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40 år og yngst i byråd
Lars Hasager (SF) har de første 100 møder i 1998 i kalenderen
Aalborg Stiftstidende 15.01.1998

Af Randi Borg

  NØRHALNE: SF's nye 
medlem af byrådet og kul-
turudvalget, Lars Hasager, 
er 40 år og yngst. En 
situation han selv synes er 
lidt langt ude. På den an-
den side gør det ham ikke 
noget, for han har tænkt 
sig at få kommunens end-
nu yngre borgere engageret 
i beslutningerne.
 -Det må kunne lade sig 
gøre. Det skal ikke være 
noget med ungdomsbyråd, 
men gerne mere uformelt, 
siger han.
  Det siger han, fordi han 
kender de unge.
  Han har gennem flere år 
undervist i friluftsliv i den 
kommunale ungdomssko-
le, arrangeret ture til Sve-
rige, hemmelige kurser for 
piger, Fangerne på Fortet 
og rapelling. Og han har 
været koordinator på 
danseteater i vand. Her 
lærte han opskriften.
 -De unge oplevede, at 
deres arbejdsindsats var 
uundværlig, hvis forestil-
lingen skulle lykkes. Det 
skabte engagement, så det 
det gælder om, er at tage 
deres meninger og ideer 
alvorligt, siger Lars Hasa-
ger.
  Samme engagement ser 
han gerne øget hos de 
voksne også. Og som 
kulturudvalgsmedlem er 
det vel forståeligt at han si-
ger:
 -Vi skal have mere gang i 
kulturlivet; i alle byer. De 

får folk til at opdage, at der 
er gode stedet at bo i 
Aabybro Kommune. Også 
spændende skoler og 
fritidstilbud trækker bor-
gere til.
Fra Svenstrup
  Lars Hasager har boet i 
Nørhalne i 13 år efter at 
have tilbragt de første 27 
år i Svenstrup og 
Aalborgområdet. Han 
arbejder stadig i Aalborg 
som produktionsingeniør 
på LR Energi, et dattersel-
skab af Løgstør Rør, som 
arbejder med kraftvarme-
værker.
  Sammen med hustruen 
Bente landede han i Nør-
halne - sådan lidt tilfæl-
digt. De ville gerne have 
hus, gerne lidt på landet 
og så gerne kunne betale 
for det.
  Parret er faldet godt til og 
er blevet til en familie med 
to døtre, Katrine på 12 år 
og Agnete på 11 år. De har 
været årsag til et 
medlemskab af skole-
bestyrelsen på Nørhalne 
Skole de seneste fire år.
  Han genopstiller ikke til 
skolebestyrelsen her i 
foråret. Han ville egentlig 
gerne, men der skal være 
tid til politik nu og til 
familien. Desuden vurderer 
han, at hans medlemskab 
af kulturudvalget kan give 
underlige situationer.
 -Det nytter jo ikke, at jeg 
er med til at lægge 
budgetter og bagefter er 
med til at brokke mig over 
samme, siger han, mens 
han glæder sig over, at han 
også politisk får berø-

ringsflade med et område, 
han selv bruger. Byråds-
medlemmer med børn i 
skolealderen er der ikke 
just mange af i Aabybro 
Kommune.
100 møder
  Også en bestyrelsespost i 
Nørhalne Brugsforening 
ryger med i købet, nu hvor 
det politiske arbejde fylder 
mere, end før han blev 
valgt.

 -De første 100 møder i 
1998 er skrevet ind i ka-
lenderen, siger Lars Ha-
sager.
 Han glæder sig helt vildt, 
som han siger med tryk på 
både glæder, helt og vildt. 
Men han er også kommet 
sig over overraskelsen over 
at være blevet valgt. To 
SF'ere i byrådet i en 
kommune af Aabybro 
størrelse er ikke helt 
almindeligt.

 -Kun i Skørping Kom-
mune har SF fået flere 
stemmer i procent. Jeg er 
valgt på Eriks stemmer 
(Ingerslev Larsen). Væl-
gerne har stemt på ham og 
ikke kun partiet, siger Lars 
Hasager.
  Han har været medlem af 
SF i mange år. Det blev 

han efter en tur til Eng-
land med Ungdomsringens 
hovedbestyrelse, som han 
sad i, da han boede i 
Nørresundby.
 -Vi oplevede et af Margaret 
Thatchers beskæfti-
gelsesprojekter, og jeg 
tænkte for mig selv: Noget 
lignende må aldrig ske i 

Danmark. Derfor meldte 
jeg mig ind i SF, fortæller 
han.
  Han har været opstillet 
tre gange til byrådsvalget. 
De to første gange på nogle 
af listens nederste pladser, 
denne gang som nr. to, en 
plads, der gav adgang til 
en byrådsstol.

Lars Hasager meldte sig ind i SF 
efter at have set et eksempel på 
Margaret Thatchers 
beskæftigelsespolitik.
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Bestyrelsesmøde den 26. januar 1998 på Aabybro Rådhus 

dagsorden:
1. valg af dirigent
2. protokol
3. meddelelser fra formand og kasserer
4. kommunalpolitik og byrådsdagsorden
5. næste medlemsmøde
6. Generalforsamling
7. eventuelt 

ad 1+2. Jette

ad 3. Meddelelser fra centralt.
Jette deltager i pol.-org. konference i Vejle den 31. januar - 1. februar.

ad 4. Byrådsdagsordenen gennemgåes: Erik vil gøre opmærksom på at vi ønsker brug af 
båndoptager, som tidligere fremsat.
Vedr. åbne dagsordner: Vi ønsker at der er angivet at der er punkter på den lukkede 
dagsorden og at der sættes overskrift på.
Vedr. jordbrugsparcelle i Aabybro: Erik ønsker at området tilsluttes den kollektive 
varmeforsyning.

ad 5. Næste medlemsmøde flyttes til den 10. februar, Karl Bornhøft har givet tilsagn om at 
komme og vil tale om vagtlægeordningen og sygehuspolitik.Mødet annonceres i Aabyposten 
den 4. februar. Erik sørger for annoncen.

ad 6. Generalforsamling afholdes den 11. marts. Der vælges delegeret til landsmødet på 
samme møde.
Den organisatoriske og politiske beretning sendes til Per den 22. februar og drøftes på 
bestyrelsesmødet den 23. februar.

ad 7. - 

referent: Jette Staal 



Erik Ingerslev Larsen
Aalborg Stiftstidende 25.01.1998

SF'er med et meget højt 
stemmetal og deraf 
følgende plads i det 
magtfulde økonomiudvalg, 
kom i mindretal ved det 
seneste møde. Han ønsker 
at bevare den grønne kile 

ved Toftevej, mens de øv-
rige medlemmer vil have 
parcelhuse i området. 
Også på Skolevej, hvor der 
skal være bylandbrug, er 
han alene om at ønske, at 
området skal have 
kollektiv varmeforsyning.

Skal finde emner til Folketinget
Aalborg Stiftstidende 29.01.1998

  SF skal til at finde ny 
folketingskandidater til to 
kredse i Aalborg. Det 
drejer sig om Aalborg 
Nordre Kreds, hvor Erik 
Ingerslev Larsen, der er 
blevet byrådsmedlem i 
Aabybro, ønsker at stoppe 
efter en årrække som kan-
didat, og i Aalborg Vestre 
Kreds stopper Poul Knopp 
Damkjær, der er flyttet.
  Formanden for SF's 
vælgerforening, Leif 
Thorup Nielsen, oplyser, 

at der endnu ikke er 
nogen officielle kandidater 
til de to kredse.
  På generalforsamlingen i 
SF blev Leif Thorup Ni-
elsen genvalgt som for-
mand. Ny næstformand er 
Finn Jensen, og forret-
ningsudvalget består også 
af kassereren Hanne Dam 
og Henrik Thomsen.
  Til bestyrelsen nyvalgtes 
endvidere Penny Lund, 
Sonja Skrumsager og 
Martin Løntoft.
  16. marts holder SF i 
samarbejde med Venstre 

et duelmøde, hvor Uffe 
Ellemann-Jensen (V) og 
Holger K. Nielsen (SF) 
mødes.

Erik Ingerslev Larsen stopper efter en 
årrække som folketingskandidat. Foto: 
Thomas Tolstrup

Flere dagsordener skal være offentlige
SF: Overskrifter på lukkede sager
Aalborg Stiftstidende 29.01.1998

  AABYBRO:  Reglerne for 
offentlighed omkring det 
politiske system er ændret, 
så dagsordenerne fra de 
forskellige udvalg skal 
offentliggøres. Byrådet 
vedtog i aftes at følge 
chefgruppens ideer til, 
hvordan det skal gøres.
  Som hovedregel offent-
liggøres den samme dags-
orden, som politikerne 
sidder med. Sager med 
personoplysninger, 
kaldes personsager og 
offentliggøres ikke. 
Ligesom sager, hvor der er 
økonomiske overslag på 

fremtidige projekter heller 
ikke kommer med. Det 
samme gælder referaterne, 
hvor der kan redigeres i 
beslutningerne på disse 
punkter. 
SF'er ikke tilfreds
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
var ikke helt tilfreds med 
politikken.
 -Hvis det bliver som nu på 
byrådets dagsorden, er jeg 
ikke tilfreds. Det bør være 
sådan, at borgerne kan se 
alle punkter, der skal 
diskuteres. Ved lukkede 
sager bør det fremgå af 
overskriften, hvad punktet 
handler om. For eksempel 

"ansættelse af 
skoleinspektør" i stedet for 
"sag for lukkede døre, 
sagde han".
  Borgmester Ole Lykke- 
gaard Andersen var ikke 
helt tilfreds med den me-
ning.  
 -Er det her ikke lidt, fordi 
du skal sige noget. 99 pct. 
af sagerne er på det åbne 
møde, i andre kommuner 
sætter de halvdelen på de 
lukkede møder, og så 
beslutter de sig for at flytte 
dem undervejs i mødet. 
Her kommer en sag kun på 
det lukkede møde, hvis jeg 
og administrationen er i 

tvivl, hvorefter det er op til 
byrådet at flytte den. Det 
sker, fordi det er lettest at 
flytte punktet den vej, 
sagde han.
 -Nu er der kommet nye 
regler i offentlighedsloven, 
og vi foreslår at fortsætte 
som hidtil med at 
offentliggøre det meste i 
den fulde ordlyd. Jeg synes 
næsten ikke, at det kan 

blive mere åbent, tilføjede 
han.
  Erik Ingerslev Larsen 
svarede, at han ikke ville 
klandre åbenheden som 
sådan, men blot sige, at 
han synes, at der burde 
kunne laves overskrifter på 
de lukkede sager.
  Borgmesteren lovede 
derefter at have den idé i 
baghovedet fremover.

 -Vi kan da godt lave 
overskrifter, mente han.
  Dagsordener og referater 
fra teknisk udvalg, 
kulturudvalget, social-
udvalget og økonomiud-
valget kan for fremtiden 
findes på alle kommunens 
biblioteker og i sekreta-
riatet på rådhuset.
       -Ranbo

Byråd afslog at love ekstra penge
Målsætning: 80 pct. Af de ældre skal være tilfredse
Aalborg Stiftstidende 29.01.1998

Mindst 80 pct. af brugere af hjemmepleje skal ifølge byrådets målsætning være tilfreds med kvaliteten i det 
tilbud, de får.	 	 	 	 	 	 																					Arkivfoto: Jens Morten

Af Randi Borg

  AABYBRO: Socialde-
mokraterne fik ikke held 
med at få et forhåndtilsagn 
fra de øvrige byråds-
medlemmer om flere penge 
til ældreområdet, hvis 
budgettet ikke holder.
  Spørgsmålet kom frem, 

da politikerne i aftes ved-
tog nye krav til servicen. 
Krav, som skal tjekkes via 
borgerundersøgelse. For 
eksempel skal mindst 80 
pct. være tilfreds med 
hjemmehjælpen.
Må stå sammen
  Socialudvalgsformand 
Carl Laursen (S) glædede 
sig over, at politikerne 
havde skabt nogle fine 

målsætninger med for-
nuftige krav til resultatet.
 -Hvis det nu viser sig, at vi 
har skudt over målet, og vi 
måske ikke kan opfylde 
kravene på grund af 
økonomiske forhold, så bør 
byrådet stå sammen og 
være indstillet på at bevilge 
resurserne, sagde han.
  Tidligere socialudvalg-
sformand Ole Hermansen 



(V) ville kun give hans 
afløser ret derhen, at kan 
kravene ikke overholdes, 
så har politikerne et pro-
blem. Men derfra og til på 
forhånd at give tilsagn om 
penge, ville han ikke gå.
  Carl Laursen gav dog 
ikke så let op. Han ville 
gerne sikre sig, at det ikke 
blev socialudvalget, der 
alene skulle finde ekstra 
kroner, hvis det blev 
nødvendigt.
  Ole Hermansen svarede 
hertil, at Carl Laursen 
burde huske på, at når der 
stod "mindst 80 pct. til-
fredse med servicen", så 
gjaldt det den udbudte 
services kvalitet, og ikke 
omfanget.
Stiler vel højt
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
mente, at 
socialdemokratiet stilede 
vel højt ved at forestille sig, 
at det blev undersøgt, om 
kravene bliver opfyldt så 
tidligt, at der kan rettes op 

på det i 1998. Han mente, 
at spørgsmålet tidligst kun-
ne komme på tale ved 
budgetforhandlingerne for 
1999. Desuden påpegede 
han, at der er 15 andre 
områder, der også skal 
have krav til resultaterne.
 -Vi kan da ikke på for-
hånd garantere, at vi vil 
udstede en blankocheck til 
alle områder, sagde han.
  Carl Laursen svarede, at 
det eneste han ville have, 
var byrådets accept af, at 
går noget galt, er det villigt 
til at betale for det.
Uenige om budget
  Knud Winther (S) til-
føjede, at når socialdemo-
kraterne nu gerne så en 
accept, skyldtes det også 
uenighederne om budget-
tet.
 -Vi var jo ikke enige om, 
hvorvidt de afstukne 
økonomiske rammer svarer 
til målene. Jeg forstår 
godt, at Carl Laursen ger-
ne vil have lovning på, at 
niveauet kan bevares året 

ud, sagde han.
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
støttede de borgerlige i 
spørgsmålet. Han mente 
heller ikke, at det var 
realistisk at tro, at re-
sultaterne kunne gøres op 
tidligt nok til andet end at 
blive grundlag for det næ-
ste budget.
Særstandpunkt
  Resultatkravene blev 
gennemført i enighed, men 
socialdemokraterne fik et 
særstandpunkt med. 
Partiet accepterer de 
politiske mål og resultkrav 
under forudsætning af, at 
de økonomiske rammer 
holder. Ellers må byrådet 
træde til, mente de.
  Ole Lykkegaard Andersen 
(V) sluttede debatten af ved 
at spørge, om det samme 
så skal gælde ved de øvrige 
15 aktivitetsområder. Det 
må han vente med at få 
svar på, til de kommer på 
dagordenen.

Båndoptagere ingen adgang
Aalborg Stiftstidende 30.01.1998 

  AABYBRO: Radio og tv 
har stadig ingen adgang til 
at sende fra byrådsmøder-
ne i Aabybro. Politikerne 
vedtog på deres første mø-
de at fortsætte med de 
gamle regler for brug af 
båndoptager ved mødet.
  Det vil sige, at der ikke 
må optages andre bånd 
end det officelle, som kun 
byrådspolitikerne og for-
valtningslederne har ad-
gang til at lytte til bagefter.
  SF's Erik Ingerslev Lar-
sen bemærkede, at han 
plejer at stille ændrings-

forslag til punktet. Men i 
år vil han nøjes med en ap-
pel til det øvrige byråd.
 -Reglerne er et levn fra 
fortiden, sagde han, og be-
mærkede, at den skrevne 
presse burde have lov til at 
bruge diktafon og de 
elektroniske medier have 
lov til at sende fra møder-
ne.
  Han synes også, at bor-
gerne skal have adgang til 
at lytte det officielle bånd 
igennem efter mødet.
 -Hvorfor så restriktive 
regler. Det er jo bånd fra 
åbne møder, spurgte han.

  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
forklarede, at det også hæn-
ger sammen med, at bor-
gerne hellere skulle tage at 
komme til møderne.
 -Så kan de også mærke 
stemningen omkring mø-
det. Opleve lugten af savs-
muld, sagde han.
  Ole Lykkegaard Andersen 
tilføjede, at bliver det 
aktuelt, at nogen ønsker at 
sende lokal-tv fra byråds-
møderne, kunne sagen jo 
tages op igen.              
                             -Ranbo

SF kæmper for den grønne kile i Aabybro
De øvrige politikere vil hellere have parcelhuse
Aalborg Stiftstidende  31.01.1998

Af Randi Borg

  AABYBRO: Erik Ingerslev 
Larsen (SF) forsøgte på 
byrådsmødet forgæves at 
overbevise sine kolleger 
om, at der ikke skal bygges 
parcelhuse i det, der nu er 
en af Aabybros grønne 
kiler ned mod Toftevej.
  De grønne kiler er en del 
af den overordnede kom-
muneplan. De nye parcel-
husgrunde er planlagt 
gennem en lokalplan og et 
tillæg som ændrer kom-
muneplanen.
 -Vi er igang med at fjerne 
de grønne kiler ved sa-
lamimetoden. Vi bør tage 
diskussionen om, hvilke 
område der skal frigøres. 
Er det et borgerønske at 
beholde kilerne, får vi det 
at vide. Der har ikke været 
nær den opmærksomhed 
omkring sagen, som der vil 
være, hvis vi lavede hele 
kommuneplanen om, 
sagde han.
  Erik Ingerslev Larsen 
tilføjede, at han har det 
indtryk, at borgerne vil 
bevare de få grønne oaser, 
der er i Aabybro.
 -Desuden er denne plan 
ikke den eneste. Der er 
endnu et område på vej, 
bemærkede han og hen-
viste dermed til et forslag 
om privatudstykkede 

grunde på Toftevej. Det er 
netop vedtaget i teknisk 
udvalg - undtaget af Erik 
Ingerslev Larsen.
Enige før jul
Tidligere formand for 
teknisk udvalg Jørn 
Krogsgaard (K) forklarede 
om de grunde byrådet 
vedtog at udstykke, at 
udvalgsmedlemmer i hans 
tid havde været enige om 
at gøre det.
 -Vi havde en bred debat 
om emnet i teknisk udvalg. 
Vi blev enige om, at det er 
mere hensigtsmæssigt, at 
bydelene hænger bedre 
sammen. Mange synes, at 
Aabybro Øst er for langt 
ude fra centrum, 
forklarede han. 
  Borgmester Ole Lykke-
gaard Andersen (V) sagde, 
at kommuneplanen skal 
revideres i år.
 -Men det må da være 
muligt også at handle 
imellem revisionerne, 
mente han.
Ikke i debat
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
lod sig ikke overbevise af 
den bemærkning. Han 
sagde, at der er tale om en 
stor udstykning.
 -Desuden kommer de 
grønne områder, vi har 
fjernet, ikke med i en ny 
debat, tilføjede han.
  Ole Lykkegaard Andersen 

mente så, at så kunne 
byrådet slet ikke foretage 
sig noget.
 -Her er tale om en korn-
mark langt uden for cen-
trum, sagde han.
  Ernst Christensen (FRP) 
ville hellere tale om 
fremtidens udstykninger:
 -Området er snart ud-
bygget, og hvad gør vi så. 
Skal vi fortsætte for enhver 
pris, købe mere jord, og 
hvor skal det være?
  Men den debat ville de 
øvrige ikke være med i.

Folk...
Aalborg Stiftstidende 01.02.1998

John Hedelund
konservativ byrådskan-
didat og teatermand, var 

næsten sikker på at 
komme i det nye 
Lokalnævn for radio/tv i 
Aabybro Kommune. Han 
var indstillet af både LOF 
og Aabybro Teater- og 

Kulturforening. Han blev 
da også valgt sammen med 
Allan Jensen, LOF, Per 
Frost Sørensen, antenne-
foreningerne, Jørn Lind, 
Biersted Folkedanserfor-

Erik Ingerslev Larsen (SF); - Vi 
er igang med at fjerne de grønne 
kiler med salamimetoden.
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ening og Leif Stabel, Aa-
bybro Borgerforening.

Jørgen Hellum
socialdemokrat i byrådet 
og pensioneret maler, er 
ikke enig med de øvrige 
politikere i, at det er fint 
nok, at forældre og 
medarbejdere i for 
eksempel Hullet maler og 
reparerer bygningerne i 
deres fritid. Han mener, at 
institutionslederen skal 
have besked om, at 
sådanne arbejder skal 
udføres af 
håndværksmestre.

Ole Lykkegaard Andersen
borgmester, har fået to nye 
bestyrelsesposter. Han er 
blevet genvalgt som 
medlem af bestyrelsen for 
Aalborg Lufthavn. 
Samtidig fortsætter han 

som medlem af Den 
økologiske Land-
brugsskoles bestyrelse. 
Her havde kommunen 
først givet afkald på po-
sten, fordi der ikke læng-
ere er penge mellem par-
terne, men skolen vil gerne 
beholde kontakten.

Aage Pedersen
formand for hegnsynet og 
vurderingsmændene 
vedrørende mark og fred-
ningslov fra 1994-1997, 
har meddelt byrådet, at 
han også er formand de 
næste fire år. Byrådet ud-
pegede kun medlemmer og 
ingen formand på det 
konstituerende møde. De 
øvrige medlemmer er Steen 
Nielsen og Kaj 
Andersen.

Jørn Rytter

direktør for Sparekassen 
Nordjylland, har fået en 
bestyrelsespost. Byrådet 
har udpeget ham til med-
lem af Erhvervspolitisk 
Udviklingsråd i 
Aabybro Kommune. En næ-
sten navnebror, Jørgen 
Hellum, er også kommet i 
rådet. Han afløser Finn 
Graa Jacobsen, der flytter 
fra kommunen.

Erik Ingerslev Larsen
SF'er fra Aabybro, bliver 
Hr. Modsat i denne spalte. 
Han har nemlig mistet en 
post, dog af egen vilje. For 
fremtiden er han ikke 
længer kandidat til 
folketinget i Aalborg Nord-
kredsen. Efter 18 års 
kandidatur til tinget må 
det være slut, siger han

Medlemsmøde den 10. februar 1998 

Opstillingsform ved valg til folketing: enkeltkreds - partilisteopstilling 
referent: Annemette Jacobsen 
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Bestyrelsesmøde den 23. februar 1998 

1. valg af dirigent
2. protokol
3. meddelelser fra formand og kasserer
4. kommunalpolitik + byrådsdagsorden
5. generalforsamling
6. folketingsvalget
7. næste medlemsmøde - udskydes
8. eventuelt

ad 1+2. Jette og Anne Mette

Ad 1. maj i forbindelse med indkaldelse fra LO på fredag - Jette deltager - lytter sig frem 
hvis det bliver partiagtigt: vores nye folketingskandidat - hvis det bliver EU tema: Oluf, hvis 
det bliver større: Pernille Frahm.

ad 3. Overskud

ad 4. Intet særligt at bemærke.

ad 5. Ny dato pga. folketingsvalget. Inge Lis ønsker dato hos SiD angående lokale.
Per, Anne Mette og Inge Lis er på valg.
Organisatorisk og politisk beretning blev godkendt.

ad 6. Vi prøver at få hængt plakater op.
Den nye folketingskandidat Lene deltager i 4 vælgermøder i Aalborg Nord-kredsen.
ad 8. Intet 







Borgerlige kom i mindretal
Flertal i byrådet for S og SF's forslag til svar på deres egen klage til 
tilsynsrådet
Aalborg Stiftstidende 26.02.1998

Af Randi Borg

  AABYBRO: For første 
gang i fire år kom V og K i 
mindretal, da byrådet i 
aftes skulle blive enigt om 
et svar til tilsynsrådet, der 
skal til at behandle Social-
demokratiet og SF's klage 
over den måde budget '97 
blev til på.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
har skrevet et brev, som 
fastholdt, at de ændrings-
forslag som V og K lavede 
til budgettet fulgte 
reglerne.
  Men S og SF har skrevet 
et andet svar, som 
kritiserer de borgerliges 
metoder. De fik Lands-
bylisten og FRP til at 
stemme for deres svar. 
Begge breve bliver under 
alle omstændigheder 
sendt, men det bliver det 
kritiske brev, som er sendt 
på byrådets vegne.
  Dermed kommer de 
partier, der har afleveret 
klagen, til at formulere 
flertallets forklaring på, 
hvorfor det hele er blevet 
en sag for tilsynsrådet.
  Sagen handler om, at V 
og K kom med et 
ændringsforslag til 
budgettet, efter at fristen 
var udløbet. 
Ændringsforslag fra 
partierne skulle indsendes 
23. september, og da 
økonomiudvalget 

behandlede disse forslag 2. 
oktober, dukkede der 
ændringer op fra V og K. 
Partierne udgjorde 
flertallet, og det har ret til 
at vedtage 
ændringsforslag.
  Socialdemokraterne og 
SF skriver i deres brev, at 
reglerne er overtrådt, fordi 
der i overskriften står 
forslag fra Venstre
og Det konservative 
Folkeparti, og at de nævnte 
partier foreslår 
økonomiudvalget at 
vedtage det nye forslag.
Strid om procedure
Problemet er, at partierne 
allerede havde afleveret æn-
dringsforslag.
 -Der er ikke noget galt 
med vores procedurer 
omkring budgettet, hvis 
ellers vi fulgte den. Sidste 
frist for ændringer fra 
partierne skal overholdes, 
og det blev den ikke, da V 
og K kom med et 
ændringsforslag til deres 
eget ændringsforslag, 
sagde Carl Laursen (S).
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
tilføjede, at de borgerlige 
partier under 
forhandlingerne bad 
økonomiudvalget tage 
udgangspunkt i et helt nyt 
ændringsforslag.
 -Det er det, vi anker over. 
Vores svarbrev dækker det, 
der er foregået, sagde han.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen 
mente, at de to øvrige 

debattører drejede 
kendsgerninger for at få en 
sag.
 -Det var ikke et forslag fra 
V og K. Det var et forslag 
fra flertallet i 
økonomiudvalget. Det ved 
alle godt. Men skidt med 
det, jeg synes, at det er 
fint, at vi får en udtalelse, 
sagde han.
  Jørn Krogsgaard (K) 
tilføjede, at hele sagen 
drejer sig om en fejl i en 
overskrift. Han synes også, 
at det fint, at sagen nu 
bliver undersøgt.
  Carl Laursen (S) tilføjede, 
at vedtog byrådet 
borgmesterens udkast til 
et svar, ville det være det 
samme som at ændre på 
proceduren bag budgettet.
  Og Erik Ingerslev Larsen 
(SF) mente ikke, at S og SF 
drejer tingene. Han sagde, 
at det jo står på papiret, at 
det er et forslag for V og K.
  Annemie Pedersen fra 
Landsbylisten blandede sig 
derefter i diskussionen.
 -Efter det jeg har hørt, 
bliver min udtalelse: Hvis 
man har en deadline, så 
skal den overholdes. 
Derfor støtter jeg forslaget 
fra S og SF, sagde hun.
  Ernst Christensen (FRP) 
bemærkede, at han mente 
det samme som Annemie 
Pedersen.
 -Klarere kan det vist ikke 
siges, slog han fast.

Kvindelig arbejdsmediciner ny kandidat hos SF
Aalborg Stiftstidende 27.02.1998

  NØRRESUNDBY: SF's 
Aalborg Nord-kreds, som 
dækker Aalborg Kommune 
nord for Limfjorden, 
Aabybro og Hals 
Kommuner har fundet en 
ny kandidat til folketings-
valget. 51-årige Lene 
Garsdal fra Nørresundby 
afløser Erik Ingerslev 
Larsen, Aabybro, som ikke 
har ønsket at stille op igen.
  Lene Garsdal har tidligere 
været opstillet i Hjørring- 
kredsen, dog ikke på et 
tidspunkt, hvor der har 
været valg. Hun har også 
været kandidat til 

amtsrådet ved de seneste 
to valg.
 -Begge gange var jeg 
nummer tre på listen, så 
det var lige ved, siger hun.
  Lene Garsdal er 
arbejdsmediciner og 
arbejder i Arbejdstilsynet. 
Hendes job er naturligt 
med til at bestemme, 
hvilke sager hun går meget 
op i.
 -Jeg har været på 
arbejdsmedicinsk klinik i 
fire år, så emnerne 
sundhed og miljø ligger 
ligesom lige for at gå højt 
op i.

  Ellers vil hun arbejde for, 
at alle får en bedre 
forståelse for 
flygtningespørgsmålet.
 -Jeg vil gerne have mere 
åbenhed omkring emnet. I 
øjeblikket reagerer vi på 
myter, siger hun.
  Lene Garsdals valgkamp 
begynder på mandag. Her 
skal hun i Nordjyllands 
Radio sammen med 
partikollegerne Jes Lunde 
og Poul Klopp. Samme 
aften og tirsdag aften er 
der flerkantede 
vægermøder i Nørresundby 
og Vodskov.

24 nye grunde på en gang
Mindretal ville nøjes med at starte med 12
Aalborg Stiftstidende 27.02.1998

Af Randi Borg
 
  AABYBRO: Et flertal i 
byrådet vedtog forleden at 
byggemodne 24 grunde ved 
Aabybro Øst-Nord. 
Mindretallet ville nøjes 
med det halve i første om-
gang.
  Meningerne har i Løbet af 
ugen været temmelig 
forskellige. Mandag mente 
et flertal i teknisk udvalg, 
at 12 grunde var bedst, 
onsdag eftermiddag vedtog 
økonomiudvalget, at 24 
ville være bedre, og ved 
byrådsmødet samme aften 
stemte V-medlemmer både 
for, imod og slet ikke.
  Ole Hermansen (V) stemte 
sammen med SF, FRP og 
Landsbylisten for at nøjes 
med 12 grunde.
Jan Andersen (V) undlod 
at stemme og at fortælle, 
hvorfor han gjorde det.
  S, K og de øvrige V-folk 
stemte for 24 grunde. 
Undtaget her var Knud 

Ogstrup, der er på ferie.
  Venstres forskellige me-
ninger gav anledning til en 
del drilleri fra Ernst Chri-
stensen (FRP).
 -Venstre ved man aldrig, 
hvor man har, omdigtede 
han lystigt partiets slogan.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
var ligeså kvik i replikken.
 -Jaja, jeg kan da godt se, 
at det er lettere at være en 
enmandsgruppe, svarede 
han.
Lige så hurtig
  Lige meget hjalp det, for 
Ernst Christensen var lige 
så hurtigt.
 -Hvis jeg skal være helt 
ærligt så har jeg da nogle 
gange haft ondt af dig, 
sagde han om borgmeste-
rens syvmandsgruppe.
  Ellers handlede det om,
hvorvidt det er billigst at 
byggemodne 12 eller 24 
grunde. Flertallet mente, at 
det ville være for dyrt at 
skulle investere i selve 
byggepladsen to gange. Det 

koster 100.000 kr. ekstra. 
Selve byggemodningen 
koster cirka 2,9 mio. kr.
  Mindretallet ville hellere 
byggemodne i to omgange, 
og så bruge 1,5 mio. kr. på 
det. Forskellen i den 
økonomiske opfattelse skal 
også findes i, at økonomien 
i høj grad afhænger af, 
hvor hurtigt grundene kan 
blive solgt
  Jørn Krogsgaard (K) 
mente, at mindretallets 
opfattelse af udvikling i 
Aabybro var negativ. Og 
teknisk udvalgs formand 
Aage Toftegaard (V) var 
enig med den tidligere for-
mand.
 -Jeg er overbevist om, at 
grundene bliver hurtigt 
solgt. Vi byggemodnede 18 
i juni, og de 13 af disse 
grunde er allerede solgt 
nu, sagde han og tilføjede, 
at hele sagen havde været 
et "muntert" punkt i tek-
nisk udvalg, hvor han og 
Knud Winther var ene om 
at ville modne 24 grunde.



AABYBRO

  Ernst Christensen (FRP) 
var ikke enig:
 -Ja, de blev solgt hurtigt, 
for vi pumpede 100.000 kr. 
i r.... af hver grund. De nye 
skal sælges til en hel 
anden pris, sagde han.
Kaffegrums
  Knud Winther (S) mente, 
at det var ligesom at kigge 
i kaffegrums efter en 
løsning at sige, om grun-
dene bliver hurtigt solgt 
eller ej. Han holdt fast i at 
byggemodne 24 grunde på 
en gang.
  Ole Hermansen (V) holdt 
fast i sin holdning fra 
teknisk udvalg.
 -Jeg er enig i, at vi ligeså 

godt kan kigge i kaffe-
grums for at finde ud af, 
hvordan afsætning bliver. 
Men jeg synes, at det in-
genting gør at dele bygge-
modningen op, sagde han.
  Annemie Pedersen (L) 
havde diskuteret spørgs-
målet med sin syvmands 
baggruppe. Resultatet blev, 
at hun gik ind for at 
byggemodne 12 grunde.
 -Så kunne en alternativ 
mulighed være, at vi bedre 
kunne sælge grunde i de 
øvrige samfund, bemær-
kede hun.
  Det fik Knud Winther op 
af stolen.
 -Jeg kan ikke lide den 

slags. Jeg er valgt i 
Nørhalne, og jeg vil slås for 
Nørhalne, men jeg vil også 
se på helheden, sagde han
  Erik Ingerslev Larser, 
foretrak 12 grunde. Han 
mente desuden, at det ikke 
bør være kommunens 
opgave at ligge penge ud 
for antenneforeningen, da 
ingen på forhånd kan vide, 
om de kommende beboere 
vil gøre brug af 
ledningerne.
 -Det gør vi da ikke i de 
øvrige byer, sagde han 
men forblev alene om sin 
holdning til den del af sa-
gen.

Generalforsamling den 17. marts 1998 

1. valg af dirigent
2. beretninger
3. regnskab og fastsættelse af kontingent
4. indkomne forslag
5. valg af kasserer, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, faglig kontaktperson og suppleanter
6. eventuelt
ad 1. Lene Garsdal (folketingskandidat) og Anne Mette Jakobsen.

ad 2. De udsendte beretninger godkentes.

ad 3. Regnskab godkendtes - uændret kontingent.

ad 4. Ingen.

ad 5. Som kasserer: genvalg af Inge Lis Tannebæk, genvalg af Per Overgaard og Anne 
Mette Jakobsen som bestyrelsesmedlemmer, Karen Frøstrup suppleant til bestyrelsen, 
Torben Ertmann og Helle Overgaard Christensen som revisorer - Lars Jacobsen 
revisorsuppleant, Ingelis Tannebæk valgt som faglig kontaktperson.

ad 6 eventuelt - intet. 

referent: Anne Mette Jakobsen
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Bestyrelsesmøde den 23. marts 1998 
Intet referat 

Planer om ni grunde og måske to-tre til
Plan 1 gælder området mellem Toftevej og Blåbærvej,  nr. 2 den sidste 
jord op mod Banestien
Aalborg Stiftstidende 26.03.1998

Af Randi Borg

  AABYBRO: Byrådet har 
vedtaget at sende et lokal-
planforslag om ni grunde 
mellem Toftevej og 
Blåbærvej ud til høring. 
Samtidig skal 
økonomiudvalget arbejde 
på at hjælpe en anden 
jordejer i området til også 
at få lov til at udstykke i 
området, så der bliver 
bebygget helt op til 
Banestien.
  Udstykning nr. to kræver, 
at amtet tillader, at de nye 
parceller får vejadgang til 
Toftevej. Hvis det kan lade 
sig gøre, kan parcellerne 
blive bebygget uden at 
ødelægge principperne for 
den første udstykning. 
Problemet er, at to af de ni 
grunde vil blive mindre 
attraktive, hvis hele 
området skal have samme 
vej. En af grundene vil få 
vej på tre sider og lidt til, 
mens en anden vil få en 
underlig form, fordi der 
skulle være en vendeplads 
midt i området. De to 
jordejere har derfor ikke 
kunne blive enige nok til, 

at der kunne udarbejdes 
en fælles lokalplan.
  Ejeren af det lille område, 
der i første omgang ikke 
kommer med, Niels Grøn, 
var til stede på 
byrådsmødet sammen med 
sine to sønner. Familien 
Grøn bemærkede blandt 
andet, at sagsgangen hav-
de været noget speget.
  Borgmester Ole Lykke-
gaard Andersen (V) afviste, 
at sagsforløbet har været 
andet end regelret.
 -Jeg har forsøgt at for-
klare, at der først kommer 
en indstilling fra teknisk 
udvalg, derefter fra øko-
nomiudvalget og byrådet, 
inden forslaget sendes ud 
til høring. Løbet er ikke 
kørt endnu, sagde han, og 
forsikrede Niels Grøn om, 
at hans synspunkter var 
sendt ud til alle byråds-
medlemmer som bilag til 
sagen.
  Formand for teknisk 
udvalg Aage Toftegaard (V) 
forklarede, at udvalget 
endda havde taget punktet 
af dagsordenen for at 
undersøge, om området 
kunne komme ind under 
samme 

plan.
 -Og selvfølgelig vil vi nu 
hjælpe med at søge om 
vejadgang fra Toftevej, slog 
han fast.
  Knud Winther (S) sagde, 
at han kunne se, at de to 
jordejere ikke havde 
kunnet enes.  - I 
økonomiudvalget har vi 
diskuteret sagen grundigt, 
og vi vil optage forhandlin-
ger med Grøn om udstyk-
ning af hans jord. Jeg ser 
gerne, at sagen kommer så 
hurtigt igennem, at de to 
ting kan køre næsten side-
løbende, sagde han.
  Erik Ingerslev Larsen (SF) 
mente ikke, at der var 
store muligheder for, at 
Nordjyllands Amt vil gå 
med til at lade Toftevej 
være adgangsvej til de nye 
parceller. Desuden synes 
han dårligt om 
udstykningsplanerne.
 -Jeg havde det indtryk, at 
der i følge kommuneplanen 
skulle være en grøn kile i 
området. Jeg synes, at vi 
bør have haft en mere 
principiel diskussion om 
de grønne områder, sagde 
han.
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Bestyrelsesmøde den 27. april 1998
Intet referat 
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AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 2. maj 1998 

dagsorden
1. valg af dirigent
2. protokol
3. meddelelser fra formand og kasserer
4. kommunalpolitik og byrådets dagsorden
5. næste medlems- og bestyrelsesmøde
6. eventuelt

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

ad 1 og 2. Jette og Anne Mette.

ad 3. Forskellige mindre meddelelser.

ad 4. Dagsordenen blev gennemgået x)

ad 5. Ekstraordinær medlemsmøde den 17. juni om affaldsplan + mødeplan. Næste 
bestyrelses-/medlemsmøde og sommerfest hos Jette 22. juni kl. 18.00.

ad 6. Intet. 
x) Der har meldt sig en folketingskandidat mere - vi fastholder Lene Garsdal - 
afventer reaktion fra Aalborg. 

referent: Anne Mette Jacobsen 

medlemsblad



Gylletank aldrig sat på dagsordenen
Aalborg Stiftstidende 06.05.1998

  AABYBRO: - Der kan ikke 
herske tvivl om, at 
borgerne skal kunne 
forholde sig til lokalplaner. 
Og sker der en ændring af 
lokalplanerne, skal 
procedurerne følges, siger 
viceborgmester Jørn 
Krogsgaard (K).
  Baggrunden er Erik 
Ingerslevs (SF) spørgsmål i 
avisen i går om, hvordan 
der kunne gives 
byggetilladelse til en 
gyllebeholder ved 
Knøsgaard. Tilladelsen 
krævede nemlig, at jord 
skulle føres fra by- til 
landzone. Denne zone-
ændring blev dog aldrig 
politisk behandlet i det 
daværende tekniske ud-
valg, som Jørn Krogsgaard 
var formand for.
  Dermed er lokalplanen 
aldrig blevet ændret, og 
gyllebeholderen opført på 
forkert grundlag. Sagen er 
kommet frem i forbindelse 
med det nuværende 
tekniske udvalgs behand-
ling af en udstykning i 

Knøsgaard, og sagen fik 
Erik Ingerslev til at un-
derstrege, at borgerne skal 
kunne regne med lokal-
planer.
  Jørn Krogsgaard for-
tæller, at der er sket en be-
klagelig fejl i behandlingen 
af sagen.
 -På et møde i oktober 
1994 søgte lodsejeren om 
at opføre gyllebeholderen. 
Men vi anviste andre pla-
ceringer, fortæller Jørn 
Krogsgaard.
  Lodsejeren fastholdt sin 
placering og ønskede der-
for en del af sin jord æn-
dret fra by- til landzone, så 
en ny gyllebeholder kunne 
opfylde afstandskravene til 
byzonen.
 -På et møde i teknisk 
udvalg fik vi en orientering 
om, at der var nyt i sagen, 
og vores kommentar var, 
at så måtte vi have den på 
dagsordenen og under 
behandling igen, siger Jørn 
Krogsgaard.
 -Men sagen kom aldrig 
frem igen. Der skete en be-
klagelig fejl eller en for-

glemmelse. Jeg havde an-
svaret for dagsordenen, 
men skulle ikke sørge for, 
at sagerne kom frem til 
teknisk udvalgs møder, og 
jeg må konstatere, at der 
er sket en fejl i forvaltnin-
gen. Men det er en gammel 
sag, som fandt sted under 
en teknisk chef, der ikke 
længere er i Aabybro 
Kommune, siger Jørn 
Krogsgaard.
  Han oplyser, at en æn-
dring fra by- til landzone 
ikke alene skulle have væ-
ret behandlet af teknisk 
udvalg, men også af byrå-
det.
 -Det er en klar fejl, at 
sagen ikke har været til 
politisk behandling. Der 
ligger ikke noget grundlag 
for, at sagen ikke skulle 
have været behandlet po-
litisk, hvilken interesse 
skulle der ligge i det, spør-
ger han.
  Jørn Krogsgaard under-
streger, at ændringen af 
lokalplanen skulle og bur-
de have været til høring 
hos de berørte parter.

Kommunen afviser klagepunkterne
SF går ikke ind for svarskrivelse til Tilsynsrådet
Aalborg Stiftstidende 16.05.1998

  AABYBRO: Aabybro 
Kommune afviser i sin 
forklaring om sagen til 
Tilsynsrådet, at der er 
tilbageholdt oplysninger i 
sagen. I svaret 
understreges det 
samtidigt, at kommunens 
miljøtilsyn foregår efter 
reglerne.
 -Aabybro Kommune har 
ikke på noget tidspunkt 

tilbageholdt rekvireret 
sagsmateriale og netop for 
at udrydde eventuelle 
misforståelser har 
kommunen i samme brev 
tilbudt klageren udvidet 
adgang til aktindsigt. Det 
bemærkes, at klageren 
ikke har gjort brug af 
tilbuddet, står der.
Tilsyn ikke lempet
  Om klagerne over selve 
miljøtilsynet skriver 

Aabybro Kommune:
  Byrådet skal anføre, at 
kommunen fører 
miljøtilsyn efter 
lovgivningens regler 
herom. Dette tilsyn er ikke 
blevet lempet i den forelig-
gende sag. Tværtimod har 
kommunen anvendt 
mange administrative 
ressourcer på at søge at til-
vejebringe løsninger, som 
er rimelige og holdbare.

  I brevet står også, at 
kommunen det seneste års 
tid har behandlet mange 
bygge- og miljøforhold på 
ejendommen, også alle de 
forhold, som er nævnt i 
klagen.
  Desuden henvises der til, 
at Miljøstyrelsen ikke 
anfægter kommunens 
måde at vurdere tingene 
på. Det har styrelsen for 
længst svaret på.

Bør have redegørelse
  SF har ikke godkendt 
svarbrevet til Tilsynsrådet. 
Erik Ingerslev forklarede 
på byrådets aprilmøde, at 
det ville være betimeligt, 
om byrådet fik en 
redegørelse fra 
forvaltningen i sagen, fordi 
der er så mange 
underbilag.
  Han forklarede, at han på 
den korte tid, der havde 

været til at sætte sig ind i 
sagen, ikke havde kunnet 
nå det. Han syntes ikke, at 
brevet er godt nok.
 -Jeg synes, at svaret er 
tyndt og simpelt. Det kan 
ikke passe at det er 
udtømmende, sagde han. 
SF havde i sagens natur 
ikke udarbejdet et andet 
svar.

Økonomien bliver decentral
Uenighed i byrådet om, hvor store overskud 
institutioner må overføre fra år til år
Aalborg Stiftstidende 28.05.1998

Af Svend Ole Jensen

  AABYBRO: Der var stor 
enighed i byrådet i aftes 
om at indføre økonomisk 
decentralisering for 
biblioteksvæsenet, 
Aabybrohallen og Vedsted 
Centralskole. Men kun et 
flertal kunne gå ind for, at 
de tre institutioner må 
have lov til at overføre 
overskud på op til ti 
procent af driftsrammen 
fra år til år.
  Venstre, de konservative, 
Fremskridtspartiet og 
Landsbylisten sagde ja til 
at overføre op til ti procent 
af et års overskud til næste 
år, mens der kun må 
overføres et underskud på 
fem procent fra år til år. 
Socialdemokraterne og SF 
ville kun acceptere en fem 
procents overførsel af både 
over- og underskud.
Svage politikere
  SF's Erik Ingerslev sagde, 
at hvis der det ene år efter 
det andet kan overføres et 
overskud på ti procent af 
en institutions 

driftstilskud, så kunne det 
anspore svage politikere til 
at mene, at den pågæl-
dende institution får for 
stort et tilskud.
  Carl Laursen (S) frygter, 
at hvis der bliver mulighed 
for at "opspare" ti procent 
af driftsrammen, så vil det 
ramme undervisningen og 
børnepasningen. I nogle 
institutioner vil penge afsat 
til personale og 
undervisning i stedet blive 
brugt til mursten.
  Derfor fik S og SF ført i 
protokollen, at overførsel af 
overskud fra år til år ikke 
må gå ud over under-
visningen og normerin-
gerne.
  Borgmester Ole Lykke-
gaard (V) sagde, at han 
havde meget sympati for, 
at de tre institutioner 
skulle have lov til at over-
føre overskud og under-
skud på op til ti procent af 
det samlede årlige 
driftstilskud.
 -Men når jeg alligevel kun 
siger fem procent i 
overførsel af underskud, 
skyldes det, at vi efterhån-

den får så mange 
institutioner, at hvis alle i 
samme år ville overføre 
underskud på ti procent, 
så ville det blive en 
økonomisk belastning for 
kommunen, sagde 
borgmesteren, som i 
princippet gerne ville give 
tilladelse til at overføre 
mere end ti procent i over-
skud.
Økonomisk frihed
 -Økonomisk decentra-
lisering er en god ting, og 
jeg kan ikke forstå, at no-
gen kan have noget imod, 
at institutionerne må 
gemme ti procent af til-
skuddet fra år til år. Jeg 
har stor tillid til, at 
institutionsledeme og 
bestyrelserne forvalter den 
økonomiske frihed på be-
tryggende vis, sagde Karlo 
Jensen (V).
 -Vi har også stor tillid til 
bestyrelser og ledere på 
institutionerne. Men det er 
os i byrådet, der har det 
overordnede økonomiske 
ansvar. Lad os dog i første 
omgang prøve med de fem 
procent, sagde Carl Laur-



sen.
  Partifællen Jørgen Hel-
lum ville godt være med til 
at overføre overskud på ti 

procent, hvis det drejer sig 
om penge til inventar. Men 
så snart man vil bytte løn 
med mursten, så vil jeg ik-

ke være med længere, sag-
de han

Kun en redegørelse
Aalborg Stiftstidende 30.05.1998

  AABYBRO: Kan et by-
rådsmedlem få en sag be-
handlet på et byrådsmøde, 
hvis sagen allerede har 
været behandlet og afslut-
tet i et udvalg?
  Det spørgsmål står åbent 
efter byrådsmødet, hvor 
Iandsbylistens Annemie 
Pedersen havde krævet at 
få en sag om 
specialskolefritidsord-
ningen på Kærvejskolen 
behandlet.
  Annemie Pedersen havde 
ikke formuleret sit ønske 
særlig konkret, men det 
viste sig, at hun ønskede 
afgørelsen fra 
kulturudvalget taget op til 
behandling i byrådet, fordi 

hun ikke var tilfreds med 
beslutningen i udvalget.
  Men det ville borgmester 
Ole Lykkegaard (V) ikke 
være med til.
 -Du kan få en redegørelse, 
men vi kan ikke tage sagen 
op igen. sagde Ole 
Lykkégard.
  Han henviste til 
kompetenceregler, som 
giver udvalgene ret til at 
træffe beslutninger i visse 
sager Men den forklaring 
ville Erik Ingerslev (SF) 
ikke acceptere.
 -Byrådsmedlemmer, som 
ikke sidder i et bestemt 
udvalg, må have ret til at 
tage en sag fra dette 
udvalg op i byrådssalen, 
hvis vedkommende er 
utilfreds med den beslut-

ning, der er truffet i 
udvaget, sagde han.
  Erik Ingerslev har derfor 
bedt om at få en rede-
gørelse om de kompeten-
ceregler, som 
borgmesteren henviste til.
 -Hvis det viser sig, at der 
eksisterer kompeten-
ceregler, som forhindrer et 
byrådsmedlem i at rejse en 
sag i byrådet, så skal 
kompetencereglerne laves 
om, siger Erik Ingerslev.
  Annemie Pedersen fik 
ikke sit ønske om en debat 
om specialskolefritidsord-
ningen opfyldt, men hun 
fik en redegørelse på et 
stykke papir.







Tvister afgjort i tilsynsrådet
Aabybro byråd må selv bestemme om 
færdigbehandlede sager må tages op igen
Aalborg Stiftstidende 25.06.1998

  AABYBRO: Ved forrige 
byrådsmøde i Aabybro blev 
et enkelt punkt hængende 
i luften, men nu har 
tilsynsrådet afgjort sagen.
  Annemie Pedersen fra 
Landsbylisten krævede at 
få en sag om specialskole-
fritidsordningen på Kær-
vejen behandlet i byrådet, 
selvom sagen var færdig-
behandlet i kulturudvalget, 
som hun ikke er medlem 
af.
Nægtede
  Borgmester Ole 
Lykkegaard (V) nægtede at 
tage sagen op igen, men 
Annemie Pedersen fik en 
redegørelse på skrift om 
sagen.
  Den afgørelse skabte 
debat i byrådet, hvor Erik 
Ingerslev (SF) forlangte en 
redegørelse om, hvorfor et 
byrådsmedlem ikke kunne 
forlange at få en sag på 
dagsordenen.
  Sagen har nu været inde 
og vende ved tilsynsrådet 
og ifølge borgmester Ole 
Lykkegaard har til-
synsrådet afgjort, at 
byrådet selv bestemmer, 
om en færdigbehandlet sag 
kan genoptages eller ej.
  Tilsynsrådet har også 
behandlet en sag om pro-
ceduren ved Aabybro by-
råds anden behandling af 
budgettet for 1998, hvor 
Venstre og Konservative fik 
et ændringsforslag fremsat 
efter den frist, som var sat 
for parti-forslag.
Ikke ulovligt

  Erik Ingerslev (SF) og 
Carl Laursen (S) indbragte 
sagen til tilsynsrådet, der 
nu har konkluderet, at det 
ikke er lovligt for partier at 
fremsætte forslag ved 
anden behandlingen, når 
fristen er overskredet, men 
økonomiudvalget må godt.
  Og tilsynsrådet har 

skønnet, at forslaget fra 
Venstre og  Konservative 
blev fremsat som et  
forslag fra 
økonomiudvalget.
Derfor var handlingen ikke 
ulovlig. 

Annemie Pedersen (UP) krævede sag 
behandlet i byrådet.

Borgmester Ole lykkegaard (V) nægtede at 
tage sagen op igen.

Erik Ingerslev (SF) indbragte 
budgetbehandling for tilsynsrådet…. ….sammen med byrådskollegaen Carl 

Laursen (S).

Byrådsmøde i lyn-tempo
Aalborg Stiftstidende 25.06.1998

  AABYBRO: På grund af 
fodboldkampen mellem 
Danmark og Frankrig kom 
byrådsmødet først i gang 
med fem-ti minutters 
forsinkelse, men til 
gengæld var det hele over-
stået på omkring 10 mi-
nutter.
  Eneste sag, som gav an-
ledning til bemærkninger 
fra politikerne, var lokal-
planen for et nyt bolig-
område ved Toftevej/Blå-
bærvej i Aabybro.
Modstridende
  Ernst Christensen fandt 
teksten om tagdækning på 
de kommende huse 

modstridende.
  Der står i lokalplanen, at 
der ikke må anvendes 
blanke eller reflekterende 
tagsten med undtagelse af 
sortglaserede teglsten.
 -Vi siger nej til blanke og 
reflekterende tagsten, men 
er de sorte siger vi alligevel 
ja. Det er modstridende. 
Enten accepterer vi 
reflekterende tagsten eller 
ej, mente Ernst Christen-
sen.
  Erik Ingerslev (SF) sagde, 
at reflekterende tagsten 
ofte virker generende på 
naboerne, når solstrålerne 
reflekteres i stenene. 
Derfor bebudede han et 

forslag om, at der ved de 
kommende udstykninger i 
Aabybro bliver forbud mod 
at bruge reflekterende 
tagsten.
  De øvrige havde ikke 
noget imod de reflekteren-
de tagsten, og de mente 
heller ikke, at teksten i 
lokalplanen er modstriden-
de. Derfor bliver der i den 
ny udstykning forbud mod 
blanke og reflekterende 
tagsten med mindre de er 
sorte.
  Ernst Christensen fik dog 
ført i protokollen, at han 
ikke kunne godkende 
lokalplanens formulering.
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AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 25. august 1998 på Rådhuset, Aabybro. 

Tilstede: Erik, Lars, Ingelis, Per og Jette.

dagsorden
1. valg af dirigent
2. protokol
3. meddelelser fra formand og kasserer
4. kommunalpolitik og byrådsdagsorden
5. næste bestyrelsesmøde
6. eventuelt

ad 1+2. Jette

ad 3. Formand: SF Aalborg har meddelt at der holdes opstillingsmøde til folketingskandidater 
den 16. september 1998. Bestyrelsen fastholder opstilling af Lene Garsdal til kandidat i 
Aalborg Nord.
Meddelelser fra centralt hold.
Kasserer: Vi har nu et overskud på ca. kr. 6.000,- i kassen.

ad 4. Byrådsdagsorden
punkt 12: Forslag til affaldsplan: Vi kan tilslutte os indstillingerne fra teknisk udvalg bl.a. om 
central genbrugsplads. Vi har stillet spørgsmål ved hvorfor der først iværksættes 
kildesortering 2001-2, det viser sig at man først på det tidspunkt kan afsætte affaldet. Vi 
støtter også storskraldordningen og en central placering af genbrugspladsen.
Budget 99: SF har deltaget i budgetseminar for hele byrådet - der mangler ca. 7,5 mill. for at 
nå op på budgettet.
SF's forslag at der sker en stigning i grundskylden og evt. accepterer en vis besparelse.
Vi diskuterer forskellige besparelsesforslag og afventer nærmere beregninger. 

referent: Jette Staal 

Mere albuerum på vej til turisternes velkomstcenter
KOMMUNEN INFORMERER: AabybroPosten 05.08.1998

Rejsegildet på Velkomstcenter Jammerbugten havde bl.a. deltagelse af byrådsmedlemmerne Karlo Jensen og Erik Ingerslev Larsen samt 
erhvervschef Andy Jensen og adm. direktør i H.P.Huse Søren Pedersen

Helårsåben i Aabybro 
Turiststinformation i 
samarbejde med 
Destignation Jammer-
bugten er en af de 
ændringer, der sammen 
med mere plads til bl.a. 
brochure og andet 
informationsmateriale, 
bliver mærkbar, når 
Velkomstcenter 
Jammerbugten omkring 
1. september rykker fra 
de hidtdige baraklokaler 
på Nordstjernevej i 
Aabybro og ind i en 
nyopført bygning på sam-
me adresse.

Den 400 kvm. store 
bygning er nu så langt, at 
der forleden kunne holdes 

rejsegilde. Fra den nye 
bygning er der bl.a. udsigt 
til den indfaldsvej, hvorpå 
der passerer i tusindvis af 
bilister i døgnet. 300 kvm. 
af bygningens areal skal 
give plads til ansatte og 
materiale på 
turistområdet, hvor Helle 
Freiheit er daglig leder af 
kontoret og ansat ved 
Destignation 
Jammerbugten, mens Ella 
Nielsen er ansat ved 
Aabybro Turistinformation 
og Erik Larsen- Ledet 
virker som konsulent. En 
pengeautomat med 
mulighed for at veksle 
udenlandsk valuta har 
været efterspurgt blandt 
turisterne, og automaten 
opstilles nu i den nye 

bygning af Sparekassen. 
Desuden bliver der plads 
til udstilling af arbejder fra 
lokale kunstnere.
  Siden turistinformationen 
1. maj til fordel for 
lokalerne på Kattedamsvej 
rykkede ind i barakken 
nær rundkørslen ved 
byens sydlige indkørsel, 
har mange både turister og 
lokale borgere benyttet 
kontorets 
servicemuligheder. En pæn 
portion brochurer er 
udleveret og megen 
vejledning og information 
om Jammerbugtområdet er 
givet via bl.a. "Oplevelser i 
Jammerbugten" og 
destignationens 
aktivitetskalender, der 
sætter fokus på nogle af de 



muligheder, der bydes på i 
området mellem fjord og 
hav. Det er Pandrup, 
Fjerritslev, Brovst og 
Aabybro, der er fælles om 
markedsføringen af 
Jammerbugtområdet. 
Mange af de turister, der 
har besøgt 
Velkomstcenterets 
nuværende lokaler, har 
været bilister fra Tysland, 
Norge, Sverige, Holland og 
Estland - men meget tyder 
på, at cyklen kommer mere 
og mere frem som 
befordringsmiddel i ferien. 

En hel del cykelturister 
har ihvertfald gæstet 
kontoret, blandt disse en 
mand midt i 60'erne, der 
på cykel fra Tyskland var 
på vej mod Færøerne.
Rejsegildet på 
Velkomstcenter 
Jammerbugten havde bl.a. 
deltagelse af 
byrådsmedlemmerne Karlo 
Jensen og Erik Ingerslev 
Larsen samt erhvervschef 
Andy Jensen og adm. 
direktør i H.P.Huse Søren 
Pedersen.
  Også udstedelse af 

campingpas både danske 
og internationale samt 
vandrekort tager man sig 
af på kontoret, der også 
sørger for udlejning af 
kanoer for FDF - 
Kanosejllads på Ryå er en 
aktivitet, som er meget 
brugt både af lokale og 
turister.
  Udover den indsats, der 
gøres for området i 
sommerperioden, giver den 
udvidede åbningstid nu 
også mulighed for at mar-
kedsføre området på andre 
tider af året. 



Sparekniven er klar til brug
Efter budgetseminar undgår kun ældreområdet sandsynligvis 
nedskæringer
Aalborg Stiftstidende 25.08.1998

Af Martin Frandsen

  AABYBRO: Besparelser og 
nedskæringer var blandt 
de mest anvendte gloser 
under det budgetseminar, 
som byrådet holdt i GI. Vrå 
i weekenden.
  Fredag og lørdag blev 
budgettet, som det ser ud 
efter de seneste korrektio-
ner og inden 
forhandlingerne, 
præsenteret. Og lo-
kalpolitikerne skal spare 
eller på anden måde finde 
de syv millioner kroner, 
som budgettet mangler i at 
kunne hænge sammen.
  Det lader til, at alle om-
råder på nær ældreområ-
det kommer til at mærke 
spareknivens æg. Men der 
er forskel på holdningen til 
hvor dybt, der skal skæres 
i første snit.
 -Vi bliver nødt til at skære 
bredt ned på alle 
serviceydelser, siger borg-
mester Ole Lykkegaard 
Andersen (V).
  Han går efter, at bud-
gettet for 1999 overholder 
aftalen mellem 
Kommunernes 
Landsforening (KL) og 
regeringen, om at 
realvæksten ikke må over-
stige én procent.
  Derimod ser SF's Erik 
Ingerslev Larsen hellere, at 
besparelserne ikke bliver 
så kraftige næste år og i 

stedet bliver gennemført 
over en årrække. Samtidig 
skal Aabybros grund-
skyldspromille på seks 
sættes op.
 -Vi er enige om, at der 
skal ske besparelser. Men 
det vil blive for drastisk at 
gennemføre dem på en 
gang, siger han.
  Årsagen til, at ældre-
området tilsyneladende 
undgår nedskæringer, er, 
at det skal tage vare på fle-
re mennesker.
 -Det er en politisk hold-
ning, at vi vil holde ældre-
området fri for besparelser, 
og vi er alle enige om den. 
Der er et stort pres på det 
område, og specielt vores 
plejehjem kan mærke et 
øget pres. Derfor ville det 
ikke være rimeligt at skære 
ned på det område, men 
der vil sandsynligvis 
komme omlægninger, siger 
Ole Lykkegaard Andersen.
  Derimod undgår andre 
områder som børnepas-
ning og folkeskolerne, der 
også kan mærke et pres i 
form af flere af børn og 
unge, tilsyneladende ikke 
at skulle finde besparelser.
 -Der bliver ikke tale om 
drastiske besparelser. Men 
vi bliver nødt til at skære 
vores realvækst ned fra
3,3 procent til den ene pro-
cent, som KL og regeringen 
er blevet enige om, siger 
Ole Lykkegaard Andersen.
  Deri er Erik Ingerslev 

Larsen ikke enig.
 -For eksempel kan vi se, 
at der kommer flere børn i 
kommunen, som skal pas-
ses. Derfor vil det blive for 
drastisk, hvis vi samtidig 
skal spare det manglende
beløb på en gang, siger 
han.
  Hans forslag vil betyde, at 
Aabybro ikke kan over-
holde regeringens krav til, 
at væksten kun må være 
på én procent.
 -Men det tal er et gen-
nemsnit for alle kommuner 
i landet. Det vil sige, at når 
nogle kommuner har nul-
vækst, kan andre have en 
vækst på mere end én 
procent, siger Erik In-
gerslev Larsen.
  Samtidig ønsker han 
kommunens indtægter sat 
op. Det vil dog ikke hjælpe 
lokalpolitikerne med at nå 
ned på en realvækst på én 
procent, da der alene er 
tale om udgifter.
 -Men vi har en mege lav 
grundskyldspromille på 
seks. Hvis vi fordoble den 
til 12, vil vi stadig ligge på 
landsgennemsnittet og vi 
vil få en ekstra indtægt på 
3,8 millioner kroner. Det 
ville være cirka halvdelen 
af de syv millioner kroner, 
som vi står og mangler nu, 
siger han.
  Den første behandling af 
budgettet finder sted på 
byrådsmødet onsdag 16 
september.

Cyklisterne må nøjes med en afstribning
Birkelsevej er ikke bred nok til en egentlig cykelsti
Aalborg Stiftstidende 27.08.1998



Mens der endnu var fred og ro. Nu er arbejdet med at lave rundkørsel i krydset Birkelsevej - Thistedvej - Aalborgvej - Brogaardsvej i fuld gang, 
men det er fortsat usikkert, hvordan cyklister og fodgængere skal sikres, når bilerne får lettere adgang til Birkelsevej.	 	 	     
Arkivfoto:	 Marius Pedersen

Af Martin Frandsen 

 
 AABYBRO: Sandsynligvis 
får cyklisterne på 
Birkelsevej ikke en 
cykelsti, men må nøjes 
med en afmærket del af 
vejen til at cykle på.
  Dog er det endnu ikke 
målt op, om der er den 
nødvendige plads til en af-
mærket cykelbane på 
Birkelsevejs asfalt.
  Men det ligger fast, at 
Birkelsevej med det nu-
værende fortov og 
beplantning ikke er bred 
nok til også at kunne 
rumme en cykelsti. Og det 
afstedkom mere end et par 
løftede øjenbryn, da 
byrådet i aftes holdt møde.

  Carl V. Laursen (S) 
spurgte, hvordan cykli-
sterne skulle sikres, når de 
nye fartdæmpende 
indsnævringer bliver 
etableret i forbindelse med 
åbningen af Birkelsevej ud 
mod Omfartsvejen.
  Han erindrede, at der 
under debatten om Bir-
kelsevej skulle åbnes eller 
ej blev talt en del om sik-
ring af bløde trafikanter.
 -Er skitsen over ind-
snævringerne 
offentligtgjort? Og det ser 
ud til, at der kommer en 
anden anordning end en 
cykelsti, sagde Carl V. 
Laursen.
  Desuden er der lagt op 
til, at cyklisterne skal køre 
indvendig i indsnæv-
ringerne ved siden af biler 

og anden trafik, i stedet for 
at få en sti udenom den 
indsnævrede kørebane.
  Formanden for det tek-
niske udvalg, Aage 
Toftegaard (V), kunne 
fortælle, at 
beboerrepræsentanter 
havde været til møde med 
politikerne fra udvalget. 
Det var mundet ud i, at 
indsnævringerne var blevet 
flyttet en smule, men der 
blev ikke diskuteret 
cykelsti.
 -Der bør være både cy-
kelsti og fortov. Andet kan 
vi ikke være bekendt over-
for beboerne.
 -Det kan ikke være rigtigt, 
at cyklisterne bare skal 
have en stribe på vejen, 
som de skal holde sig 
indenfor, sagde Jørgen 

Hellum (S).
Økonomisk ramme
  Det fik SF's Erik Ingerslev 
Larsen til at reagere.
 -Du kunne have stemt 
imod åbningen ligesom os, 
men projektet blev ved-
taget med 14 stemmer for. 
På budgettet er der afsat 
460.000 kroner til fart-
dæmpende foranstaltnin-
ger.
 -Det er ikke nok til, at 
vejen kan udvides så der 
også kommer en rigtig cy-
kelsti. Og når der ikke er 
stemning for en tillægs-

bevilling, må projektet 
holde sig inden for 
budgettet. Det er ikke det 
optimale, men det er det, 
der er mulighed for, sagde 
han.
  Til næste møde for det 
tekniske udvalg, 7. sep-
tember, skal der på Birkel-
sevej være målt op, om der 
er plads til at male en stri-
be og dermed lave en cy-
kelbane på vejen. En så-
dan cykelsti skal i følge 
reglerne være en meter i 
bredden.
  Desuden vedtog lokal-

politikerne, at lade Hein-
rich Thomsen A/S fra Aal-
borg, som vandt licitatio-
nen, anlægge de  fartdæm-
pende indsnævringer til en 
pris af 430.000 kroner.
  Når Birkelsevej åbnes, 
bliver der gennemkørsel 
forbudt for lastbiler, der 
kommer fra Aabybro by.                 
Desuden bliver der fra den 
kommende rundkørsel på 
Omfartsvejen indkørsel 
forbudt til Birkelsevej for 
vogne over 3500 kilo.

Danner arbejdsgrupper
Forældre i aktion - høring om sammenlægning 
af skoler i Aabybro er begyndt
Aalborg Stiftstidende 01.09.1998

Af Martin Frandsen 

  AABYBRO: 22 forældre, 
der har børn i 
Kærvejskolen i Aabybro, 
var mødt op til det 
ekstraordinære 
byrådsmøde i går ef-
termiddag. Og selv om det 
kun tog få minutter for po-
litikerne at sende planerne 
om sammenlægning af 
Aabyskolen og Kærvej-
skolen til høring, blev det 
et langt møde - foran døren 
til rådhuset.
  Her fortsatte forældre, 
byrådsmedlem Erik In-
gerslev (SF), borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V) og andre politikere 
nemlig diskussionen, om 
Kærvejskolen og Aaby-
skolen skal samles under 
én inspektør og én skole-
bestyrelse, men med elever 
i begge skoler. Også 
fremgangsmåden blev en-
devendt.

  Og lige så sikkert som, at 
planen blev sendt til otte 
ugers høring, lige så sik-
kert er det, at politikernes 
og kommunens beregnin-
ger vil blive fulgt til dørs af 
forældrene.
  Kærvejskolens bestyrelse 
holder møde torsdag aften.
 -Vi vil prøve at lave vores 
egne vurderinger og 
beregninger og holde dem 
op mod politikernes. Vi 
kender også finansminister 
Lykketofts udmelding om 
kommunernes budgetter, 
og vi kender også 
skolernes timeplaner, 
sagde Hanne Lisby, for-
mand for Kærvejskolens 
bestyrelse, efter byråds-
mødet.
 -Vi er ikke ude på at være 
stationære, men vi vil 
gerne have, at der kommer 
et overblik over, hvad det 
er, der foregår, sagde hun.
Frygter glidebane
  Blandt forældrene lurer 
frygten for, at planen om 

sammenlægning er en gli-
debane for skolen, efter at 
den tidligere har måttet 
aflevere 10. klasses elever-
ne til Aabyskolen.
 -Vi kan godt have en 
fornemmelse af, at dette er 
en glidebane og, at der si-
den debatten om skole-
strukturen begyndte i 
1992, har været en hem-
melig dagsorden om, at 
dette skulle ske. Men 
Kærvejskolen er kendt for 
et godt 
forældresammenhold. Og 
det er blandt andet 
sådanne ting, vi frygter vil 
gå tabt, hvis vi bliver slået 
sammen til én mastodont-
skole, sagde Hanne Lisby.
Sparer 700.000 kr.
  Med borgmesterens ef-
terlysning efter spørgsmål 
fra de mange tilhørere, fik 
hun også lov til at åbne by-
rådsmødet - dog måtte Ole 
Lykkegaard Andersen først 
fortælle, at Dorthe 
Pedersen (V) og kultur-



udvalgsformand Karlo 
Jensen (V) var fraværende 
(sidstnævnte på grund af 
kursus i Grenå). Høringen 
er foreslået af et enigt kul-
turudvalg.
 -Er der kommet bereg-
ninger eller andet, der har 
gjort jer klogere siden fre-
dag?, spurgte Hanne Lisby 
til beslutningen op til 
weekenden om at holde det 
ekstraordinære by-
rådsmøde.
  Og borgmesteren kunne 
afvise, at nye tal var duk-
ket frem.
 -Nu skal planen til høring 
i otte uger og til udtalelse 
på skolerne. Først derefter 
skal vi træffe en beslutning 
om dette skal vedtages. 
Derfor bliver der rig 

lejlighed til at få foretaget 
økonomiske beregninger, 
sagde borgmesteren.
 -Men beregningerne kan 
foretages ud fra forskellige 
udgangspunkter, 
timetalsplaner og så vi-
dere. Her og nu ser det ud 
til, at sammenlægningen 
vil resultere i en besparelse 
på 700.000 kroner, sagde 
Ole Lykkegaard Andersen.
  Efter byrådsmødet ud-
dybede han, at der alligevel 
skal findes en ny leder på 
Aabyskolen, da skole-
inspektør Kai Holsko går af 
på pension inden for 
overskuelig tid. Desuden er 
Kærvejens viceskolein-
spektør konstitueret som 
inspektør.
  Ernst Christensen (FRP) 

var nysgerrig efter 
Venstres stillingtagen til 
sammenlægningen og fik 
det svar af borgmesteren, 
at der ikke var nogen i 
Venstres gruppe, som tog 
forbehold mod, at planen 
bliver sendt til høring.
 -For mig forekommer det 
som ét af en lang række 
attentater mod 
Kærvejskolen, sagde Ernst 
Christensen.
  Efter mødet oplyste Carl 
V. Laursen (S), at hans 
parti bakker op om 
forslaget.
 -Vi har tidligere fremsat 
dette forslag, og vi har 
stadig samme holdning, 
sagde han.

Politikerne må skynde sig
Kommunen mangler nu tæt på fire millioner kroner 
mere end først antaget
Aalborg Stiftstidende 04.09.1998

  AABYBRO: Først var det 
5,2 millioner kroner, der 
manglede i at få det 
kommende budget til at 
hænge sammen. Efter 
budgetseminaret i 
slutningen af august var 
det så syv millioner kroner, 
politikerne skulle finde. 
Men nu er tallet vokset til 
ni millioner kroner.
  Derfor må 
lokalpolitikerne hellere 
skynde sig og få flikket det 
budget sammen på den 
ene eller den anden måde, 
inden vi igen må gribe til 
lommerne for at finde 
endnu et par millioner.
  Men faktisk er det ikke 
sjovt, mener Ernst 
Christensen (FRP).
 -Det er det værste budget, 
jeg har været med til. Når 

vi tidligere har skullet 
finde besparelser, har jeg 
altid sagt, at jeg kun skulle 
bruge tre minutter på finde 
dem. Men denne gang skal 
jeg bruge betydeligt mere 
end tre minutter. Det er 
faktisk slet ikke så godt, 
siger Ernst Christensen, 
der ikke vil være med til at 
hæve grundskyldspromil-
len på seks.
Fem muligheder
  Netop grundskylden kan 
blive et af de store 
omdrejningspunkter i for-
handlingerne, når politi-
kerne mødes onsdag for at 
føre mere konkrete møder 
end den første følen hin-
anden på tænderne, som 
blev foretaget onsdag 
aften.
  Politikerne har fem mu-
ligheder:

  1: Spare ni millioner 
kroner på hele budgettet.
  2: Øge indtægterne ved at 
hæve grundskylden.
  3: Skære ned på anlægs-
udgifterne i basisbudget-
tet.
  4: Øge skatteprocenten.
  5: En kombination af 
flere ovenstående mulig-
heder.
  Ingen i byrådet ønsker at 
hæve skatteprocenten.
  Og at tage de manglende 
penge fra kassebehold-
ningen kan ikke lade sig 
gøre. Kassen vil nemlig 
kun rumme 10 millioner 
kroner, når året er omme, 
fordi det er nødvendigt at 
hente 5,7 millioner kroner 
til at dække overskridelser 
af budgettet for 1998.
  Aabybros grundskylds-
promille er på minimumet 

seks. Amtets gennemsnit 
for grundskylden er 13,07 
og landsgennemsnittet er 
12,26.
Ældre slipper
  Hver gang promillen 
forhøjes med én, betyder 
det en ekstraindtægt på 
630.000 kroner. Men at 
hæve grundskylden er ikke 
lige Venstres kop te.
 -Det er ikke en god skat at 
røre ved. Det går ud over 
alle uanset indkomst - 
uanset om du er pensionist 
og husejer med lav 
indkomst, siger borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V).
 -Det er selvfølgelig et 
spørgsmål om vilje, om vi 
kan spare os ud af 
problemerne. Men 
ældreområdet slipper for at 
skulle spare, siger han.
  Årsagen til, at der skal 
spares for to 

millioner kroner mere, er, 
at beskatningsgrundlaget 
er mindre end ventet. 
Samtidig regner 
kommunen med, at der 
bliver ved med at være en 
stigning i antallet af børn, 
der skal passes.
  Borgmesteren lægger op 
til et bredt forlig, og det 
samme gør 
Socialdemokratiet.
 -Det ville være det bedste. 
Men det kræver, at de 
borgerlige sluger nogle 
gevaldige kameler. Vi 
slipper ikke for 
besparelser. Men vi har 
aldrig lagt skjul på, at en 
forhøjelse af 
grundskyldspromillen 
absolut er en mulighed for 
at øge indtægterne. Men vi 
vil ikke foregribe 
forhandlingerne, siger Carl 
V. Laursen (S).
Støtte fra SF

  Han kan få støtte fra SF 
og Erik Ingerslev, som 
fastholder, at kommunen 
er nødt til at hæve grund-
skylden. Viceborgmester 
Jørn Krogsgaard (K) 
mener, det er for tidligt at 
tale om det.
 -Måske bliver det nød-
vendigt. Men vi kommer 
ikke uden om at skulle 
omprioritere og spare. 
Driften af kommunen ko-
ster mere, end vi får ind 
via skattefinancieringen, 
siger Jørn Krogsgaard.
  At hæve grundskylden 
står heller ikke øverst på 
sedlen hos Annemie T. 
Pedersen fra 
Landsbylisten. Hun vil 
ligesom de øvrige politikere 
nu vende budgettet med 
baglandet inden onsdagens 
møde.

Velbesøgt udstilling med Terjesen-værker
Den norske Biersted-kunstner hentede inspiration i naturen
Aalborg Stiftstidende 07.09.1998

  BIERSTED: Maleriud-
stillingen i weekenden med 
værker af den afdøde 
Biersted-kunstner Ole 
Terjesen var godt besøgt.
 -Vi kan kun være glade og 
tilfredse med, at der kom 
så mange for at se Ole 
Terjesens billeder, siger 
Christian Juul fra Biersted 
Happy Jazz, som stod bag 
udstillingen med godt et 
halvt hundrede billeder.
  Blandt de besøgende var 
der folk fra Norge, hvorfra 
Ole Terjesen kom.
  Udstillingen blev åbnet
af kunstanmelder Kristian 
Jensen, som har kendt 
familien Terjesen i mange 
år.

Landskabsindtryk
 -Ole Terjesens akvareller 
er af høj kvalitet, inspireret 
af landskabsindtryk i både 
Norge og Nordjylland. De 
er følsomme og Ole 
Terjesen opnåede fine 
lysvirkninger, sagde Kri-
stian Jensen.
  Ole Terjesen malede også 
oliemalerier, men det holdt 
han for sig selv. Han var 
endnu ikke parat til at 
præsentere oliemalerierne.
 -På et tidspunkt troede 
han selv på,, at han også 
kunne arbejde med male-
riet, vel ikke mindst i den 
tid, han fik lov til at være i 
Biersted. Der kom kolorit i 
hans billeder, der kom 
drama i hans billedverden, 

men det var stadig 
naturen, der inspirerede 
ham til en billedverden i et 
delvist abstrakt sprog, 
sagde Kristian Jensen.
  Han tilføjede, at Ole 
Terjesen var kommet langt 
i sin kunstneriske udvik-
ling, da en bold for godt 
fem år siden ramte ham i 
hovedet med det resultat, 
at han ikke kom til be-
vidsthed mere.
 -Jeg var tæt på Ole og 
hans familie og må sige, at 
jeg fortsat savner ham, 
sagde Kristian Jensen.
  Mange af billederne var 
lånt hos borgere i kommu-
nen, som har købt Terje-
sens værker.
 -Vi er meget glade for, at 



så mange har ville låne os 
deres Terjesen-billeder, så  
udstillingen kunne blive så 
bred som  muligt, siger 
Christian Juhl.

  På udstillingen blev der 
trukket lod om et litografi, 
og det blev vundet af Erik 
Ingerslev Larsen.
  I forbindelse med ud-

stillingen på aktivitets-
centret underholdt forfat-
teren 
Peter Mouritsen med sin 
nye bog "Vulv".

Skatten stiger i Aabybro
Fire partier enige om forlig i nat
Aalborg Stiftstidende 10.09.1998

  AABYBRO: 
Økonomiudvalget i 
Aabybro Kommune kunne 
i nat pakke papirerne sam-
men med vished om, at der 
er indgået et bredt forlig 
om budgettet for 1999.
  Venstre, Det konservative 
Folkeparti, Soci-
aldemokratiet og SF står 
bag forliget, som skal til 
første behandling onsdag.  
  Forliget indebærer 

besparelser på 5,9 mil-
lioner kroner, som er 
fundet på alle områder på 
nær ældreområdet.
  Desuden bliver 
indtægterne øget, da skat-
teprocenten bliver forhøjet 
med 0,2 til 21, hvilket 
betyder en kommunal 
indtægt på cirka to 
millioner kroner, mens 
grundskylden forhøjes med 
tre promille til 9. Det 
betyder en indtægt på 

cirka 1,9 millioner kroner.
 -Økonomien skal jo 
hænge sammen, og vi kan 
ikke finde tilstrækkeligt 
med besparelser, siger 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen 
(V),som er tilfreds med, at 
der er tale om et bredt 
forlig.
  Det er første gang, at SF 
deltager i et forlig om 
budgettet.     tin

En naturlig tanke om stemmefiskeri
DEBAT: Aalborg Stiftstidende 13.09.1998

Gert Rasmussen, 
Birkelsevej 12, Aabybro:

  Carl V. Laursen, grup-
peformand for den soci-
aldemokratiske gruppe i 
Aabybro Byråd, beskylder i 
et læserbrev 10. ds. 
undertegnede for at 
komme med et 
udokumenteret angreb på 
hans parti i sagen om 
genåbning af Birkelsevej.
  Og hvad gør han så selv? 
Kommer med en 
udokumenteret påstand 
om, at jeg ikke kan lide 
hans parti. Hvor har han 
det fra?
  Fordi jeg tillod mig at 
angribe hans parti for 
manglende engagement i 
sagen ved udeblivelse fra 
de møder i teknisk udvalg, 
hvor borgere fra 
Birkelsevejkvarteret var 
indbudt. Og den ene, som 
mødte op, ville faktisk ikke 

deltage i debatten. Når så 
Carl V. Laursen & Co 
pludselig i slutfasen af 
sagen viser interesse for 
sikring af beboerne i 
området, opstår tanken om 
stemmefiskeri ganske 
naturligt.
  Socialdemokratiet må 
gerne gå ind for genåb-
ningen. Men når samme 
parti andre steder i landet 
arbejder for, at bilerne skal 
ud af byerne af 
miljømæssige hensyn, 
undrer det mig, hvorfor 
man her i kommunen går i 
modsat retning og ikke går 
ind for en løsning, som 
aflaster Østergade/
Vestergade og ikke mindst 
midtbyen - hvor den store 
trafikomlægning blev lagt i 
mølposen på grund af 
pengemangel. 
Trafikomlægningen 
kommer vel aldrig på tale 
igen, med mindre per-
sonskatten og ejendoms-
skatten skal yderligere 

forhøjes.
  Og til slut Carl V. 
Laursen. Jeg har været 
meget engageret i sagen 
gennem hele forløbet. Og 
vi, der med næb og klør 
har kæmpet mod en 
genåbning, har været i dia-
log om sagen med Venstre, 
Konservative, 
Fremskridtspartiet og SF. 
Kun dit parti har ikke vist 
interesse for at komme i 
dialog med borgerne i 
området. Tværtimod har I 
tilsyneladende bevidst 
undgået os.
  Derfor mit sure opstød 
mod dit parti, som trods 
alt fremprovokerede en 
reaktion fra din 
"beskyttede" bolig i 
Biersted. Måske er der håb 
om, at I fremover vil 
komme hurtigere på 
banen, når der sker 
forringelser af miljøet for 
borgere også her i Aabybro 
by.

Ikke råd til ny børnehave
Aalborg Stiftstidende 13.09.1998

  AABYBRO: Kommunen 
må opgive tidligere planer 
om at bygge en ny børne-
have i Aabybro. Det er et af 
resultaterne af budget-
forhandlingerne for 1999. 
Budgetforliget bliver 
førstebehandlet i byrådet 
onsdag.
  Årsagen er, at kommunen 
fattes penge og ikke kan 
finde de knap 1,8 millioner 
kroner, som det vil koste at 
bygge en ny børnehave.
  Det var med i kommu-
nens planer, at den nye 
børnehave skulle ligge ved 
Thomasmindevej og være 

med i den nye lokalplan og 
altså placeres tæt på det 
nye kvarter ved Trane-
bærvej og Enebærvej.
  Men egnede lokaler til 
pasning af børnene skal 
findes, da der kommer fle-
re og flere børn, som skal i 
børnehave.
  Derfor leder kommunen 
nu efter alternative løs-
ninger og en af dem har 
rod i Hovensvej i Aabybro.
 Her har kommunen en 
legestue, som forældre, der 
selv passer deres børn, 
kan benytte. Men 
budgetforliget indebærer, 
at legestuen skal lukkes. 

Det giver en besparelse på 
driftsbudgettet 45.000 
kroner.
  I stedet vil kommunen 
søge om dispensation til at 
bruge legestuen i ombygget 
form til børnehave. Men 
det kræver en dispensation 
fra Nordjyllands Amt. 
Legestuen, der har en 
dispensation, ligger nemlig 
i land- og ikke i byzonen.
  Parterne bag budget-
forliget - Venstre, Social-
demokratiet, Det konser-
vative Folkeparti og SF - 
har sat 650.000 kroner af 
på anlægsbudgettet til en 
ny børnehaven.

Christian Juul og Inger Terjesen - enke efter kunstneren - ved et af udstillingens billeder.
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Kamelerne var slugt på forhånd
Men pasningsgarantien til debat ved budgetmøde  
Aalborg Stiftstidende 17.09.1998

Af Martin Frandsen 

  AABYBRO: Første be-
handling af budgetforslaget 
for 1999 blev overstået i 
går. Det skete uden, at der 
måtte sluges flere kameler, 
end de, der allerede var 
blevet fortæret under 
forligsforhandlingerne 
mellem 15 af de 17 
byrådsmedlemmer.
  Forligsparterne Venstre, 
Det konservative 
Folkeparti, Socialdemo-
kratiet og SF udtrykte alle 
deres glæde over det brede 
samarbejde og pointerede, 
at budgettet var indgået 
under vanskelige 
forudsætninger: At skulle 
finde besparelser og ind-
tægter for ialt 11 millioner 
kroner plus yderligere syv 
millioner kroner i pris- og 
lønudvikling.
  Pengene hentes ved at 
forhøje skatten med 0,2 
procent, forhøje grund-
skylden med tre promille 
samt spare seks millioner 
kroner på driftsbudgettet.
  Dog blev der fra Annemie 
T. Pedersen (L) rejst 
spørgsmål til børnepas-
ningsgarantien.
 -Der er i budgetforslaget 
sat et loft på antallet af 
pladser i dagplejen og 
børnepasningen i 1999. 
Skal det forståes sådan, at 

pasningsgarantien skal 
ophæves? spurgte 
Annemie T. Pedersen.
 -Nej, var svaret fra 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V).
 -Loftet skal ses i sam-
menhæng med, at der ikke 
kan gives tillægsbevillinger 
i 1999, uden at alle for-
ligets parter er enige der-
om, sagde borgmesteren.
  Desuden gjorde han op-
mærksom på, at kommu-
nen denne gang har gjort 
ekstra meget ud af pro-
gnosen for 1999 og benyt-
tet en meget høj stignings-
takt.
 -Men hvis en af politi-
kerne bag forliget er imod 
at give en tillægsbevilling 
for at bevare pasnings-
garantien, så ryger 
garantien, sagde Annemie 
T. Pedersen uden at blive 
sagt imod.
 -Og samtidig betyder 
forliget, at tilskuddet til 

forældre, der selv passer 
deres børn, falder bort. Det 
vil sige, at de kan ikke få 
tilskud til selv at passe 
børnene, såfremt de ikke 
kan får passet dem i en af 
kommunens institutioner, 
sagde Annemie T. Pe-
dersen.
 -Der bliver ikke tale om et 
stop for børnepasnings-
garantien, og såfremt det 
spørgsmål skulle komme 
op, vil det først ske sidst i 
1999, understregede 
borgmesteren.
  Og den opfattelse blev 
delt af Erik Ingerslev fra 
SF.
 -Pasningsgarantien ek-
sisterer stadig. Men der 
skal altid være et antal 
pladser sat af i budgettet. 
Og de 310 pladser, der er 
udgangspunktet for dag-
plejen i budgettet er mere 
end nødvendigt for 1999, 
sagde Erik Ingerslev.
  Karlo Jensen (V) fik det 
sidste ord i debatten om 
børnepasningsgarantien i 
denne omgang.
 -Annemie, jeg kan godt 
love dig, at prognosen for 
børnetallet helt sikkert 
holder - med mindre det 
går helt galt med den nye 
potenspille, der er kommet 
på markedet, sagde 
formanden for kultur-
udvalget.

Det sagde de om forliget
Aalborg Stiftstidende 17.09.1998

  AABYBRO: Der blev 
knyttet en række kom-
mentarer til budgetforliget 
ved førstebehandlingen i 

byrådet onsdag aften:

  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V):
 -Vi er i en vanskelig si-

tuation. Vi får flere sko-
leelever, flere ældre og flere 
børn, der skal passes. Jeg 
er glad for, at så mange 
politikere er trukket i 

arbejdstøjet og har påtaget 
sig et ansvar.

  Carl V. Laursen (S):
 -Dette er et nødvendigt 
forlig. Det blev hurtigt 
klart, at vi ikke kunne 
undgå nedskæringer i år. 
Og tallene for år 2000 ser 
heller ikke for gode ud.

  Ernst Christensen (Z):
 -På budgetseminaret 
sagde Venstre, at låneram-
men skulle udvides, og der 
skulle spares. Socialde-
mokratiet ville ikke hæve 
skatten, men grundskyl-
den. SF ville have uændret 
skat og højere grundskyld. 

Altså man siger ét og gør 
noget andet. Grundskylden 
forhøjes med tre promille. 
Det er en stigning på 50 
procent.

  Erik Ingerslev (SF):
 -Det er en historisk dag. I 
12 år har SF været med i 
byrådet, og det er første 
gang, at vi anbefaler et 
budget. Regeringen foku-
serer alene på udgifter og 
har pålagt os, at de ikke 
må stige med mere end én 
procent. Vores         
udgangspunkt var, at vi 
ikke på bare et år skulle 
foretage den nødvendige 
opbremsning ved 

besparelser alene.

  Karlo Jensen (V):
 -Det er udligningsord-
ningen mellem kommu-
nerne, der er skyld i, at vi 
sidder her og halter i det. 
Ordningen er hård ved de 
små kommuner, mens de 
store ikke har det så ringe 
endda.

  Viceborgmester Jørn 
Krogsgaard (K):
 -Jeg håber, at de fire 
partier bag forliget i frem-
tiden kan øge serviceni-
veauet for samme kroner 
og ører ved at samarbejde 
og bruge nytænkning.

Ansatte spares væk
Administrationen skal finde 500.000 kroner
Aalborg Stiftstidende 19.09.1998

  AABYBRO:  Rådhuset 
undgår ikke en reduktion i 
antallet af personale, enten 
ved naturlig - eller anden 
afgang.
  Det slog borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
fast under byrådets 
førstebehandling af 
budgetforslaget for 1999, 
der blev holdt onsdag 
aften.
  Anledningen var et 
spørgsmål fra Carl V. 
Laursen (S), der gerne ville 
have ændret i teksten på 
det budgetforlig, som har 
opbakning fra Venstre, 
Socialdemokratiet, Det 

konservative Folkeparti og 
SF.
 -Under økonomiudvalgets 
post er anført en be-
sparelse på 500.000 kro-
ner. Pengene skal findes på 
posten med øvrige udgifter 
og personalereduktioner, 
sagde Carl V. Laursen.
 -Kan vi ikke stryge ordet 
personalereduktioner fra 
forliget? spurgte han.
  Det afviste Ole Lykke-
gaard Andersen. Admini-
strationen har flere gange 
været udsat for besparel-
ser, og borgmesteren 
kunne fortælle, at det har 
resulteret i, at Aabybro 
Kommune har en af lan-

dets billigste administra-
tioner målt i kroner per 
borger.
 -Men vi kan ikke undgå at 
tale om reduktioner i 
personalet, men det kan 
ske ved naturlig afgang. 
Posten med de øvrige ud-
gifter kan ikke bære 
besparelsen alene, sagde 
Ole Lykkegaard Andersen.
  Det fik Carl V. Laursen til 
at præcisere, at det ikke er 
alle 500.000 kroner, som 
skal findes via afgang i 
staben.

Uenighed om dispensation til sognegård
Teknisk udvalgs flertal sad indsigelse om bebyggelsesprocent 
fra nabo overhørig
Aalborg Stiftstidende 26.09.1998

  AABYBRO: Teknisk ud-
valg var ikke enige om at 
give dispensation til ud-

bygningen af sognegården i 
Aabybro.
  Et flertal på fire af de syv 
medlemmer kunne tillade 

at sognegården efter 
udvidelsen overskrider 
bebyggelsesprocenten. Den 
tilladte procent er 25, men 



når den 764 kvaratmeter 
nye sognegård står færdig, 
er bebyggelsesprocenten 
oppe på 39.
  Desuden er der fra en 
nabo til sognegården 
kommet en indsigelse mod 
byggeriet, og det har split-
tet Venstre-flertallet i ud-
valget.
  Medlemmerne, der stemte 
for, er Aage Toftegaard, 
Jan E. Andersen, Knud 
Ogstrup, alle Venstre, 
samt Ernst Christensen 
(FRP).
  Derimod stemte Venstre-
manden Ole F. 
Hermansen, Erik Ingerslev 
(SF) og Karl 
Schrøder (S) alle imod.
 -Man skal altid tage en 
indsigelse seriøst, men 
flertallet mener ikke, at 
den kan ændre afgørelsen. 
Desuden kan vi acceptere 
dispensationen, fordi det 
er planen, at grunden med 
sognegården senere skal 

lægges sammen med na-
bogrunden, siger Aage 
Toftegaard.
  Menighedsrådet vil, når 
provst Viggo Baun indenfor 
en overskuelig årrække går 
på pension og forlader 
præstegården, nemlig 
inddrage en del af den 
store have til præstegården 
i parcellen med sogne-
gården. Det vil bringe 
bebyggelses-procenten ned 
på 23,3 og dermed under 
den tilladte grænse.
 -Men det kan ikke bruges 
til noget i denne for-
bindelse. Vi må alene se på 
den parcel, som byggeriet 
handler om, siger Erik In-
gerslev Larsen (SF).
  Han suppleres af Ole F. 
Hermansen (V).
 -Dispensationen er alt for 
vidtgående. 
Når man bosætter sig i et 
område, må man kunne 
stole på, at de 
begrænsninger, der er i 

lokalplanen, bliver over-
holdt. Derfor skal vi være 
meget forsigtige med at gi-
ve dispensationer, siger 
Ole F. Hermansen.
  Desuden peger Erik In-
gerslev på indsigelsen fra 
en nabo på Indius 
Jensensvej.
  Naboens betænkeligheder 
går på, at han får en 
dominerende bebyggelse 
ved skellet. Den nye sog-
negård vil kaste skygger. 
Fra sognegårdens første 
sal vil man kunne se ind i 
naboens soverum og i ha-
ven, og ejendommen vil 
tabe i værdi.
  Ernst Christensens 
holdning er, at lokalplaner 
ikke er meget værd.
 -Lokalplaner er et stort 
blålys. Politikerne siger 
alligevel ja eller nej til pla-
nerne efter deres 
forgodtbefindende, siger 
Ernst Christensen.

Aage Toftegaard (V) er for en dispensation til 
sognegården.

Ole F. Hermansen (V) er imod en 
dispensation, fordi den er for vidtgående.

Erik Ingerslev (SF) kan ikke gå ind for, at 
byggeprocenten bliver overskredet.

Frygter for sammenlægninger
Forældrene fik ikke svar på deres spørgsmål vedrørende 
konsekvenserne af ny skolestruktur i Aabybro
Aalborg Stiftstidende 30.09.1998

Af Martin Frandsen 

  AABYBRO: Hvor vil I 
spare de 600.000 til 
700.000 kroner på en sam-
menlægning af 
Kærvejskolen og 
Aabyskolen? Skal 
klasserne brydes op og så 
blandes på en anden 
måde? Med én ledelse og to 
skoler er der så ikke fare 
for, at skolerne bliver en 
gennemgangslejr for læ-
rerne?
  Spørgsmålene var mange, 
og den overvejende 
stemning blandt de 100 
tilhørere i Kærvejskolens 
gymnastiksal i aftes var, at 
de ikke fik fyldestgørende 
svar på deres spørgsmål.
  Et flertal på 10 af byrå-
dets 17 medlemmer var 

mødt frem til høringen om 
hvorvidt Aabyskole og 
Kærvejskolen skal samles 
til én skole med én ledelse, 
men med undervisning på 
begge skoler fra august 
1999.
  Og det skinnede klart 
igennem, at forældrene 
frygter, at en stor central 
skole betyder, at klasser 
skal slåes sammen og læ-
rere fyres.
  Mødet var arrangeret af 
skolebestyrelsen på Kær-
vejskolen, som havde invi-
teret alle politikere til at 
deltage. Og samtlige fik en 
uge inden mødet tilsendt 
en liste med 15 spørgsmål, 
som de blev bedt om at ta-
ge stilling til. Ingen politi-
kere ønskede dog at svare 
konkret på hvert 
spørgsmål, selv om flere 
ikke lagde skjul på, at li-

sten gav anledning til ny 
eftertanke.
 -Forslaget er til høring, og 
vi skal ikke gå ind og se 
på, om der skal være 
vandreklasser eller ej, 
sagde borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V).
  Efter mødet erkendte 
borgmesteren dog, at by-
rådet - rent teoretisk - via 
besparelserne indirekte 
kan bestemme antallet af 
klasser på de to skoler.
 -Men skoleområdet er 
meget decentralt. Vi giver 
skolerne en sum penge, 
som skolens ledelse og be-
styrelse så selv skal udnyt-
te bedst muligt og even-
tuelt finde ud af, om der 
skal være vandreklasser. 
De 15 spørgsmål er detail-
spørgsmål, som vi ikke be-
skæftiger sig med i det po-
litiske system, sagde borg-



mesteren på mødet.
  Han redegjorde for, 
hvordan besparelsen på 6 
- 700.000 kr. fordeler sig.
  De 478.0000 kr. spares 
på en bedre udnyttelse af 
den nuværende timeplan.
  Desuden er der en be-
sparelse på cirka 100.000 
kroner at hente i 
administrationen og på 
pedelområdet. Der kan 
spares på antallet af 
faglokaler. Endelig er der 
lagt op til - men det er 
endnu ikke vedtaget, 
understregede 
borgmesteren - én ledelse 
med én skoleinspektør og 
to viceskoleinspektørere. 
Det betyder en sparet 
inspektørløn på ca. 
100.000 kroner.
  Hvordan besparelserne 
så konkret skal udmønte 
sig på de to skoler, er op 
til skolens inspektørere og 
bestyrelse. Politikerne un-
derstregede nemlig, at det 
er skolens ledelse, der skal 
finde svarene på de 15 
spørgsmål.
 -Det er gode spørgsmål, 
men de skal stilles til den 

kommende ledelse og 
skolebestyrelse, sagde 
Jørgen Hellum (S).
  Men det havde Hanne 
Lisby, formand for 
Kærvejskolens bestyrelse, 
sin tvivl om.
 -Det kommer an på, 
hvordan man fortolker 
skolebestyrelsernes 
kompetence i følge 
styrelsesloven, sagde hun 
efter mødet.
    Og på mødet gjorde hun 
opmærksom på, at en af 
de politikere, som var 
forhindret i at møde frem, 
Lars Jacobsen Hasager 
(SF), havde svaret skriftligt 
på de 15 spørgsmål. Dog 
var der tale om generelle 
vendinger, som partifællen 
Erik Ingerslev også frem-
satte under debatmødet.
  Og uanset, om det er 
skolens ledelse eller poli-
tikerne, der skal finde be-
sparelserne, blev der fra 
salen stillet spørgsmåls-
tegn ved, hvordan penge 
skulle spares.
 -Der kommer ikke færre 
arealer af at lægge sko-
lerne sammen, så der kan 

ikke spares på det tekni-
ske personale. En sekre-
tærtime er en sekretærti-
me, så dem kommer der 
heller ikke færre af. Den 
eneste måde I kan spare 
på, er ved at slå klasserne 
sammen og på den måde 
fyre lærere, sagde Holger 
Mærkedahl.
  Det blev støttet med et 
andet synspunkt fra salen:
 -I kan kun spare på 
timetalsplanen hvis I læg-
ger fire klasser sammen til 
tre klasser, lød et indlæg.
 -Vi har tillid til, at skolens 
ledelse undgår uhen-
sigtsmæssige klassesam-
menlægninger, svarede 
Ole Lykkegaard Andersen 
og understregede, at 
politikerne har helt 
objektive kriterier at gå ud 
fra, når timetalsplanen 
fastsættes.
  Og efter mødet tilføjede 
borgmesteren, at der 
sikkert også findes en 
overgangsløsning såfremt 
de to skoler bliver samlet 
under ét.

Det sagde de på mødet

  AABYBRO: Ordene var 
mange på mødet i aftes. 
Dette blev blandt meget 
andet sagt:
 -I skal også høre, hvad 
eleverne på Kærvej skolen 
mener: Der er mange 
elever, der er bange for, at 
vi bliver splittet op, sagde 
Eva Lisby, formand for 
elevrådet på Kærvejskolen.

 -Disse 15 spørgsmål fra 
skolebestyrelsen peger på 
nogle ulemper ved en 

sammenlægning. Og det vil 
indgå i mine overvejelser, 
sagde Aage Toftegaard 
(V).

 -Skolestruktur er noget, 
som man løbende forholder 
sig til i takt med, at 
samfundet udvikler sig og 
ikke bare i forhold til bud-
gettet, sagde Karl Schrø-
der (S).

 -Landkommunerne har 
økonomiske problemer på 
grund af ny skattepolitik 
og ny fordeling af tilskud 

kommunerne 
imellem. Vi ser, om vi kan 
lave en anden 
skolestruktur, som bedre 
udnytter ressourcerne og 
tilbyder en spændende 
skole, sagde borgmester 
Ole Lykkegaard 
Andersen (V).

 
 -Jeg er valgt i Aabybro og 
bliver hele tiden spurgt, 
hvorfor alting skal være i 
Aabybro? Hvad med at 
vende det om og spørge, 
hvad kan vi være fælles om 

i Aabybro? Det er 
nødvendig, at vi som 
politikere står ved vores 
ansvar og tør se på, hvor vi 
kan omprioritere, sagde 
viceborbogmester Jørn 
Krogsgaard (K):

  Når ledige stillinger bliver 
ledige, er det naturligt at 
gå ind og se på strukturen. 
Første gang vi talte om at 
se på skolernes struktur, 
var der ikke tale om 
økonomi og budget, men 
om at der blev ledige 
lederstillinger på begge 
skoler, sagde Inge Peder-
sen (S).

 -Det er et valg mellem pest 
og kolera. Regeringen truer 
med at gå ind og styre 
kommunernes økonomi, 
hvis de ikke selv skærer 
ned på udgifterne. Vi vil 
hellere selv beslutte, hvad 
der skal ske med vores 
skoler, end at regeringen 
kommer og gør det, sagde 
Erik Ingerslev (SF).

 

 -Jeg kan gå ind for model 
3 (én ledelse, men elever 

på to skoler red.). Men vi 
har brug for folk med 
detailkendskab, så vi kan 
få strikket det ordentligt 
sammen, sagde Eva 
Rytter Andersen (S).

 -I kører ud af sporet med 
en sammenlægning, som 
om beslutningen allerede 
var truffet. Og ingen har 
regnet ud, hvad der vil 
komme af merudgifter, 

hvis det gennemføres, sag-
de Ernst Christensen 
(FRP) til sine kolleger.

 -Når man påtager sig et 
hverv, er det skitseret, 
hvad det går ud på, sagde 
Jørgen Hellum (S) til en 
kommentar om, skole-
bestyrelsen skal være bus-
semand og bestemme, hvor 
nedskæringer skal finde 
sted.

Baggrunden for forslaget

  AABYBRO: Aabybro Kommune er tvunget til at skære ned på 
udgifterne, både næste år og i år 2000. Det lagde 
byrådsmedlemmerne ikke skjul på under debatmødet om sko-
lerne.

  I august afleverede en arbejdsgruppe bestående af forvalt-
ningschef Niels Eske Nyhus, Aabyskolens viceskoleinspektør 
Torben Mikkelsen, lærer Bjarne Aagaard og bestyrelsesmedlem 
Jenny Hansen, Kærvejskolens konstituerede inspektør Jørgen 
Holm, lærer Grethe Ottesen Gregersen, bestyrelsesmedlem Ole 
Tougaard en rapport.

  De har set nærmere på den fremtidige organisering af 
folkeskolen i Aabybro by. De er nået frem til fem modeller, som 
de vurderer ud fra pædagogiske muligheder, ledelse og 
administration, faciliteter, ressourcer og elevtrivsel.

  Arbejejdsgruppen anbefaler det nuværende system eller model 
3. Den indebærer en sammenlægning til én skole med én 
ledelse, én skolebestyrelse, men undervisning på begge skoler.

Grundskyld stiger mere end forventet
Forligspartier overrasket af ekstra udgift på 600.000 kroner
Aalborg Stiftstidende 02.10.1998

AABYBRO: Grundskylden 
stiger med fire og ikke som 
først antaget tre promille. 
Det skyldes en ekstra 
udgift på 617.000 kroner, 
som partierne bag 
budgetforliget ikke havde 
taget højde for.
  Forliget indeholder nemlig 
en skattestigning på 0,2 
procent i 1999, og det har 
udløst en ekstraregning, 
som staten ellers havde sat 

en streg over.
  Det betyder, at ud af de 
2,1 millioner kroner, som 
kommunen får i indtægt 
via skattestigningen, skal 
de 754.000 kroner afleve-
res til staten.
  Baggrunden er det bud-
getforlig for 1999 som 
Venstre, Socialdemokrati-
et, Det Konservative Fol-
keparti og SF er blevet 
enige om.
  Forliget betyder, at der 
foruden skattestigningen 

skal findes besparelser for 
seks millioner kroner. 
Desuden blev partierne ved 
førstebehandlingen enige 
om, at grundskylden skal 
stige med tre promille fra 
seks til ni, og det ville 
indbringe en forhøjelse på 
1,8 millioner kroner
  Men efter onsdagens 
lange møde i økonomiud-
valget, som af samme 
grund ikke nåede gennem 
hele dagsordenen, 
blev forligsparterne efter en 



hel del diskussion enige 
om at forhøje grund-
skyldspromillen til 10. Det 
betyder en ekstra udgift til 
grundejere på 600.000 
kroner.
  Årsagen er, at der ikke 
var taget højde for, at en 
skattestigning for 1999 
ville udløse en ekstra reg-
ning med baggrund i skat-
testigningen på 0,5 pro-
cent i 1997 og 0,3 procent 
i 1996.
  Nøgleordene herfor er: 
Medfinanciering af det 
skrå skatteloft.
  Når kommunen hæver 
skatten, kommer folk med 
en skattepligtig indkomst 
over 415.000 kroner ikke 
til at mærke stigningen. De 
kan ikke komme til at 
betale mere skat end de 
gør, siger reglerne.
  Men kommunen får alli-
gevel penge for det fulde 

skattegrundlag, som om de 
højtlønnede også kom til at 
betale mere i skat.
  Men det er staten, som 
reelt betaler skattestig-
ningen for de højtlønnede, 
og det vil den ikke alene. 
Altså, kommunen skal 
hjælpe staten med at 
financiere det skrå skatte-
loft.
  Efter skattestigningerne i 
1997 og 1996 
betød medfinanciering af 
det skrå skatteloft en 
regning til kommunen på 
ialt 617.000 kroner.
  Men senere indgik 
Kommunernes Landsfor-
ening og regeringen en af-
tale om, at man slog en 
streg over den regning. 
Kommunerne skulle ikke
betale alligevel - med min-
dre:
  At kommunen lader 
skatten stige i 1999 og der-

med udløser en ny 
medfinanciering af det 
skrå skatteloft.
  Det er dette, som er sket 
for Aabybro Kommune. Og 
forligspartierne var ved de 
første budgetforhandlinger 
ikke underrettet om, at en 
skattestigning i 1999 vil få 
staten til at finde den 
ellers iturevne regning fra 
1997 og 1996 frem og 
kræve den betalt.
  Det betyder, at kommu-
nen foruden de 137.000 
kroner i medfinanciering 
for 1999 nu også skal be-
tale regningen for 1997 og 
1996 på 617.000 kroner.
  Skattestigningen for 1999 
på 0,2 procent giver en 
indtægt på 2,1 millioner 
kroner, inden de regninger 
for medfinancieringen af 
skatteloftet skal betales.

Grundskyld i stedet for højere skat
Aalborg Stiftstidende 02.10.1998

  AABYBRO: - Da vi 
begyndte på 
budgetforhandlingerne, gik 
vi ind for en forhøjelse af 
grundskylden fra seks til 
12, og samtidig skulle vi 
lade skatteprocenten være 
i fred, siger Erik Ingerslev 
(SF) om hans partis første 
deltagelse i et budgetforlig 
i Aabybro Kommune.
 -Det havde givet os 
samme indtægt, som vi får 
med en skatteforhøjelse på 
0,2 procent og med den 
nuværende forhøjelse af 

grundskylden. Men vi 
havde undgået at skulle 
betale medfinansieringen 
af det skrå skatteloft til 
staten, siger han.
  SF's ønskede forhøjelse af 
grundskylden på seks 
promille havde indbragt en 
merintægt på 3,7 millioner 
kr.
  Det nuværende forlig 
indbringer kommunen 2,1 
millioner kroner i øget 
skatteindtægt samt 1,8 
millioner kr. fra en øget 
grundskyld - ialt 3,9 
millioner kr. Men heraf 
skal de 754.000 kr. afleve-

res til staten som 
medfinansiering af det 
skrå skatteloft.
 -Og ved en forhøjelse af 
skatteprocenten går de rige 
indkomster fri. De stiger 
ikke mere i skat. Derimod 
kommer de til at betale 
mere i grundskyld, siger 
Erik Ingerslev.
 -Men et forlig er et 
kompromis, og vi bliver i 
forliget, fordi vi har fået sat 
vores fingeraftryk på det, 
siger han.

Slut med deltidsdagpleje
Taksten for børn i skolefritidsordningen falder med 40 kroner om 
måneden
Aalborg Stiftstidende 03.10.1998

  AABYBRO:  Børnehaverne 
går fri, SFO-pladserne får 
nye takster, skolerne skal 
spare og deltidspladser i 
dagplejen forsvinder.
  Det har Venstre, 
socialdemokratiet, Det 
Konservative Folkeparti og 
SF, der står bag budgetfor-
liget, fundet frem til, og det 
skal sammen med de 
øvrige punkter under 
budgettet behandles på 
byrådsmødet onsdag.
  Fra næste år er det slut 
med at få børn passet på 
deltid hos dagplejerne. Den 
nuværende ordning 
rummer både 
heltidspasning på 48 timer 
om ugen per barn og 
pasning på deltid på 32 
timer. Priserne for pasning 
er henholdsvis 1845 
kroner og 1285 kroner. 
Men samtidig med, at 
deltidspasningen falder 
bort, bliver prisen for 
pasning på fuld tid sat ned 
til 1680 kroner.
 -Vi har oplevet en stor 
efterspørgsel på deltids-

pladserne. Der er normeret 
75 pladser, men vi har 125 
børn, der bliver passet på 
deltid, siger borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V).
 -Det betyder, at mange af 
vore dagplejemødre, som 
får betaling for at passe et 
barn på fuld tid, i stedet 
passer et barn på deltid, 
forklarer han.
  Og det er for dyrt for 
kommunen, som med den 
nye ordning bedre kan ud-
nytte ressourcerne. 
Desuden ville en 
fuldtidsplads efter den 
nuværende ordning stige 
til 1900 kroner næste år.
  I skolefritidsordningen 
skal udgifterne barberes 
med 250.000 kroner, og 
det betyder, at forældre 
med børn i en SFO generelt 
slipper billigere. 
Forældrebetalingen er nem-
lig 35 procent af de samle-
de udgifter, og når udgif-
terne falder, så falder for-
ældrenes betaling også.
  Samtidig bliver taksterne 
for 1999 ændret. Forældre 

skal betale 825 kroner for 
at have et barn i SFOl. I år 
koster de 865 kroner. Børn 
i SF02 kommer til at koste 
600 kroner næste år. Den 
nuværende pris er 520 
kroner.
  Kommunens musikskole 
skal spare 80.000 kroner, 
og det kommer til at betyde 
færre og dyrere timer. 
Derimod slipper forældre 
med børn i børnehaven for 
at skulle betale mere. 
Folkeskolerne skal spare 
960.000 kroner. 
Forligsparternes anbefaling 
er, at det sker ved at ned-
sætte antallet af Ø-timer. 
Fremover kan 55 procent 
af undervisningstiden 
bruges til andre ting end 
lige undervisningen. Den 
nuværende sats er 59 pro-
cent. Desuden vil klasser 
med over 15 elever frem-
over modtage 1,4 mod tid-
ligere 1,5 lærertime per 
uge for hver elev, der er 
flere end de 15 elever.

FRP'er vil holde skatten i ro
Ernst Christensen stiller ændringsforslag til budgettet 
med flere besparelser
Aalborg Stiftstidende 04.10.1998

  AABYBRO: Byrådsmedlem 
Ernst Christensen (FRP) 
har fremsat et 
ændringsforslag til 
budgettet for 1999.
  Han kan nemlig ikke 
støtte det budgetforlig, som 
Venstre, Socialdemo-
kratiet, SF og Det 
Konservative Folkeparti 
har fået gennem førstebe-
handlingen.
  Budgetforslaget inde-
bærer besparelser for i alt 

seks millioner kroner på 
alle områder - på nær æl-
dreområdet - samt en for-
højelse af skatten med 0,2 
procent og af grundskylden 
med tre promille.
  Ernst Christensen vil 
holde både skat og grund-
skyld på de nuværende 
20,8 procent og seks pro-
mille.
  I stedet har han fundet 
yderligere besparelser på 
godt 3,7 millioner kroner. 
Forslaget blev præsenteret 

på økonomiudvalgets møde 
onsdag, og det skal til 
afstemning i byrådet den 
kommende onsdag.
  Ernst Christensen vil 
skære 151.000 kroner af 
vederlaget til medlem-
merne af de politiske ud-
valg.
 -For nogle år siden gav 
man sig selv en lokal løn-
stigning. Det skete ved at 
give et udvalgsmedlem 
6.000 kroner per år for 
hvert udvalg, han sidder 



med i. Samtidig blev til-
lægget til pensionisterne 
skåret ned med et tilsva-
rende beløb, begrunder 
Ernst Christensen sit for-
slag.
Stjernetydning
  Desuden vil han spare 20 
procent af Folkeoplys-
ningsudvalgets budget på 
2,5 millioner kroner, altså 
en besparelse på 500.000 
kroner.
 -Det er tåbeligt at bruge 
skatteydernes penge på 
tilskud til kurser i ori-
entalsk madlavning, 
stjernetydning eller 
vinsmagning. Der er nok at 
tage af, der er to sider med 
kursustilbud i Aabybro 

Posten hver uge, siger han.
  Desuden indebærer 
forslaget, at forældre med 
børn i skolefritidsordnin-
gen selv skal betale mere 
af udgiften. Forældrenes 
egenbetaling skal hæves 
fra 35 til 42 procent. Det 
vil give en besparelse for 
kommunen på 700.000 
kroner.
  I følge Emst Christensen 
er der ikke råd til at bygge 
en ny børnehave i 
Aabybro. Inklusiv drifts-
udgifter regner han med en 
besparelse på 850.000 
kroner. Desuden skal der 
bruges færre penge på 
skolerne og på edb-udstyr 
til undervisning. En 

besparelse 500.000 
kroner.
 -Dette er det værste 
budget, jeg har været med 
til. Derfor kommer det til 
at gå ondt på nogle. Det 
kan ikke undgåes, når 
kommunen ikke har styr 
på sin økonomi, siger 
Ernst Christensen.
  Endelig skal der bruges 
300.000 kroner mindre på 
kommunens edb-udstyr og 
infrastruktur samt tages 
735.000 kroner af kas-
sebeholdningen for at nå 
op de 3.736.000 kroner, 
der skal til for at undgå 
stigning i skat og 
grundskyld.

Budget vedtaget uden krumme tæer
Flertallet bag næste års budget bærer med smil deres byrde
Aalborg Stiftstidende 08.10.1998

Af Martin Frandsen

  AABYBRO: "Jeg bærer 
med smil min byrde" - 
valget af sangen, der 
indledte byrådsmødet i 
aftes, faldt åbenbart 
naturligt, da 2. og sidste 
behandling af budgettet for 
1999 var på dagsordenen.
  Og det var alt andet end 
overraskende, at Venstres, 
Socialdemokratiets, Det 
konservative Folkepartis og 
SF's forlig om budgettet 
blev vedtaget med de fire 
partiers 15 stemmer. 
Annemie T. Pedersen fra 
Landsbylisten undlod at 
stemme, mens Ernst 
Christensen fra Frem-
skridtspartiet stemte imod 
budgettet.
  Det var også Ernst 
Christensen, der 
insisterede på, at bud-

getforliget kom til 
afstemning efter, at hans 
eget og efter at 
Landsbylistens 
ændringsforslag var blevet 
stemt ned.
 -Jeg vil se om, der sidder 
nogle med så krumme 
tæer, at de ikke kan rejse 
sig, begrundede han 
afstemningen.
  Men 15 af de 17 
byrådsmedlemmer kom op 
af stolene.
  De vedtog dermed 
endeligt, at skatteprocen-
ten i Aabybro Kommune 
stiger med 0,2 til 21 
procent. At grundskylden 
bliver forhøjet fra seks til 
10 promille. Og at der skal 
spares for 5,9 millioner 
kroner.
  Dog var samtlige 17 
byrådsmedlemmer enige 
om, at ældreområdet 
skulle gå fri.
16 mod én

  Forinden blev Ernst Chri-
stensen bekendt med 
forholdet 16 til én. Han fik 
nemlig 16 stemmer mod 
sine ændringsforslag. 
Fremskridtspolitikeren 
havde fundet frem til 
ekstra besparelser på de 
3,8 millioner kroner, som 
ville kunne holde skatten 
og grundskylden i ro.
  Forslagene var, at 
udvalgsvederlag til 
byrådspolitikere udgår. 
Folkeoplysningsudvalget 
får reduceret sit budget. 
Forældrebetalingen i 
SFO'erne hæves. 
Rammebeløb til folkeskoler 
beskæres. EDB til un-
dervisning beskæres. 
Penge til ny børnehave i 
Aabybro udgår. 
Infrastruktur og edb 
reduceres, og at der tages 
735.000 kroner i kassen.
  Men ingen af forslagene 
fandt altså støtte hos 

andre medlemmer.
 -Intet er ændret fra 
fortiden: Krager flyver i 
flok. Ørnen flyver alene, 
gentog Ernst Christensen 
de "bevingede" ord, som 
han tidligere har brugt i 
samme sal.
  Annemie T. Pedersen ville 
gerne sikre, at friskolerne 
fortsat kan modtage 
20.000 kroner ud over det 
lovbefalede beløb fra 
kommunen.
Småpenge
 -Det er et lille beløb, når 
man ser på, at Vedsted 
Friskole har 25 børn i den 
private børnhave og 
dermed sparer kommunen 

for at skulle bruge 750.000 
kroner på kommunale 
pladser til dem, sagde 
Annemie T. Pedersen.
  Men Carl Schrøder (S) 
kunne ikke se 
sammenhængen.
 -Når jeg taler med lederne 
af skolen, understreger de, 
at friskolen og børnehaven 
intet har med hinanden at 
gøre, sagde han.
  Desuden ønskede 
Landsbylisten, at der 
fortsat skulle gives tilskud 
til forældre, der sørger for 
privat pasning af deres 
børn.
 -Man fratager forældre 
muligheden. Det er forkert, 

især hvis man sætter loft 
over antallet af pladser i 
dagplejen, sagde hun.
  Det fik Karlo Jensen (V) 
til at understrege, at 
ordningen med tilskud til 
privat pasning fortsætter 
for børn fra nul til tre år.
  Heller ikke 
Landsbylistens forslag om 
at ændre forligsteksten om 
at samlet loft over antal 
dagplejepladser i 1999 på 
gennemsnitlig 310 pladser 
ændres til det forventede 
antal dagplejepladser 
reguleres til 310 pladser 
fandt støtte.

Det sagde politikerne bag budgetforliget
Aalborg Stiftstidende 08.10.1998

  AABYBRO: Det er et 
meget bredt budgetforlig, 
som er indgået i Aabybro 
Kommune med 15 ud af 17 
stemmer for.
  Det er første gang, at SF 
er med i forliget, og de fire 
partier bag budgetforliget 
udtrykte deres tilfredshed 
med resultatet set i lyset af 
aftalen mellem 
Kommunernes 
Landsforening og 
regeringen. Dog lagde 
Ernst Christensen (FRP) 
ikke skjul på sin 
utilfredshed:
 -Grundskylden stiger med 
66 procent. Personskatten 
stiger. Kirkeskatten stiger, 
Renovations-, kloak og 
vand-afgifterne stiger. Det 
bliver dyrere at bo i 
Aabybro.
  Carl V. Laursen (S) 
sagde: - Ingen af os 
krummer tæer over dette 
forlig. Vi er blevet enige om 

at tage et medansvar. Be-
sparelserne rammer bredt, 
de gør ondt. Et bredt forlig 
svarer til et kludetæppe, og 
det kan være syet dårligt 
eller grimt sammen. Vi kan 
sagtens være vores tæppe 
bekendt under de givne 
omstændigheder. Vi fore-
slog dog en forhøjelse af 
grundskylden til l2.
  Erik Ingerslev (SF) 
sagde: - Der var ingen 
mulighed for at undgå 
besparelser, derfor kunne 
vi se en fordel i at være 
med til at finde dem. 
Børnefamilierne er blevet 
holdt skadesløse. I hvert 
fald undgår de voldsomme 
stigninger, som der var 
risiko for. Vi gik ind for at 
hæve grundskylden. Det 
ærgrer mig, at vi skal 
betale 740.000 kr. til 
staten, fordi vi hæver 
skatten. Det ærgrer mig, at 
vi samtidig har måttet 
skære i pengene fra 1,6 

millioner kr. til 650.000 kr 
til den tiltrængte nye 
børnehave i Aabybro by.
  (Fordi kommunen hæver 
skatten i 1999 skal den 
betale medfinanciering af 
det skrå skatteloft til 
staten for skatte-
stigningerne i l996 og l997 
- en regning på 640.000, 
der ellers var sat en streg 
over. Desuden skal der 
betales medfinanciering for 
1999, red.)
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
sagde: - Det er svære tider 
for kommunen. Men vi må 
indordne os under 
vilkårene, og ét af dem er, 
at vi bliver straffet, når vi 
sætter skatten op. Vi har 
forsøgt at tage hensyn, så 
vi stadig har en god service 
på alle områder i 
kommunen. Og 
forhandlingerne har vist, at 
demokratiet kan arbejde. 
Som borgmester er jeg 



meget tilfreds med, at så 
mange står bag forliget. 
Men det ser ud som om, at 
flere store udfordringer 
venter forude.
  Jørn Krogsgaard (K) 
sagde: - Vi har taget hånd 
om en svær opgave, for at 
bibeholde vores gode 
serviceniveau. Det er mit 
håb, at de samme fire 
partier kan fortsætte det 
gode samarbejde og have 
viljen til at omprioritere 
også i budgettet for år 

2000. Det er et godt forlig, 
selv om mit parti ikke går 
ind for højere skat og 
grundskyld
  Karlo Jensen (V) sagde: - 
Vi forstår godt, at 
kommunerne skal spare, 
men regeringen må forstå, 
at også de store - og ikke 
kun de små kommuner må 
spare. Desuden bliver 
kommunerne belønnet for 
at sætte grundskylden op 
og personskatten ned. Det 
er politisk indgriben, og 

hvor er så kommunernes 
selvstyre henne?
  Jørgen Hellum (S): - I 
stedet for at hæve 
grundskylden så meget, at 
tallene kunne hænge 
sammen, ville man hellere 
hæve skatten. Det betød, 
at der blev sendt 740.000 
kr. ud af kommunen. Vi vil 
gerne samarbejde 
fremover, men så skal man 
ikke hænge så meget fast i 
sin ideologi.
.
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AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 23. november 1998 på Aabybro Rådhus 
Tilstede: Per, Erik, Inge Lis, Karen og Anne Mette. Afbud fra Jette. 

dagsorden
1. valg af dirigent
2. valg af referant
3. godkendelse af referat fra forrige møde
4. godkendelse af dagsorden
5. meddelelser
6. kommunalpolitik
7. kommende medlemsmøder
8. eventuelt

ad 1+2. Per og Anne Mette

ad 3. Protokollen var ikke tilstede - venter til næste møde.

ad 4. Godkendt

ad 5. Byrådsdagsordenen blev gennemgået
Vi var mødt lidt flere medlemmer end normalt - det gav lidt "bøvl" med at vente civiliseret på 
at lade folk tale ud - vente på at det blev "ens tur" - især hvis den, der retsmæssigt havde 
ordet, udtrykte meninger, som en anden deltager ikke delte - eller "afbryderen" følte sit eget 
forudgående indlæg var blevet misforstået. Samtidig havde vi forskellige niveauer i fakta-viden 
om de konkrete sager/forslag, der indgik i byrådsdagsodenen for byrådsmødet den 25. 
november. Så I kan tro det havde en høj underholdningsværdi og var meget lærerigt - forstået 
på den måde, at meningsforskelle og uenigheder ofte (men dog ikke altid!!) kan bunde i 
forskellig indsigt og erfaring.
Så hvis der skulle sidde nogle, der føler, der af og til er lidt "bid" og sund "fight" - ja så ta' og 
mød op til de åbne bestyrelsesmøder - hvor der bl.a. hver gang gennemgåes den kommende 
byrådsdagsorden - og få mere erfaring med konkret udmøntet kommunalpolitik. Det burde 
forhåbentlig ikke være nødvendigt at oplyse alle fremmødte har lige muligheder for at komme 
til orde - brokke sig, fortælle, spørge, alt på højt og lavt niveau.
For husk lige:
Man kan kun blive klogere ved at dumme sig.

ad 6. Vi behandlede mest skolesammenlægningsforslaget og forslaget om at Aabybro 
Kommune fremover mere selvstændigt ( i forhold til amtet) skal varetage undervisningen af 
børn med lettere handicap på folkeskolerne - enten med støtte i en normalklasse eller i 
centerklasser.
Kan man have tillid til, at kommunen stiller med tilstrækkelige kvalificerede resourcer og er det 
den bedste løsning for den handicappede at være blandt "normale".
Vi endte med at beslutte at støtte det fremlagte forslag om handicapundervisningen, og gå ind 
for en total sammenlægning af de to skoler i Aabybro.

ad 7. Kommende møder
Vi talte om at få arrangeret et tværpolitisk møde på Mediecentret til foråret. På medlemsmødet 
i januar skal vi også planlægge øvrige aktiviteter i foråret - så ta' lige at møde op med øsker og 
ideer.
ad 8. Intet 

referent: Annemette Jacobsen 
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AABYBRO

Bestyrelsesmøde mandag den 14. december 1998, på Aabybro Rådhus 
Tilstede: Per, Erik, Inge Lis, Lars og Jette. 

dagsorden
1. valg af dirigent
2. protokol
3. meddelelser fra formand og kasserer
4. kommunalpolitik og byrådsdagsorden
5. møder 1999 
6. eventuelt

ad 1+2. Jette

ad 3. Amtet arrangerer jubilæumsfest - SF's 40 års jubilæum - den 13. februar i musikhuset 
i Skørping.
Til grundlovsmødet vil man forsøge at få fat i Pernille Frahm, som vil være aktuel lige inden 
EU-parlamentsvalget.

ad 4. Byrådsdagsordenen gennemgåes.
Byrådspolitik:
Lars ønsker at diskutere vores holdning til de modeller der er fremlagt til løsning af 
børnehaveområdet i Aabybro by.
Desuden får vi en diskussion af kompetancen mellem økonomi- og kulturudvalget. Lars 
fortalte kulturudvalget er blevet forbigået. Vi taler om at det er vigtigt at både Erik og Lars 
er opmærksom på at der ikke sker skred og støtter hinanden.

ad 5. Der planlægges ny aktivitetskalender for 1. halvår af 99.

ad 6. Eventuelt - intet. 

referent: Jette Staal 
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Byrådet havde antennerne ude
Uenige om der skal tillades paraboler i nyt boligområde
Aalborg Stiftstidende 21.12.1998

  AABYBRO: Alle antenner 
var ude, da byrådet havde 
lokalplanen for det 
kommende boligområde 
Thomasmindeparken til 
debat, inden planen skal 
sendes til høring i otte 
uger. Og planen blev 
vedtaget af et flertal i 
byrådet, efter at antenner, 
paraboler og glaserede 
tagsten var blevet 
diskuteret.
  Under behandlingen i 
teknisk udvalg og i øko-
nomiudvalget af lokal-
planen for området nord for 
Thomasmindevej ved 
Aabybro havde flere 
byrådsmedlemmer taget 
deres forbehold.
  SF'eren Erik Ingerslev 
Larsen samt social-
demokraterne Carl V. 
Laursen og Eva Rytter er 
imod, at det tillades at 
sætte synlige antenner og 
paraboler op, også selv om 
de skal placeres under 
tagryggen. Ernst 
Christensen (FRP) mener, 
at det skal tillades, at der 
bliver udstykket grunde, 
som er mindre end de 
tilladte 800 kvadratmeter.
  Dorthe Pedersen (V) 
undrer sig over, at der ikke 
må bruges glaserede 
tagsten på de nye huses 
tage. Og i byrådssalen 
tilsluttede Annemie T. 
Pedersen sig modstanden 
mod paraboler og undrede 
sig ligeledes over forbudet 
mod glaserede tagsten.
 -Når der er en anten-
neforening i byen, hvorfor 
så ikke benytte sig af den 

og undgå den skov af 
antenner, der ellers vil 
komme, spurgte 
Landsbylistens 
repræsentant.
Forældet eller ej
  Erik Ingerslev Larsen har 
samme holdning. Han 
gjorde opmærksom på, at 
opsætning af paraboler kan 
betyde, at det ikke bliver 
muligt at tilslutte sig 
fællesantennen i det nye 
kvarter. Kommende 
beboere skulle nemlig 
gerne gå sammen om en 
tilmelding, så antennefor-
eningen kan få lagt kablet i 
jorden, mens byggeriet 
giver muligheden.
 -Desuden er det muligt at 
benytte internettet via 
fællesantennen, og der 
arbejdes på kom-
munikation til borgerne via 
fællesantennen. Derfor er 
det ikke rimeligt, at der 
ikke er taget højde for, at 
der også skal være 
mulighed for at tilslutte sig 
fællesantennen, sagde han.
  Han fik støtte fra Carl V. 
Laursen, der opfordrede til 
en ændring af lokalplanen, 
inden den blev sendt til 
høring.
  Derimod pointerede Carl 
Schrøder (S), at teknologien 
i fremtiden bød på flere 
muligheder for folk med 
paraboler.
 -Med en parabol vil du i 
fremtiden kunne direkte fra 
dit eget hus kunne slutte 
dig til en satellit. 
Fællesantenner er 
forældede, sagde Carl 
Schrøder.
 -Vi har diskuteret lo-
kalplanen meget i teknisk 

udvalg, sagde formanden, 
Aage Toftegaard (V).
 -Det er et nyt område med 
flere nye ting i planen, 
blandt andet med et andet 
vejforløb og større grunde. 
Jeg har noteret mig de ting, 
der er blevet sagt, men lad 
nu planen komme til hø-
ring og så se om, der 
kommer forslag, sagde han.
  Men Erik Ingerslev Larsen 
fandt det uhørt, såfremt 
udvalget skulle ændre i en 
lokalplan, selv om der ikke 
var kommet indsigelser i 
høringsfasen.
Tagsten på glatis
  Debatten handlede også 
om planens forbud mod at 
bruge glaserede tagsten, 
fordi de er reflekterende.
 -Det er jeg uforstående 
overfor, tværtimod er det et 
godt materiale, som ikke 
tager mod alger, sagde 
Dorthe Pedersen.
  Hun har efterlyst do-
kumentation om, at tag-
stenene virkeligt er re-
flekterende, men har ikke 
kunnet få det.
 -Derfor forhørte jeg mig 
om holdningen i Pandrup 
Kommune. De har intet 
forbehold, når det gælder 
bymæssig bebyggelse, og 
heller ikke i Aalborg er der 
forbud. Derfor beder jeg 
teknisk udvalg revurdere 
forbudet efter 
høringen, sagde hun.
  Derimod havde Erik 
Ingerslev Larsen oplevet, at 
glaserede tagsten er 
reflekterende.
 -Og de er meget do-
minerende, sagde Carl V. 
Laursen, inden planen blev 
sendt til høring i otte uger.
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