
Karlo Jensen (V), Dorthe 
Pedersen (V), Eva Rytter 
(S), Jørgen Hellum (S), 
Lars Hasager (SF). 
  Ungdomsskolebestyrelse: 
Karlo Jensen (V) og Inge 
Pedersen (S). 
  Den erhvervspolitiske 
styregruppe: Ole 
Lykkegaard Andersen (V), 
Ole Hermansen (V) Jørn 
Krogsgaard (K) og Knud 
Winther (S).
  Erhvervspolitisk 
udviklingsråd: Jørn 
Krogsgaard (K) og Knud 
Winther (S).
  Boligselskabet BSB: Ole 
Hermansen (V) og Knud 

Winther (S). 
  Nordjyllands 
Trafikselskabs 
repræsentantskab: 
Knud Ogstrup (V). 
  Nordjylland 
Trafikselskabs 
valgforsamling:
Knud Ogstrup (V), Jan 
Andersen (V) og Knud 
Winther (S). 
  Naturgas Midt-Nord I/S: 
Jan Andersen (V). I/S 
Reno-Nord: Jørn 
Krogsgaard (K). 
  I/S Mokana: Jan 
Andersen (V).
  Fonden Nordjyllands 
Film- og Videoværksted på 
MedieCentret: Ole 
Lykkegaard Andersen (V), 
Knud Winther (S) og 
medieforsker Ole Prehn, 



Aalborg Universitet. 
  Gjøl Private 
Kraftvarmeværk: Ole 
Hermansen (V).
  Aabybro Centerforening: 
Aage Toftegaard (V) og Eva 
Rytter (S).
  Valgbestyrelse ved 
skolebestyrelsesvalg: Karlo 
Jensen (V) for Aabyskolen, 
Dorthe Pedersen (V) for 
Kærvejskolen, Jørgen 
Hellum (S) for Biersted 
Skole, Inge Pedersen (S) for 
Nørhalne Skole, Ole 
Hermansen (V) for Gjøl 
Skole og Eva Rytter for 
Vedsted Centralskole. 
  Aabybro Kommunes 
Musikskole: Karlo Jensen 

(V) og Inge Pedersen (S).
  Aalborg Lufthavn: Ole 
Lykkegaard Andersen (V). 
  Lokalt radio- og 
fjernsynsnævn: Evan 
Fjeldmose (V) og Kurt 
Vestenbæk (S).
  Delegerede til 
Kommunernes 
Landsforenings 
delegeretmøde: Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
og Carl Laursen (S). 
  Lokalnævn vedrørende 
politiets virksomhed: Jørn 
Krogsgaard (K).
  Hegnsyn og 
vurderingsmænd 
vedrørende mark- og 
vejfred: Aage Pedersen (V), 

Kaj Andersen (V) og Steen 
Nielsen (S). 
  Sessionsrepræsentant: 
Knud Ogstrup (V). 
  Valgbestyrelse. til 
folketings- og EU-valg 
samt folkeafstemninger: 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V) og Carl Laursen (S). 
  Fredningsnævn: Verner 
Skole (V). 
  Grundlisteudvalg: 
Henning Lynnerup Nielsen 
(V), Steen Paulsen (V) og 
Lis Jensen (V), Poul S. 
Pedersen (S) og Steen 
Nielsen (S). 
  Landvæsensnævn: 
Henning Lynnerup Nielsen 
(V) og Ole Vad (S). 

Fordeling af poster i fordragelighed 
Det nye byråd virker indtil videre meget enigt. Konstitueringen fandt 
sted på rekordtid - og så synger de bedre
Aalborg Stiftstidende 04.12.1997 

Af Randi Borg

AABYBRO: Et at historiens 
korteste 
konstitueningsmøder fandt 
i aftes sted, da de 17 
kommende 
byrådsmedlemmer fordelte 
posterne. 
  Selv de forskellige 
udvalgs valg af formand og 
næstformand, som foregår 
bag lukkede døre, var en 
formsag på et par 
minutter. Alt er forlængst 
besluttet i enighed af 16 
byrådsmedlemmer. 
  Socialdemokrat Knud 
Winther ringede med 
klokken, åbnede mødet og 
foreslog Ole Lykkegaard. 
Andersen som borgmester. 
Denne overtog 
borgmesterstol og klokke 
og fortsatte de politiske 
udnævnelser. 

Synger bedre 
  Om den udbredte enighed 
vil strække sig over de 
næste fire år, må tiden 
vise. Indtil videre er der 
kun en ting at bemærke 
om forandret stemning i 
det nye byråd; det synger 
bedre. 
  Sådan fordeler de 
politiske poster sig: 
  Borgmester: Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
  Viceborgmester: Jørn 
Krogsgaard (K) 
  Økonomiudvalget: 
Formand Ole Lykkegaard 
Andersen (V), 
næstformand Jørn 
Krogsgaard (K), Dorthe 
Pedersen (V), Carl Laursen 
(S), Knud Winther (S), 
Ernst Christensen (FRP) og 
Erik Ingerslev Larsen (SF). 
  Socialudvalget: Formand 
Carl Laursen (S), 
næstformand Jan 

Andersen (V), Dorthe 
Pedersen (V), Jørgen 
Hellum (S), Inge Pedersen 
(S), Eva Rytter Andersen 
(S), Annemie Pedersen (L).
Kulturudvalg 
  Kulturudvalget: Formand 
Karlo Jensen (V), 
næstformand Jørgen 
Hellum (S), Ole Hermansen 
(V), Knud Ogstrup (V), 
Jørn Krogsgaard (K), Inge 
Pedersen (S) og Lars 
Jakobsen Hasager (SF). 
  Teknisk udvalg: Formand 
Aage Toftegaard. (V), 
næstformand Knud 
Winther (S), Knud Ogstrup 
(V), Jan Andersen (V), Ole 
Hermansen (V), Erik 
Ingerslev Larsen (SF) og 
Ernst Christensen (FRP).
  Borgmesteren er den 
eneste politiker på hel tid, 
mens viceborgmesteren 
overtager posten, når 
borgmesteren er på ferie 

eller er syg.
  Udvalgsformændene har 
som de øvrige en stemme i 
udvalget, men det er 
formanden, som laver 
dagsordener for udvalgets 
arbejde og udtaler sig om 
beslutningerne. De har 
træffetid på rådhuset. 
Økonomiudvalg 
  Økonomiudvalget tager 
sig af budgetlægningen og 
vurderer de tre øvrige 

udvalgs ønsker om 
tillægsbevillinger. 
  Socialudvalgets område 
er ældrepleje, sociale 
ydelser såsom 
sygedagpenge og 
førtidspension. Udvalget 
tager sig også af at 
finansiere anbringelser af 
børn og unge. 
  Kulturudvalgets store 
områder er skole og 
pasning af 0 til 14-årige 

børn. Biblioteksvæsen og 
støtte til kulturelle formål 
hører også ind under 
området.
  Teknisk udvalg tager sig 
af lokalplaner og 
byggetilladelser, hvis disse 
kræver dispensation, af vej 
og trafiksikkerhed samt 
miljøspørgsmål, såsom 
kontrol af virksomheder og 
sikring af rent drikkevand.



AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 15. december 1997 på Aabybro Rådhus 

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

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Meddelelser fra kasserer og formand
4. Kommunalpolitik
5. Mødekalender 1. halvår 1998
6. Eventuelt

ad 1. Jette

ad 2. Jette oplæser protokollen

ad 3. Kasserer: Kassekredit på 3.600,- kr. men underskuddet er allerede nedbragt til ca. 
2.000,- kr.

ad 4. Byrådsdagsorden:
Kompetanceplan - vi ønsker planen vedtages og at teamudvalg og PPU udvalg fortsætter i 
nuværende form.

Budgetopfølgning - Erik vil forholde sig kritisk til at de kan overføre 600.000,- kr. på 
bygningsvedligeholdelseskonto til 98.

Velkomstcentret - vi fastholder os kritisk til at projektet er meget dårligt beskrevet, og ønsker 
projektet nærmere belyst omkring økonomi vedrørende bygning og optagelse af lån.

Angående valg til ældreråd - vi ønsker omvalg

ad 5. Der planlægges bestyrelses- og medlemsmøder for 1. halvår 1998

ad 6. Eventuelt:
Erik meddeler at han ikke ønske at genopstille som folketingskandidat og ønsker at trække sig 
fra 1. januar 98. Det aftales at Erik kontakter Oluf Jørgensen for at høre om han ønsker at 
overtage kandidaturet. 

referent: Jette Staal 

Ældrerådsvalg fik det blå stempel 
S og SF mener, at byrådets godkendelse af valghandling skaber tvivl 
om demokratiet
Aalborg Stiftstidende 18.12.1997

Af Randi Borg

  BIERSTED: Det nyligt 
overståede valg til Ældre- 
og Handicaprådet fik i 
aftes det blå stempel af 
byrådet. En vælger, Freddy 
Munk Sørensen, Biersted, 
havde ellers klaget over, at 
han ikke kunne få lov til at 
stemme. 
  Han var kommet til 
Biersted Aktivitetscenter 
kl. 18.55. Centret havde 
været lukket siden kl. 16, 
og der stod i kommunens 
valgannonce, at der kunne 
stemmes indtil kl. 20. 
  Valgbestyrelsen, som 
bestod af 
socialudvalgsformand Ole 
Hermansen (V), 
næstformand Carl Laursen 
(S) og det afgående råds 
formand, Allan Jensen, 
havde først kigget på 
klagen. 
  De tre kunne ikke blive 
enige, og der findes ingen 
klare regler for, hvordan 
ældrerådsvalg skal 
gennemføres. Derfor, og 
fordi klageren havde bedt 
om det, kom hele byrådet 
til at se på sagen. 
  Ole Hermansen (V) 
forklarede, at han og Allan 
Jensen synes, at valget 
ikke skulle gå om. Han 

havde tre argumenter. 
 -For det første kunne 
Freddy Munk Sørensen 
have afleveret 
stemmesedlen i centrets 
postkasse. Derudover 
findes der ingen regler, 
men bruger man 
kommunalvalgets regler, 
så er klagen indkommet for 
sent. Dertil kommer, at 
omvalg som regel får 
mindre deltagelse, og  det 
er dårligt for demokratiet, 
sagde Ole Hermansen. 
Kritiske røster 
  Carl Laursen (S) ville 
hellere se på det 
principielle i, at der var 
kommet tvivl om, hvorvidt 
valget var gyldigt. 
 -Et demokrati skal være til 
at stole på, og det 
indebærer, at valg er 
uangribelige. Derfor er det 
vigtigt, at vælgerne kan 
stole på, at det, der står 
om valghandlingen, også 
holder, sagde han. 
 -Troværdigheden skal 
fastholdes, og det er den 
ikke her. At et valgsted 
lukker fire timer før valget 
er ovre, er nok til at valget 
bør gå om. Hvor mange 
andre er gået forgæves 
mellem kl. 16 og 20?, 
tilføjede han.
  Også Erik Ingerslev 
Larsen (SF) mente, at 

politikerne burde bide i det 
sure æble og lade valget gå 
om. 
 - Alle skal være klar over, 
hvor, hvornår, hvordan og 
hvor længe et valg foregår. 
I annoncen står, at 
stemmesedler afleveret 
efter kl. 20 er ugyldige. 
Men i forvaltningens notat 
om sagen står der, at  der 
er samlet stemmesedler 
ind fra de forskellige 
opsatte postkasser og 
kommet nogle med posten 
dagen efter, sagde han. 
 -Jeg synes, at der er så 
stor uklarhed om valget, at 
det bør gå om. Ingen bør 
være i tvivl om, at det er 
gået korrekt til, sagde han. 
  Men flertallet var med 
valgbestyrelsen, der mente, 
at valget skulle godkendes. 
Der blev ingen afstemning, 
og ingen andre partier eller 
enkeltpersoner ytrede sig, 
bortset fra borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V), 
der samlede trådene op 
efter de øvrige indlæg. 
  Jørgen Hellum, Biersted 
(S) deltog ikke i punktet. 
Han ville gerne være 
inhabil, da hans kone var 
blandt de kandidater, der 
ikke blev valgt ind i 
ældrerådet. Hun manglede 
netop en stemme i at opnå 
valg. 

Alle får tilskud til pasning 
S bad om gruppemøde, da V og K ville udvide deres eget budget
Aalborg Stiftstidende 19.12.1997 

Af Randi Borg

  AABYBRO: Den nye 
private 
børnepasningsordning, 
som træder i kraft 1. 

januar, kommer også til at 
gælde for de mennesker, 
der i dag af egen lomme 
betaler for eksempelvis en 



ung pige. 
  Meningen var, at 
ordningen kun skulle 
gælde for børn født efter 1. 
juli 1997, men det gav 
intern rumlen i Venstre, 
hvor Alice Justesen var af 
den opfattelse, at alle 
skulle have muligheden. 
  Sagen var nået gennem 
økonomiudvalget, og først 
på byrådsmødet afslørede 
Ole Lykkegaard Andersen, 
at gruppen nu mente, at 
alle skulle have 
muligheden. 
  Dermed sad 
socialdemokraterne tilbage 
og havde stemt for en 
begrænset ordning i den 
tro, at pasningsordningen 
var en del af et 
spareforslag i et budget, 
som er vedtaget af et 

flertal, der ikke inkluderer 
dem selv. Det faldt ikke i 
god jord. 
  Carl Laursen (S) var 
forundret og bemærkede, 
at nu udvidede V og K 
Budget '98 uden videre og 
uden at ane, hvad det 
ændrede forslag vil betyde 
rent økonomisk. SF's Erik 
Ingerslev Larsen støttede 
ham. 
 -Det undrer mig. I indførte 
privat pasning for at spare, 
men nu vil I have, at alle 
mennesker med ung pige i 
dag kan bruge den. Det er 
en klar udvidelse af 
budgettet, sagde han. 
Ingen udregning 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
forklarede, at det under 
alle omstændigheder ville 

blive billigere for 
kommunen, fordi 
børnefamilierne højst kan 
få 70 pct. af det den 
private pasning koster. 
 -Ingen kan regne 
besparelsen ud, men vi må 
da antage, at det totalt på 
sigt bliver billigere. 
Desuden får folk en 
valgmulighed, sagde han. 
 -De forældre, der ellers vil 
blive ramt af 
begrænsningen, kunne for 
øvrigt melde deres børn i 
kommunal pasning i 
morgen og tage dem ud i 
overmorgen og derefter få 
tilskud. Vi har jo 
pasningsgaranti, tilføjede 
borgmesteren.
  Carsten B. Andersen (S) 
synes, at det  nye forslag 
var lige ved at være 

useriøst. 
 -Under 
budgetforhandlingerne 
diskuterede vi enkelte 
tusindlapper. Venstre ville 
spare, og det medførte i 
forudsætningerne, at 25 
nye børn gerne skulle i 
privat pasning. Der skulle 
spares 10.000 kr. pr. barn. 
Det nye forslag er at gøre 
nar af 
budgetafstemningerne, 
sagde han. 
Udsættelse 
  Knud Winther (S) kaldte 
herefter forslaget for en 
helt ny sag. 
 -Det indeholder ting, som 
ikke var forudsætninger for 
det økonomisk ved 
budgetvedtagelsen. Det er 
langt mere vidtgående. Vi 
må afvise at behandle  
sagen, før der er en 
økonomisk vurdering med. 
Det er urimeligt at trække 
sådan en kanin op af 
hatten, sagde han. 
  Ole Lykkegaard Andersen 
sagde så, at det ikke skulle 
skille parterne ad. 
Socialdemokraterne 
anmodede herefter om at 
mødet blev afbrudt, og de 
gik lidt for sig selv. 
Og alligevel ikke 
  Imens de diskutere 

sagen, kom muligheden for 
at udskyde beslutningen 
alligevel til at skille 
parterne ad. I mellemtiden 
kom Venstre i tanker om, 
at Aabybro Private 
Legestue gerne skulle have 
besked inden årsskiftet. 
  Stedet mister tilskud, 
men kan fortsætte omend 
med et lidt lavere budget 
via de nye regler. Ved det 
første forslag skulle 
børnene først have været 
omkring en kommunal 
pasningsordning for at få 
tilskud. 
  Så da socialdemokraterne 
kom tilbage og stadig ville 
have de økonomiske 
konsekvenser undersøgt, 
fik de nej. 
 -Nu har I haft muligheden 
for at tale sagen igennem. 
Desuden bør vi tage 
hensyn til legestuen, sagde 
Ole Lykkegaard Andersen. 
  Nu begyndte Ernst 
Christensen (FRP) at lytte 
med stor interesse. 
 -Men I ville da slagte 
legestuen under budget 
forhandlingerne, sagde 
han. 
Bad om analyse 
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
undrede sig fortsat. 
 -Hvis forslaget først var 
lagt frem som et tilbud, 

kunne jeg følge jeres 
tanker. Men baggrunden 
for at indføre privat 
pasning var besparelser. 
Nu er det vel rimeligt med 
en analyse af økonomien 
hvis troværdigheden 
forhold til budgettet skal 
bevares, sagde han. 
  Carl Laursen (S) 
supplerede: 
 -Det her er en rigtig 
hovsa, Venstre. 
  Erik Nielsen (L) var til 
gengæld tilfreds. 
 -Spørgsmålet er, om vi 
skal have en privat 
pasningsordning eller ej. 
De er flintrende ligegyldig 
med begrænsningerne eller 
ej. Ja, det nye forslag, er 
anderledes, men de ændrer 
ikke ved noget. De 40 pct. 
børn i dagplejealderen, 
som ikke blive passet 
kommunalt, er hjemme, 
fordi forældren er det, 
sagde han. 
  Venstre, Landsbylisten og 
Det konservative 
Folkeparti stemte for, at 
alle efter nytår kan få 
tilskud til at få andre - evt. 
en bedstemor - til at passe 
deres børn derhjemme. 
  Socialdemokratiet, SF og 
Fremskridtspartiet undlod 
at stemme.

Førhen fik Aabybro Private Legestue 100.000 kr. i tilskud. Legestuen har 10 børn, og deres forældre kan nu få 70 pct. af 10.000 kr. til at dække 
udgifterne til medarbejdere for.                         
Arkivfoto: Per Kolind 

Et nyt regelsæt for politisk kompetence 
Eller en historie om, hvordan politkere kan blive enige om en plan
Aalborg Stiftstidende 20.12.1997

Af Randi Borg

  AABYBRO: 
Fremskridtspartiet havde 
en mening, 
Socialdemokratiet en 
anden, og ligesom de 
førstnævnte var SF uenig i 
flertallets mening om 

kommunens nye 
kompetenceplan. 
  Samtidig ville 
socialdemokraterne helst 
vente med planen, indtil 
kommunen har 
gennemført mere moderne 
styreformer, mens SF godt 
ville vedtage en plan nu, 
men revidere den igen i 

1998 i stedet for som 
forslået i 1999. 
  Oveni det ville 
medlemmerne af 
tekniskudvalg gerne 
fortsætte med de 
nuværende regler for deres 
område, mens de hver for 
sig alt efter partifarve ville 
stemme både for og imod 



planen som helhed. 
Alle rejste sig
  Alligevel lykkedes det at 
få samtlige 
byrådsmedlemmer til at 
rejse sig fra stolene og i 
enighed indføre planen, 
der nok kan lyde kedelig, 
men faktisk er et vigtigt 
instrument, når det gælder 
fordeling af retten til at 
beslutte. 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard tog Erik 
Ingerslev Larsens ønske 
om en hurtig vurdering 
med og indførte tre 
afstemningstemaer, og da 
de to første var faldet, men 
ude af det tredje, ja så var 
der ikke andet for end at 
selv socialdemokraterne - 
omend nølende - måtte op 
at stå. 
  Uenigheden drejede sig 
om at udelade politiske 
repræsentanter i to udvalg, 
teamudvalget og 
visitationsudvalget, der 
begge hører ind under det 
sociale område. S, SF og 
FRP ville beholde 
visitationsudvalget, mens 
S og FRP heller ikke ville af 
med teamudvalget: 
  Visitationsudvalget står 
for at fordele ledige 
ældreboliger og 
plejehjemspladser mellem 
ansøgerne. Teamudvalget 
afgør sager om pension, 
revalidering og omskoling. 
  Socialudvalgsformand Ole 
Hermansen (V) er formand 
for begge udvalg, og han 
synes, at det er 
unødvendigt med politisk 
repræsentation i dem.
 -Er der tvivl om afgørelser 
i visitationsudvalget, ender 
sagen alligevel i 
socialudvalget. Jeg kan 
ikke erindre, at vi har 

ændret en eneste 
indstilling. Men det er da 
hyggelige møder, sagde 
han. 
  Om teamudvalgets 
funktioner bemærkede 
han, at reglerne 
efterhånden er så 
udpindede, at det er 
unødvendigt med en 
politisk vurdering. 
 -Desuden medfører 
udvalgsmøderne 
merarbejde for 
administrationen, og det 
forsinker sagsforløbet, 

sagde han. 
Nødvendige 
 Carl Laursen (S) mente, at 
udvalgsmøderne samtidig 
var et forum for sparring 
mellem embedsmænd og 
politikere. 
  Den sparring er vigtig for 
mig. Og med hensyn til 
merarbejde: Så mange 
sager er der da heller ikke 
det er jo Aabybro ikke 
Aalborg Kommune, sagde 
han. 
  Ole Hermansen svarede, 
at han også synes godt om 

Erik Ingerslev Larsen (SF) var imod at 
nedlægge et udvalg. 

Ole Hermansen (V) var for 
kompetenceplanen hele vejen igennem. 

Ernst Christensen (FRP) stemte 
imod at nedlægge udvalg, men 
for planen 

Ole Lykkegaard Anders (V) fik det delt op, så 
alle kunne stemme for planen 

sparring, men at de ikke 
burde sparres i 
enkeltsager. 
  Knud Winther (S) vil 
gerne beholde politikerne i 
udvalgene for borgerne 
skyld. Han mente, at 
embedsmænd udefra ikke 
kender til borgerne på 
samme måde som 
politkerne, hvis personlig 
deltagelse derfor er vigtig.
Helst vente 
  Socialdemokratiet ville 
gerne have gemt 
kompetenceplanen til 
senere. Partiets ordførere 
talte om, at det var spild af 
tid at indføre en plan nu, 
når man ved, den skal 
revideres meget hurtigt. 
  Teknisk udvalg havde 
bedt om, og fik, udsat 
planen fordi området 
endnu er langtfra at 
komme igang med den 
såkaldt mål-rammestyring, 
hvor politikerne stiller 
klare målsætninger om 
målelige krav til 
resultaterne.
  Carl Laursen mente, at 
alle skulle vente på, at 
rammer og mål ligger helt 

fast inden for alle områder, 
mens borgmester Ole 
Lykkegaard (V) mente, at 
det arbejde bliver man 
aldrig færdig med. 
 -Det er en løbende proces, 
der også skal revideres, 
sagde han. 
  Så snakkede de lidt frem 
og tilbage uden dog at blive 
enige om noget, andet end 
at de ikke var enige om 
noget. 
  Men da Erik Ingerslev 
Larsen (SF) så foreslog, at 
der kunne stå, at planen 
skulle revideres allerede i 

1998, gik det hele op. 
  Først nedlagde flertalet et 
udvalg, et andet lidt større 
flertal det andet udvalg, 
dernæst skulle 
kompetenceplanen, og 
kravet om at revidere den 
inden et år godkendes. 
 -Vi stemmer for Erik 
Ingerslev Larsens forslag, 
ikke for indstillingen fra 
flertallet, pointerede Knud 
Winther med skævt smil, 
da han og øvrige fire 
socialdemokrater stemte 
sammen med de øvrige. 

FAKTA
Aalborg Stiftstidende 19.12.1997

•  Forældre med børn i alderen seks mdr. til tre år kan pr. år få 
maksimalt 30.000 kr. pr. barn. Dog kan tilskuddet højst udgøre 70 
pct. af de dokumenterede udgifter til børnepasning. Der kan 
maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. 
•  For børn mellem tre og til og med fem år kan tilskuddet højst blive 
20.000 kr. Igen gælder det, at højst 70 pct. af udgifterne kan 
udbetales som tilskud, og der kan maksimalt udbetales tre tilskud. 
• For begge ordninger gælder det, at pengene ikke kan gives til 
forældre, der vil passe deres børn selv. Der skal være tale om et 
ansættelsesforhold, men politikerne har tidligere sagt, at man godt 
kan ansætte eksempelvis en bedstemor. 
• Den Centrale Pladsanvisning skal godkende den enkelte 
børnepasser og føre tilsyn. Kommunen vil ikke blande sig i aftaler 
mellem arbejdsgiver og børnepasser, men har alligevel udarbejdet 
information om begge parters pligter over for samfundet og 
hinanden. 

Uenighed endte 
med ja 
Aalborg Stiftstidende 20.12.1997

Næsten alle havde hver sin 

mening, men alligevel 
endte det med, at alle i 
samlet flok stemte for 
Aabybro Kommunes nye 
kompetenceplan. 
Uenighederne blev der 

simpelthen stemt om hver 
for sig. To udvalgs politiske 
repræsentation bliver 
afskaffet til stor fortrydelse 
for S, FRP og til dels SF.

SF'er voldsomt 
utilfreds 
Aalborg Stiftstidende 21.12.1997

 
AABYBRO: Erik Ingerslev 
Larsen (SF) er voldsomt 
utilfreds med, at der ved 

årets udgang står 600.000 
ubrugte kr. på kontoen for 
bygningsvedligehold. 

SF utilfreds med ubrugte penge 
Der overføres 600.000 kr. til bygningsvedligeholdelse i 1998 
Aalborg Stiftstidende 21.12.1997

  AABYBRO: Erik Ingerslev 
Larsen (SF) er voldsomt 

utilfreds med, at der ved 
årets udgang står 600.000 
ubrugte kr. på kontoen for 

bygningsvedligehold. 
Byrådet vedtog at overføre 
pengene til 1998. 



 -Det er beskæmmede at 
skulle overføre 600.000 kr, 
når vi i kulturudvalget har 
siddet og sukket over ikke 
at kunne komme igang 
med arbejder, fordi 
pengene var overflyttet til 
økonomiudvalget og 
teknisk forvaltning, sagde 
Erik Ingerslev Larsen.
 -Jeg ved godt, at pengene 
blev flyttet, for at der 
kunne ske en overordnet 
planlægning. Men det bør 
ikke betyde, at der intet 
sker, tilføjede han.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
sagde, at ingen kan være 
uenig i, at det er en skam, 
der ikke er sket mere. Men 
så rækker enigheden ikke 
længere. 

 -Det et populistisk, det du 
siger. Skulle vi havde lavet 
mere, skulle vi have været 
ud i byen og bruge 
pengene på at købe 
projektering. Jeg lover, at 
der nu er kræfter i 
forvaltningen til at få lagt 
planer, sagde han. 
  Erik Ingerslev Larsen var 
dog stadig utilfreds. Han 
nævnte, at det regner ind i 
flere bygninger, for 
eksempel Bierstedhallen og 
Nørhalne Skole. Og han 
gav udtryk for, at 
kulturudvalget sidder inde 
med viden om mange 
ønsker om renovering. 
 -Det er lige det, jeg mener 
med populistiske 
udtalelser. Kulturudvalget 
kan jo ikke beslutte at 

sætte noget praktisk i 
gang. Det er et 
administrativt problem, at 
pengene ikke er brugt. 
Enten skulle vi købe 
konsulentbistand ude i 
byen eller ansætte flere 
folk selv, forklarede Ole 
Lykkegaard Andersen. 
  Knud Winther (S) mente, 
at der ingen ulykker er 
sket. Havde der været 
akutte tilfælde, skulle 
opgaverne såmænd nok 
være blevet løst. 
 -Lad os nu glæde os over, 
at pengene bliver overført 
til 1998, sagde han. 
  Det lykkedes at få brugt 
en fjerdedel, eller 200.000 
kr., af de penge der var sat 
af til bygningsvedligehold i 
1997.        Ranbo

Det regner ind gennem Bierstedhallens tag, samtidig med at der blev 600.000 kr. tilovers på kontoen for bygningsvedligehold i 1997.                
Arkivfoto 

Ja til servicecenter ved rundkørslen
Aalborg Stiftstidende 22.12.1997

 AABYBRO: Det kommende 
servicecenter ved 
rundkørslen har fået en 
principgodkendelse fra 
byrådet. 
  Samtidig vedtog 
politikerne i enighed at 
sende første del af 
projektet i licitation. Det 
drejer sig om 
udenomsarealerne. 
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
syntes i forbindelse med 
godkendelsen, at der godt 
kunne have været et mere 
udførligt materiale at tage 
stilling til. 

 -Jeg synes, at det er et for 
tyndt grundlag at beslutte 
noget som helst på. 
Hvordan skal centret 
egentligt se ud?, sagde 
han. 
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
lovede, at der snarest vil 
være mere at tage stilling 
til og at det udelukkende 
var belægningerne 
udenfor, der skulle 
stemmes om. 
 -Egentlig kunne vi have 
afgjort sagen i 
økonomiudvalget, men vi 
synes, at alle skal være 

med i beslutningerne fra 
start af, sagde han.
  Ernst Christensen (FRP) 
er imod, at kommunen 
skal låne penge til at 
opføre centret for. 
  Denne beslutning træffes 
først formelt, når der er 
ordentligt materiale på 
centret til januar. 
  Der skal lånes 2,6 mio. 
kr. til centret, mens resten 
af projektet, der i alt er 
budgetteret til at koste 4,3 
mio. kr. finansieres med 
midler fra EU. 

S og SF sender klage til tilsynsråd 
Aalborg Stiftstidende 28.12.1997

 AABYBRO: Når det nye 
tilsynsråd begynder 
arbejdet efter nytår, er et 
af de første breve, der skal 
åbnes, sendt fra 
Socialdemokratiet og SF i 
Aabybro Kommune. 
  Carl Laursen (S) oplyser, 
at sagen om 
budgetproceduren ikke er 
glemt.
 -Det er ikke en sag, der 
jager, men der er tale om 
principper, som vi vil have 
undersøgt, siger han. 
 -Vi vil have slået fast, at 

sådan fører man ikke 
budgetforhandlinger, 
tilføjer Carl Laursen. 
  Sagen drejer sig blandt 
andet om, hvorvidt 
partiernes frist for 
aflevering af 
ændringsforslag blev 
overtrådt i 1997. Partierne 
skulle aflevere en uge 
inden økonomiudvalget 
holdt det sidste møde om 
budgettet. 
  Men efter mødet kom et 
nyt ændringsforslag, hvis 
afsender var V og K.
  Senere har 

kommunaldirektør Jens 
Møller Jensen udarbejdet 
en redegørelse, der viser, 
at både flertal og mindretal 
i økonomi udvalget har ret 
til at komme med 
ændringsforslag efter det 
sidste møde. 
  V og K har flertal, men 
der står intet på 
ændringsforslaget om, at 
det er flertallets forslag. S 
og SF mener derfor, at de 
to borgerlige partier er, 
kommet med 
ændringsforslag, efter at 
partiernes frist udløb. 

Et år med valg, men kun få
Aabybro Kommune udviklede sig hurtigt i stille ro og fred - sådan da 
Aalborg Stiftstidende 31.12.1997

Af Randi Borg

  AABYBRO: En 
altoverkyggende 
begivenhed prægede 
efteråret i alle danske 
kommuner, og da også i 

Aabybro. Kommualvalg, de 
lokale politikeres eksamen 
efter fire år i arbejdstøjet. 
  Valgkamp var der ikke 
meget af. Alle opstillede 
partier og lister vil 
borgerne det godt, og det 
som oftest på samme 

måde. De ældres service 
skal der ikke skæres i, og 
børnepasingsgarantien 
røres ikke, selvom det 
bliver besværligt - flere og 
flere vil passes. 
  Jørn Krogsgaard (K) røg 
ind i et personligt uvejr, 



fordi han åbnede et 
Dækcenter, mens 
Villadsen fra Pandrup 
måtte finde sig i en 
langsommelig 
sagsbehandling, da han 
ville købe jord til en 
Dækbutik lige i nærheden.
  Kommunen var nær 
blevet giftfri, indtil 
Venstres repræsentanter 
fra Aabybro bremsede 
proektet, der ellers havde 
støtte fra partifæller i 
Nørhalne og Birkelse. 
  Et par ugers 
valgkampagne endte med 
en ny magtfordeling i 
byrådet. Fire år med flertal 
til V-og K-gruppen blev 
brudt. I fremtiden skal 
"regeringspartiet" tage 
Fremskridtspartiet med på 
råd blot for at skabe et 
smalt borgerligt flertal.
  Eller de kunne have valgt 
Landsbylisten, der 
stormede frem. Også her er 
et løst niende mandat, 
men forhandlingerne efter 
valget endte i den helt 
store forbrødring med de to 
øvrige vindere, 
Socialdemokratiet og SF, 
der i fremtiden har to 
byrådsmedlemmer. 
Liste skuffet 
  16 ud af 17 nye 
byrådsmedlemmer skrev 
under på 
konstitueringsaftalen, nu 
skal der samarbejdes. 
Landsbylistens Annemie 
Pedersen stod skuffet 
tilbage. Hun blev end ikke 
inviteret med til 
forbrødringsmødet eller 
partiernes fremtidige 
samarbejde. 
  Også under valgkampen 
stod Landsbylisten for 
skud, men her fik listen 
lejlighed til at svare igen, 

og det benyttede den sig af. 
Da de øvrige byers 
arrangører af vælgermøder 
undlod at invitere 
Landsbylisten, ja så 
nøjedes listens støtter med 
at invitere politikere med 
adresse i Vedsted Sogn. 
  Dermed var 
Fremskridtspartiet, det 
Konservative Folkeparti og 
Socialistisk Folkeparti 
udelukket fra panelet på 
Birkelse Kro. 
Venstreborgmester Ole 
Lykkegaard Andersens 
kommenterede 
Landsbylistens metoder 
skarpt. Et forfejlet 
idegrundlag. sagde han  
blandt andet. 
Børnepasning 
  Måske var valgkampen 
stille, til gengæld kom 
nogle af borgernes 
meninger om den førte 
politik til udtryk tidligere 
på efteråret.
Børnepasningen er trods 
gentagne udbygninger igen 
ved at nå grænsen for, 
hvad der er plads til.
  Meldingerne kom fra 
Aabybro, de kom fra Gjøl, 
og senere også fra 
Biersted, hvor forældre 
regnede med en ny 
institution til de store børn 
i skolefritidsordningen i 
1998. 
  Sådan var det - indtil de 
sidste budgetforhandlinger 
en nat mellem torsdag og 
fredag. Her blev byggeriet 
udsat, pengene rakte 
alligevel ikke til en hel 
institution, så noget af den 
måtte vente til 1999. 
  Samme nat blev der råd 
til en pavillon til 
Gjølbørnene. Og en til de 
små bjessinger, mens de 
venter på byggeriet, der er 

stort og ikke skal skæres i. 
Beslutningen skabte stort 
fremmøde til den endelige 
vedtagelse af budgettet, 
som S og SF ikke ville 
deltage i. 
  Rundkørslen blev færdig, 
og det kører nu pænt 
rundt for erhvervsområdet 
omkring den. Metax, 
McDonalds og Villadsens 
Dækbutik er på vej, mens 
der aldrig kommer en 
tunnel til cyklister i 
området, som ellers 
planlagt. Den villle været 
blevet for dyr. 
  Også en tunnel fra 
Aabybro Øst-Nord må 
vente. Kun SF havde den 
på budgettet, mens de 
øvrige partier har skudt 
projektet endnu engang. 
De mange nye borgere i 
området må nu vente og 
se. 
  1997 blev året, hvor der 
for alvor kom gang i salget 
af byggegrunde. 
Kommunens indbyggertal - 
inklusive fødsler, dødsfald 
og fraflytninger - steg fra 
10.873 til 10.967 pr. 18. 
december, og samtidig blev 
der bygget andelsboliger 
både i Nørhalne og 
Aabybro. 
  I det sidstnævnte projekt 
glemte bygherren reglerne 
om afstand til skel, og det 
var nær endt med, at der 
skulle klippes halvanden 
meter af et hus. 
  Også på Sneppevej ville 
beboerne tale om 
skelafstand. De syntes, at 
bygningerne i det nye 
socialpsykriatriske 
bofællesskab lå vel tæt på 
deres huse. Kommunen 
gav sig ikke. Reglerne var 
overholdt, og 
bofællesskabet blev taget i 

brug uden de store 
protester efter et møde 
mellem naboer og 
politikere.
Det rene vand 
  I Fristrup optog 
vandkvaliteten sindene. 
Vandværkets 34 brugere 
på nær en ønskede at 
fortsætte med at drikke 
vand med for meget salt i. 
Det har borgerne gjort i 
årevis, men embedslægen 
fraråder nu spædbørn 
samt folk med hjerte-kar 
sygdomme at indtage 
vandet. 
  Samtidig kom den uenige 
forbruger i klemme. Han 
ville gerne kunne vande 
sine krydderurter, men de 

brød sig langtfra om salt i 
vandet. Planterne døde i 
fjor, men overlevede i år, 
for kommunen lod efter 
betænkningstid 
forbrugeren komme på 
kommunevand, mens de 
øvrige tænkte over 
fremtiden, der bliver på 
kommunalt vand. 
Fritidsliv 
  Hvad angår fodbold, blev 
året rent sportsligt en 
succes for Aabybro og 
Biersted. Begge byer har, 
når forårssæsonen starter, 
et hold i serie 3, nøjagtig 
som Nørhalne. 
  Værre gik det for Gjøls 
hold i samme serie 4, og 
for Birkelses hold i serie 2. 

De måtte begge rykke en 
række ned. Birkelse til de 
øvrige hold og Gjøl helt til 
serie 5. 
  1997 blev også året, hvor 
Biersted fik en Happy Jazz 
og Kulturforsyning, der har 
tænkt sig at sætte liv i 
byen ved at bruge alle 
egnede bygninger til 
forskellige aktiviteter. 
  Den ide indbragte en 
initiativpris fra 
kommunen, der dog også 
skar ned på tilskuddet til 
andre kulturelle 
aktiviteter. Også i år 
strammede budgettet, men 
skatteprocenten blev dog 
ikke sat op. 

Happy Jazz i Biersted i august blev en sådan succes, at arrangørerne har dannet en forsyning, som skal bringe mere kulturliv til byen.                                
Arkivfoto: Michael Bygballe 



Aktuelt portræt - 50 år: 
Populær SF'er 
med indsigt 
Aalborg Stiftstidende 31.12.1997

  Det er næsten 
naturstridigt, at SF har to 
pladser i det ny byråd i 
Aabybro, som har været 
domineret af de borgerlige i 
mands minde. At SF 
fordoblede sit mandattal 
ved valget i november 
skyldes først og fremmest 
kleinsmed Erik Ingerslev 
Larsens indsats i 
byrådssalen i de seneste 
12 år. 
  Lørdag fylder han 50 år 
og tager samtidig hul på 
sin fjerde periode som 
folkevalgt i Aabybro. 
  Hans seriøse politiske 
arbejde blev belønnet med 
509 personlige stemmer. 
Kun borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen fik 
flere. 
  Erik Ingerslev Larsen 
forfalder meget sjældent til 
at bruge de politiske fraser 
og floskler. Hans politiske 
arbejde er derimod præget 
af stor indsigt og grundig 
forberedelse. Hans 
tillidsfulde og venlige 
udstråling betyder, at 
mange, som ikke normalt 
ville stemme på SF, sætter 
kryds ved kleinsmeden fra 
Bellisvej i Aabybro. Men 
selvom Erik Ingerslev 
Larsen kun meget sjældent 
holder ideologiske taler, så 
er ingen i tvivl om, at han 
repræsenterer 
venstrefløjspartiet SF. 
  Han er født i Hallund og 
blev uddannet 

maskinarbej
der i 
Søværnet. 
Efter 10 år 
på Sjælland 
rejste han 
med 
hustruen 
Birgit til 
Aabybro i 
1976.
  Siden 1987 
har han 
arbejdet på 
maskin-
fabrikken 
Pantec i 
Pandrup, 
først som 
kleinsmed 
og nu som 
montør.
  Erik 
Ingerslev 
Larsens 
politiske 
karriere 
begyndte i 
1972, da 
han meldte 
sig ind i SF Han var i otte 
år med i SF's faglige 
landsudvalg og sad i 
partiets hovedbestyrelse 
fra 1988 til 1996, Siden 
1980 har han været SF's 
folketingskandidat i 
kredsen Aalborg Nord.
  I 1986 blev han valgt ind 
i byrådet i Aabybro som 
den første SF'er nogen 
sinde. I to perioder har 
han haft sæde i 
socialudvalget og i 
kulturudvalget en enkelt.

  Siden 1990 har han 
siddet i bestyrelsen for 
Kommuneforeningen i 
Nordjyllands Amt og 
Kommunernes 
Landsforenings 
kontaktråd.
  I fritiden bliver der tid til 
lidt badminton på 
motionsplan. Desuden 
nyder han samværet med 
sine to døtre og et 
barnebarn i Aabybro. Erik 
Ingerslev Larsen mistede 
sin hustru i 1995.     soj

Forrest
Knud Winther (A), Alice Justesen (V),  Borgmester Ole Lykkegaard (V), Dorthe Pedersen (V), 
Ernst Christensen (Z).

Midten
Kommunaldirektør Jens Møller Jensen, Karlo Jensen (V), Jan Andersen (V), Knud Ogstrup (V), 
Jørgen Hellum (A), Carl Laursen (A), Aage Toftegaard (V).

Bagerst
Ole Hermansen (V), Erik Nielsen, (L) Karl Schrøder (A),  Jørn Krogsgaard (C), Erik Ingerslev Larsen (F), 
Carsten Andersen (A).
1994 - 1997
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