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Indkaldelse til mødet m.v.
00.22.02.A00

17/7594

Åben sag

Sagsfremstilling
Sagsgang:
KB
I henhold til lov om kommunernes styrelse skal den nyvalgte kommunalbestyrelse holde sit
konstituerende møde i tidsrummet 1. – 15. december i det år, hvor valget er afholdt, dog
tidligst efter at den hidtidige kommunalbestyrelse har truffet afgørelse vedrørende eventuelle
valgklager og begæringer om fritagelse for at modtage valg.
Indkaldelsen til det konstituerende møde foretages af det medlem, der længst har været
medlem af kommunalbestyrelsen.
Valget af borgmesteren ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet.
Indkaldelse til mødet er foretaget af Lars Sørensen, der leder valget af borgmesteren.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal godkende indkaldelsen til mødet og at Lars Sørensen leder valget
af borgmesteren.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Godkendt.
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Valg af formand (borgmester)
00.22.02.A00

17/7595

Åben sag

Sagsfremstilling
Sagsgang:
KB
I henhold til lov om kommunernes styrelse vælger kommunalbestyrelsen sin borgmester
blandt sine medlemmer. Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet.
Den kandidat, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, er valgt
som borgmester.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal vælge en borgmester.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen vælger Jan Petersen (A) som borgmester
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Anmeldelse af valggrupper
00.22.02.A00

17/7596

Åben sag

Sagsfremstilling
Sagsgang:
KB
I henhold til lov om kommunernes styrelse foretages forholdstalsvalg på grundlag af den
d’hondtske metode, ved at kommunalbestyrelsens medlemmer deles i de grupper, hvori
medlemmerne har anmeldt for borgmesteren at ville stemme ved det pågældende valg.
Ved valg til økonomiudvalg og stående udvalg skal foretages samme gruppeanmeldelse.
Indstilling
Der er modtaget følgende gruppeanmeldelse:
Valggruppe 1 bestående af A, V, O, I, C, F og Ø i alt 27 medlemmer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen godkender valggruppen.
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Valg af næstformænd (viceborgmester)
00.22.02.A00

17/7597

Åben sag

Sagsfremstilling
Sagsgang:
KB
I henhold til lov om kommunernes styrelse vælger kommunalbestyrelsen blandt sine
medlemmer en viceborgmester til at fungere i formandens forfald.
Det kan i styrelsesvedtægten bestemmes, at kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer
vælger en første og en anden viceborgmester.
Ifølge styrelsesvedtægten for Norddjurs Kommune vælger kommunalbestyrelsen en
viceborgmester. Der skal således udpeges viceborgmester.
Valget foregår efter den d´hondtske metode og ledes af den nyvalgte borgmester eller i dennes
forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege en viceborgmester.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Benny Hammer (C).
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Økonomiudvalget
00.22.02.A00

17/11443

Åben sag

Sagsfremstilling
Sagsgang:
KB
Det forventes at kommunalbestyrelsen på møde den 5. december 2017 vedtager en ændring af
styrelsesvedtægten således at økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for
udvalget, og 8 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender der er underlagt dette
udvalg i medfør af styrelsesvedtægten. Udvalget varetager blandt andet den umiddelbare
forvaltning

af

løn

og

personaleforhold

inden

for

ethvert

af

kommunens

administrationsområder. Endvidere varetager udvalget kommunens økonomiske planlægning,
og har ansvaret for kommuneplanlægning samt for en samordnet løsning af kommunens
planlægningsopgaver.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 8 medlemmer.
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:
Hans Fisker (A)
Tom Bytoft (A)
Kasper Bjerregaard (V)
Steen Jensen (O)
Jens Meilvang (I)
Benny Hammer (C)
Mads Nikolajsen (F)
Ulf Harbo (Ø)
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Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
00.22.02.A00

17/11450

Åben sag

Sagsfremstilling
Sagsfremstilling:
KB
Det forventes, at kommunalbestyrelsen på møde den 5. december 2017 vedtager en ændring
af styrelsesvedtægten, således at arbejdsmarkedsudvalget og erhvervsudvalget sammenlægges
til ét fagudvalg, herefter benævnt erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, der består af 7
medlemmer.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervs- og
arbejdsmarkedsområdet.
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstillinger til kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 7 medlemmer.
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:
Else Søjmark (A)
Lars Pedersen (A)
Lars Sørensen (V)
Diana Skøtt Larsen (O)
Michael Vejlstrup (I)
Benny Hammer (C)
Ulf Harbo (Ø)
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Børne- og ungdomsudvalget
00.22.02.A00

17/11458

Åben sag

Sagsfremstilling
Sagsgang:
KB
Børne- og ungdomsudvalget nedsættes i henhold til styrelsesvedtægten, og består af 7
medlemmer.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på børne- og
ungeområdet, undervisningsområdet samt de sundhedsmæssige opgaver vedrørende børne- og
ungeområdet.
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstillinger til kommunalbestyrelsen herom.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 7 medlemmer.
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:
Allan Gjersbøl Jørgensen (A)
Fritz Birk Sørensen (A)
Tom Bytoft (A)
Kristina Hviid (V)
Pia Bjerregaard (O)
Mads Nikolajsen (F)
Ulf Harbo (Ø)
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Kultur- fritidsudvalget
00.22.02.A00

17/11462

Åben sag

Sagsfremstilling
Sagsgang:
KB
Det forventes, at kommunalbestyrelsen på møde den 5. december 2017 vedtager en ændring
af styrelsesvedtægten, således at kultur- og udviklingsudvalget herefter benævnes kultur- og
fritidsudvalget.
Kultur- og fritidsudvalget nedsættes i henhold til styrelsesvedtægten og består af 7
medlemmer.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur- og
fritidsområdet.
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstillinger til kommunalbestyrelsen herom.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 7 medlemmer.
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:
Bente Hedegaard (A)
Fritz Birk Sørensen (A)
Karoline Bergqvist (A)
Lars Østergaard (V)
Diana Skøtt Larsen (O)
Mads Jensen (C)
Aleksander Myrhøj (F)
8

Kommunalbestyrelsen

9.

06-12-2017

Miljø- og teknikudvalget
00.22.02.A00

17/11464

Åben sag

Sagsfremstilling
Sagsgang:
KB
Miljø- og teknikudvalget nedsættes i henhold til styrelsesvedtægten og består af 5
medlemmer.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og
miljømæssige område og på arealanvendelse.
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstillinger til kommunalbestyrelsen herom.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 5 medlemmer.
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:
Niels Basballe (A)
Niels Ole Birk (V)
Steen Jensen (O)
Jens Meilvang (I)
Aleksander Myrhøj (F)
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06-12-2017

Voksen- og plejeudvalget
00.22.02.A00

17/11465

Åben sag

Sagsfremstilling
Sagsgang:
KB
Det forventes, at kommunalbestyrelsen på møde den 5. december 2017 vedtager en ændring
af styrelsesvedtægten, således at voksen- og plejeudvalget består af 5 medlemmer.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning på voksen- og plejeområdet samt opgaver på
sundhedsområdet.
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstillinger til kommunalbestyrelsen herom.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 5 medlemmer.
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:
Lars Møller (A)
Karoline Bergqvist (A)
Rikke Albæk Jørgensen (V)
Steen Jensen (O)
Michael Vejlstrup (I)
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06-12-2017

Beredskabskommissionen - Beredskab og Sikkerhed
00.22.02.A00

17/11469

Åben sag

Sagsfremstilling
Sagsgang:
KB
I henhold til beredskabsloven har Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, Randers
Kommune og Favrskov Kommune nedsat en fælles beredskabskommission.
Beredskabskommissionen varetager opgaver vedrørende det kommunale redningsberedskab
efter beredskabsloven, samt andre opgaver som hensigtsmæssigt kan varetages i tilknytning
hertil, og som kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner henlægger til
beredskabskommissionen.
Beredskabskommissionens sammensætning fremgår af beredskabskommissionens vedtægter.
Beredskabskommissionen består af følgende:


De deltagende kommuners borgmestre



Politidirektøren for Østjyllands Politi eller dennes repræsentant



1 kommunalbestyrelsesmedlem fra hver af de deltagende kommuner



1 repræsentant for de frivillige (observatør)



1 repræsentant for medarbejderne (observatør)

De deltagende kommuner udpeger en suppleant for det af de pågældende kommuner
udpegede medlem.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen

skal

udpege

1

kommunalbestyrelsesmedlem som stedfortræder.
11

kommunalbestyrelsesmedlem

samt

1
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Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Jens Meilvang (I) med Steen Jensen (O) som stedfortræder.
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Børn- og ungeudvalg
00.22.02.A00

17/11547

Åben sag

Sagsfremstilling
Sagsgang:
KB
Børn- og ungeudvalget nedsættes i medfør af lov om retssikkerhed og administration på det
sociale område.
Børn- og ungeudvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, herunder
anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke.
Børn- og ungeudvalget består af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer samt en byretsdommer
og 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige. Dommeren udpeges af Domsstolsstyrelsen, mens
de pædagogisk-psykologisk sagkyndige udpeges af Statsforvaltningen.
Der skal endvidere udpeges en stedfortræder for hvert medlem.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen

skal

udpege

2

kommunalbestyrelsesmedlemmer

og

2

kommunalbestyrelsesmedlemmer som stedfortrædere.
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Pia Bjerregaard (O) med Fritz Birk Sørensen (A) som
stedfortræder og Rikke Albæk Jørgensen (V) med Kristina Hviid (V) som stedfortræder.
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KL's repræsentantskab - stedfortræder for borgmesteren
00.22.02.A00

17/11551

Åben sag

Sagsfremstilling
KL’s repræsentantskab består af borgmestrene i KL’s medlemskommuner samt yderligere
repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder.
KL’s repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen, og har i øvrigt til formål
at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.
De

enkelte

kommunalbestyrelser

udpeger

1

stedfortræder

for

borgmestrene

repræsentantskabet.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 kommunalbestyrelsesmedlem som stedfortræder.
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Tom Bytoft (A).
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Delegerede KL
00.22.02.A00

17/11555

Åben sag

Sagsfremstilling
Sagsgang:
KB
Delegeretmødet er KL’s øverste myndighed, og hver af medlemskommunerne vælger 1
stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen ved den sidste
opgørelse af folkeregistertallet, der fra Danmarks Statistik foreligger offentliggjort senest 3
måneder forud for delegeretmødets afholdelse.
Kommunalbestyrelsen vælger de delegerede efter forholdstalsvalgmåden. Samtidig vælger
kommunalbestyrelsen stedfortrædere for de delegerede. Som stemmeberettigede delegerede
og stedfortrædere for disse kan alene udpeges medlemmer af vedkommende kommunes
kommunalbestyrelse.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal vælge 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer som delegerede samt 5
kommunalbestyrelsesmedlemmer som stedfortrædere.
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:
Jan Petersen (A) med Tom Bytoft (A) som stedfortræder.
Hans Fisker (A) med Mads Nikolajsen (F) som stedfortræder.
Kasper Bjerregaard (V) med Kristina Hviid (V) som stedfortræder.
Steen Jensen (O) med Pia Bjerregaard (O) som stedfortræder.
Benny Hammer (C) med Jens Meilvang (I) som stedfortræder.
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Norddjurs Beskæftigelsesråd
00.22.02.A00

17/18544

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. februar 2015 at oprette Norddjurs
Beskæftigelsesråd.
Formålet med Norddjurs Beskæftigelsesråd er overordnet at sikre et bredt samarbejde om
beskæftigelsesindsatsen i Norddjurs Kommune til gavn for både borgere, virksomheder og
kommunen.
De overordnede opgaver for beskæftigelsesrådet er at rådgive kommunen om udfordringer på
det lokale arbejdsmarked og om tiltag til fremme af det lokale arbejdsmarked, samt at foreslå
initiativer, som kan afhjælpe konkrete udfordringer på det lokale arbejdsmarked.
Beskæftigelsesrådet består af forskellige repræsentanter fra bl.a. arbejdsgiverorganisationerne,
Landsorganisationen i Danmark, Danske Handicaporganisationer m.fl.
Endvidere er formanden og næstformanden for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget fødte
medlemmer af beskæftigelsesrådet. Formanden for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget er
endvidere formand for beskæftigelsesrådet.
Indstilling
Formanden og næstformanden for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget indgår i rådet.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Godkendt.
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16.

06-12-2017

Handicapråd
00.22.02.A00

17/11599

Åben sag

Sagsfremstilling
Sagsgang:
KB
Handicaprådet nedsættes i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område.
Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål, og formidler
synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål der
vedrører mennesker med handicap.
Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område sammensættes
Handicaprådet af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter
indstilling

fra

Danske

Handicaporganisationer,

og

3-7

medlemmer

udpeget

af

kommunalbestyrelsen. Et antal af de medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen, skal
være medlem af kommunalbestyrelsen. De øvrige repræsentanter for kommunalbestyrelsen
udpeges blandt ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre
private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen.
Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet.
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 10. december 2009 at handicaprådet består af
10 medlemmer, hvoraf 5 udpeges af kommunalbestyrelsen og 5 medlemmer udpeges efter
indstilling fra handicaporganisationerne.
På kommunalbestyrelsesmøde den 23. august 2011 blev det endvidere besluttet, at de af
kommunalbestyrelsen

udpegede

medlemmer

17

og

stedfortrædere

skal

være
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kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen

skal

udpege

5

kommunalbestyrelsesmedlemmer

kommunalbestyrelsesmedlemmer som stedfortrædere.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:
Karoline Bergqvist (A) med Tom Bytoft (A) som stedfortræder.
Fritz Birk Sørensen (A) med Allan Gjersbøl Jørgensen (A) som stedfortræder.
Kristina Hviid (V) med Rikke Albæk Jørgensen (V) som stedfortræder.
Pia Bjerregaard (O) med Diana Skøtt Larsen (O) som stedfortræder.
Michael Vejlstrup (I) med Jens Meilvang (I) som stedfortræder.
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17.

06-12-2017

Distriktsudvalg for hjemmeværnet
00.22.02.A00

17/11650

Åben sag

Sagsfremstilling
Sagsgang:
KB
Distriktsudvalgene for hjemmeværnet udpeges i henhold til lov om hjemmeværnet.
Udvalgene træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.
Distriktsudvalgene består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad
gangen. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer
efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser. Der indstilles 1 medlem pr.
kommune til distriktsudvalget.
Distriktsudvalgets funktionsperiode er på 4 år og begynder 1. september 2018 og slutter 31.
august 2022.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal indstille 1 medlem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen indstiller Helle Ringberg (O).
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18.

06-12-2017

Repræsentantskabet Midttrafik
00.22.02.A00

17/11732

Åben sag

Sagsfremstilling
Repræsentanter til Midttrafiks Repræsentantskab udpeges i henhold til lov om trafikselskaber
og vedtægterne for Midttrafik.
Et trafikselskab varetager følgende opgaver inden for trafikselskabets geografiske område:


offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel



fastsættelse af takster og billetteringssystemer



koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik



individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede



privatbaner

Trafikselskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser
grænsen mellem to trafikselskabers område.
Repræsentantskabet vælger bestyrelsen for Midttrafik.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 kommunalbestyrelsesmedlem til repræsentantskabet.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Mads Nikolajsen (F).
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19.

06-12-2017

Fredningsnævn
00.22.02.A00

17/11733

Åben sag

Sagsfremstilling
Sagsgang:
KB
Fredningsnævn nedsættes i henhold til lov om naturbeskyttelse.
Fredningsnævnet behandler fredningssager og dispensationer fra fredning.
Miljøministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver region, hvis geografiske område
fastlægges af miljøministeren.
Et fredningsnævn består af en formand der skal være dommer, og 2 øvrige medlemmer.
Miljøministeren udpeger formanden og 1 øvrigt medlem. 1 medlem vælges af
kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende.
Udpegningsperioden følger den kommunale valgperiode. Der udpeges endvidere 1 suppleant
for hvert medlem.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem og 1 stedfortræder.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Nanna De Courcy (F) med Inky Remy (Ø) som stedfortræder.
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20.

06-12-2017

Grundlisteudvalg
00.22.02.A00

17/11734

Åben sag

Sagsfremstilling
Sagsgang:
KB
Grundlisteudvalget nedsættes i henhold til lov om rettens pleje.
Grundlisteudvalget vælger et antal personer til grundlisten. Til grundlisten udtages en person
for hver 300 indbyggere i kommunen.
Personerne der udtages til grundlisten, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af
befolkningen, og der skal tilstræbes en repræsentation af de forskellige aldersklasser, af mænd
og kvinder og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i kommunen.
Grundlisteudvalget består af mindst 5 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen for
kommunalbestyrelsens

valgperiode.

Medlemmerne

kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege mindst 5 medlemmer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:
Bente Nordbek (A)
Niels Peter Gleerup (V)
Jens K. Lundager (O)
Henriette Vendelbo (C)
Jytte Schmidt (F)
22
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06-12-2017

Hegnsyn
00.22.02.A00

17/11735

Åben sag

Sagsfremstilling
Sagsgang:
KB
Hegnsyn nedsættes i henhold til lov om hegn.
Hegnsynet tager ved hegnsynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af
nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn samt hegnenes vedligeholdelse.
Der skal i hver kommune nedsættes et hegnsyn bestående af 3 medlemmer, der er myndige og
uberygtet. Mindst 1 af medlemmerne skal være plantningskyndig, og mindst 1 af
medlemmerne skal være bygningskyndigt. Det forudsættes endvidere, at medlemmerne har et
rimeligt kendskab til lokale forhold og egnens skikke, og at medlemmerne kan sætte sig ind i
hegnslovens bestemmelser.
For hvert af de 3 medlemmer udpeges en personlig stedfortræder.
Et af medlemmerne udpeges som formand for hegnsynet. Det er formanden der leder
hegnsynsforretningen.

Den

personlige

stedfortræder

for

formanden

leder

hegnsynsforretningen i tilfælde af formandens forfald, det er derfor vigtigt at den personlige
stedfortræder for formanden er bekendt med hegnslovens regler.
Personer der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke.
Der kan om fornødent nedsættes to eller flere hegnsyn med hvert sit område. Der har hidtil
været nedsat to hegnsyn i Norddjurs Kommune.
Indstilling
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Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til:
1. om der skal nedsættes et eller to hegnsyn.
2. udpegning af henholdsvis 3 medlemmer og 3 stedfortrædere pr. hegnsyn.
3. udpegning af en formand for hvert hegnsyn blandt de 3 medlemmer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Ad. 1. Der nedsættes et hegnsyn.
Ad. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:
Brian Pedersen (A)
Søren Holck (V) med Jacob Mikkelsen (V) som stedfortræder.
Finn Jensen (O) med Børge Jacobsen (O) som stedfortræder.
A meddeler navn på stedfortræder for Brian Pedersen (A) til direktionssekretariatet.
Ad. 3. Kommunalbestyrelsen udpeger Brian Pedersen (A) som formand.
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22.

06-12-2017

Kredsråd vedrørende politiets virksomhed
00.22.02.A00

17/11736

Åben sag

Sagsfremstilling
Sagsgang:
KB
Kredsråd nedsættes i henhold til lov om rettens pleje.
Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og
organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og
samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan.
Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne,
andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i politikredsen.
Samarbejdsplanen offentliggøres af politidirektøren efter forudgående drøftelse i kredsrådet.
Kredsrådet består af politidirektøren, der er formand for rådet, og borgmestrene i de
kommuner som politikredsen omfatter. Kommunalbestyrelsen udpeger blandt sine
medlemmer 1 stedfortræder for borgmesteren.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 kommunalbestyrelsesmedlem som stedfortræder for
borgmesteren.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Tom Bytoft (A).
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23.

06-12-2017

Mark- og vejfredslov. Vurderingsmænd
00.22.02.A00

17/11737

Åben sag

Sagsfremstilling
Sagsgang:
KB
Vurderingsmænd udpeges i henhold til lov om mark- og vejfred.
Vurderingsmændene skal vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne
bestemmelser i lov om mark- og vejfred.
For hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 3 vurderingsmænd. Kommunalbestyrelsen
kan bestemme, at opgaven varetages af hegnsynsmedlemmerne. Udpegningen gælder for den
kommunale valgperiode. Kommunalbestyrelsen beslutter endvidere, hvem der skal fungere
som formand.
Personer der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig udpege. Den der har fungeret som
vurderingsmand i en periode, er ikke forpligtet til at lade sig udpege før udløbet af en ny
periode.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 3 vurderingsmænd og udpege en formand blandt de 3
vurderingsmænd.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:
Carl Eric Pallesen (A) som formand
Jens Bagger (V)
Børge Jacobsen (O)
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24.

06-12-2017

Ekspropriationskommission
00.22.02.A00

17/11739

Åben sag

Sagsfremstilling
Sagsgang:
KB
Ekspropriationskommissioner nedsættes i henhold til lov om fremgangsmåden ved
ekspropriation vedrørende fast ejendom.
Ekspropriationskommissioner behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for
de ekspropriationer der gennemføres.
Hver ekspropriationskommission består af 5 medlemmer. Formanden er en kommissarius ved
statens ekspropriationer. Formanden udtager 4 medlemmer til behandlingen af sager
vedrørende et konkret anlæg, heraf 2 medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget
liste og 2 medlemmer fra en kommunal liste.
Transportministeren udpeger 8 personer, der for en 6 årig periode optages på en liste over
statslige medlemmer af ekspropriationskommissionerne. Hver kommune udpeger 1 medlem
for den kommunale valgperiode. Medlemmet bør have behørig indsigt i vurdering af
ejendomme. De kommunale medlemmer optages på lister svarende til kommissariernes
forretningsområder. Den samme person må ikke udpeges til taksationskommissionen.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem til den kommunale liste.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Frede Frandsen (A).
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25.

06-12-2017

Overtaksationskommission
00.22.02.A00

17/11740

Åben sag

Sagsfremstilling
Overtaksationskommissioner nedsættes i henhold til lov om offentlige veje.
Overtaksationskommissioner

efterprøver

de

afgørelser

der

er

truffet

af

taksationskommissionerne nedsat i henhold til lov om offentlige veje.
En overtaksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have en juridisk
kandidateksamen, udpeges af transportministeren for en 6 årig periode. Ministeren udpeger
endvidere 2 faste medlemmer. Formanden udtager til behandlingen af den enkelte sag
yderligere 2 medlemmer fra en kommunal liste.
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem, der for den kommunale valgperiode optages på
den kommunale liste i den overtaksationskommission som kommunen er omfattet af.
Medlemmet skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem.
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Jens Meilvang (I).
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26.

06-12-2017

Taksationskommission. Ekspropriationsloven
00.22.02.A00

17/11741

Åben sag

Sagsfremstilling
Taksationskommissioner nedsættes i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation
vedrørende fast ejendom.
Taksationskommissionerne efterprøver kendelser vedrørende erstatning.
En taksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have en juridisk
kandidateksamen, udpeges af kongen for en 6 årig periode. Formanden udtager til den enkelte
sag 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2
medlemmer fra en kommunal liste.
Transportministeren udpeger 8 medlemmer, der for en 6 årig periode optages på en liste over
statslige medlemmer af taksationskommissionerne. Hver kommune udpeger 1 medlem der for
den kommunale valgperiode optages på den kommunale liste i den taksationskommission som
kommunen er omfattet af. Medlemmet bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.
Den samme person må ikke udpeges til ekspropriationskommissionen.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
A meddeler navn på den udpegede til direktionssekretariatet.
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27.

06-12-2017

Taksationskommission. Vejloven
00.22.02.A00

17/16162

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Taksationskommissionen nedsættes i henhold til lov om offentlige veje og træffer afgørelser
om erstatningsspørgsmål.
En taksationskommission består af 3 medlemmer. Formanden, der skal have en juridisk
kandidateksamen, udnævnes af transportministeren for en 6-årig periode. Formanden udtager
til den enkelte sag 2 medlemmer fra en kommunal liste.
I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 2 personer, der for kommunalbestyrelsens
funktionsperiode optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som
kommunen er omfattet af. Medlemmer af taksationskommissioner skal have behørig indsigt i
vurdering af ejendomme.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 medlemmer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Lauritz Hougaard (V) og Jens K. Lundager (O).
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28.

06-12-2017

Skatte- og vurderingsankenævn - Fællesankenævn Djursland
00.22.02.A00

17/11738

Åben sag

Sagsfremstilling
Medlemmer

til

skatte-

vurderings-

og

fællesankenævn

udpeges

i

henhold

til

skatteforvaltningsloven.
Kommunalbestyrelsen skal indstille medlemmer og suppleanter til kommunens pladser i
ankenævnene hvorefter Skatteankestyrelsen efter bemyndigelse fra ministeren udnævner de
indstillede personer.
Kommunalbestyrelsen skal indstille 1 person til hver af kommunens pladser i ankenævnene
og 1 suppleant for hvert medlem. Norddjurs Kommune har 3 pladser i Fællesankenævn
Djursland, og skal således indstille 3 medlemmer og 3 stedfortrædere.
De personer som indstilles skal være valgbare til kommunalbestyrelsen. Der kan ikke
indstilles medlemmer som er ansat i SKAT eller i Skatteankestyrelsen, ligesom medlemmer
heller ikke samtidigt kan være medlemmer af andre organer på skatte- og vurderingsområdet.
De indstillede medlemmer skal i øvrigt være værdige til den agtelse og tillid som hvervet som
ankenævnsmedlem indebærer. Det forudsættes endvidere, at medlemmerne besidder basale itkompetencer og der skal ved indstillingen af medlemmer lægges vægt på kendskab til
ejendomsvurdering og skatteområdet.
Skatteministeren har orienteret om at fællesankenævnene nedlægges med virkning fra den 1.
januar 2019, hvor en ny vurderingsankenævnsstruktur får virkning. I den forbindelse
forlænges funktionsperioden med 6 måneder frem til 31. december 2018 for de nuværende
medlemmer af Fællesankenævn Djursland. Funktionsperioden for de nye indstillede
medlemmer begynder den 1. januar 2019 og udløber den 30. juni 2022.
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Den kommende kredsinddeling, antal medlemmer af de enkelte nævn samt hvilke kommuner
der har indstillingsret er fortsat ikke er endeligt afklaret. Der kan derfor ske ændringer i
forhold til indstillingen af de 3 medlemmer.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal indstille 3 medlemmer og 3 stedfortrædere.
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen indstiller følgende:
Kaj Abildgaard (A) med Bente Hedegaard (A) som stedfortræder.
Kasper Bjerregaard (V) med Hans Husum (V) som stedfortræder.
Benny Hammer (C) med Mads Jensen (C) som stedfortræder.
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29.

06-12-2017

Ungdomsskolebestyrelse
00.22.02.A00

17/16168

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Ungdomsskolebestyrelsen udpeges i henhold til Ungdomsskoleloven og vedtægterne for
ungdomsskolebestyrelsen i Norddjurs Kommune.
Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder budget for kommunens ungdomsskolevirksomhed inden
for en af kommunalbestyrelsen fastsat beløbsramme. Ungdomsskolebestyrelsen fastlægger på
baggrund heraf ungdomsskolens indhold og omfang.
Ungdomsskolebestyrelsen

kan

endvidere

afgive

udtalelse

og

stille

forslag

til

kommunalbestyrelsen
om alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen. Ungdomsskolen skal afgive udtalelse om
alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.
Ungdomsskolebestyrelsen skal bestå af mindst 7 medlemmer. Der skal som minimum være
repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder
arbejdsmarkedets parter, medarbejderne ved ungdomsskolen og eleverne ved ungdomsskolen.
I henhold til vedtægterne for ungdomsskolebestyrelsen i Norddjurs Kommune består
ungdomsskolebestyrelsen af 11 medlemmer, og er sammensat på følgende måde;
2 repræsentanter for kommunalbestyrelsen (kommunalbestyrelsesmedlemmer)
2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet
2 repræsentanter for forældrene
1 repræsentant for folkeoplysningsudvalget (Norddurs Fritidsråd)
2 repræsentanter for medarbejderne
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2 repræsentanter for eleverne
For hvert medlem af ungdomsskolebestyrelsen udpeges en stedfortræder.
Repræsentanterne for kommunalbestyrelsen vælges af kommunalbestyrelsen blandt
kommunalbestyrelsens medlemmer.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen

skal

udpege

2

kommunalbestyrelsesmedlemmer

og

2

kommunalbestyrelsesmedlemmer som stedfortrædere.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Niels Basballe (A) med Bente Hedegaard (A) som
stedfortræder og Rikke Albæk Jørgensen (V) med Kristina Hviid (V) som stedfortræder.
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30.

06-12-2017

Aqua Djurs A/S
00.22.02.A00

17/16207

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer af bestyrelsen for Aqua Djurs A/S udpeges i henhold til selskabets vedtægter.
Selskabets formål er at drive spildevands- og vandforsyningsvirksomhed i Norddjurs
Kommune og dermed beslægtet virksomhed.
Selskabets bestyrelse består af 9 medlemmer, hvoraf kommunalbestyrelsen udpeger 5
medlemmer, medarbejderne udpeger to medlemmer og kunderne vælger to medlemmer. Der
skal

endvidere

udpeges

personlige

stedfortrædere

for

medlemmerne

kommunalbestyrelsen.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 4 år af gangen.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 5 medlemmer og 5 suppleanter.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:
Bente Hedegaard (A) med Niels Basballe (A) som stedfortræder
Kasper Bjerregaard (V) med Niels Ole Birk (V) som stedfortræder
Steen Jensen (O) med Pia Bjerregaard (O) som stedfortræder
Benny Hammer (C) med Mads Jensen (C) som stedfortræder
Ulf Harbo (Ø) med Birgitte Poulsen (Ø) som stedfortræder
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31.

06-12-2017

Reno Djurs I/S
00.22.02.A00

17/16208

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer af bestyrelsen for Reno Djurs I/S udpeges i henhold til selskabets vedtægter.
Selskabets formål er at etablere og drive, eller indgå kontrakt om etablering og drift, af de
nødvendige anlæg for de tilsluttede kommuner til behandling af deponeringspligtigt affald,
forbrændingspligtigt affald samt genanvendeligt affald. Det er endvidere interessentskabets
formål, at varetage øvrige fælleskommunale affalds- og genanvendelsesopgaver i bred
forstand,

som

interessentkommunerne

finder

hensigtsmæssige

at

overlade

til

interessentskabet.
I henhold til vedtægterne sammensættes bestyrelsen af 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer fra
hver interessentkommune. Formanden for det udvalg, som er politisk ansvarlig for
affaldsområdet i hver interessentkommune, er født medlem af bestyrelsen. Der skal endvidere
udpeges personlige stedfortrædere for hvert medlem.
Valgperioden følger den kommunale valgperiode
Medmindre bestyrelsen træffer anden beslutning, varetages posterne som bestyrelsesformand
og næstformand altid af formanden for det udvalg, som er politisk ansvarlig for
affaldsområdet
i

de

to

interessentkommuner.

Når

halvdelen

af

valgperioden

er

gået,

skifter

bestyrelsesformanden og næstformanden post.
Bestyrelsesmedlemmerne og disses personlige stedfortrædere udpeges af og blandt
interessenternes kommunalbestyrelser.
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Indstilling
Formanden

for

miljø-

kommunalbestyrelsen

og

teknikudvalget

udpege

2

indgår

i

bestyrelsen.

Herudover

kommunalbestyrelsesmedlemmer

kommunalbestyrelsesmedlemmer som stedfortrædere.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:
Michael Vejlstrup (I) som stedfortræder for formanden for miljø- og teknikudvalget
Niels Ole Birk (V) med Kasper Bjerregaard (V) som stedfortræder
Mads Nikolajsen (F) med Niels Basballe (A) som stedfortræder.
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32.

06-12-2017

Bevillingsnævn
00.22.02.A00

17/16211

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Bevillingsnævnet nedsættes i henhold til restaurationsloven.
Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et bevillingsnævn til at træffe de afgørelser, der efter
restaurationsloven er henlagt til kommunalbestyrelsen.
Bevillingsnævnet består af en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren og op til 6
andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan være
medlemmer

af

nævnet.

Bevillingsnævnet har hidtil bestået af økonomiudvalgets medlemmer med undtagelse af 1
medlem.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege op til 6 medlemmer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:
Jan Petersen (A)
Hans Fisker (A)
Kasper Bjerregaard (V)
Christina Tofteng (O)
Jens Meilvang (I)
Benny Hammer (C)
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33.

06-12-2017

Dialogforum for integration
00.22.02.A00

17/16212

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til dialogforum for integration udpeges i henhold til kommissoriet for
dialogforummet.
Dialogforummet

har

bl.a.

til

opgave

at

kvalificere

den

samlede

kommunale

integrationsindsats ved på et overordnet plan at beskæftige sig med emner og temaer der
vedrører integration.
Dialogforum for integration består af i alt 13 medlemmer med særlig viden om eller interesse
for integrationsområdet.
Medlemmerne sammensættes på følgende måde:


1

medlem

samt

1

suppleant

fra

uddannelsesinstitutionerne

udpeges

af

udpeges

af

kommunalbestyrelsen


1 medlem samt 1 suppleant udpeges af Djurslands Erhvervsråd



1

medlem

samt

1

suppleant

fra

de

faglige

organisationer

kommunalbestyrelsen


1 medlem samt 1 suppleant udpeges af fritidsrådet



4 medlemmer og 4 suppleanter med flygtninge- og indvandrebaggrund vælges ved
direkte valg



2 medlemmer med særlig praktisk og/eller faglig indsigt i området samt en suppleant
udpeges af kommunalbestyrelsen



3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen – heraf skal mindst én være medlem
af kommunalbestyrelsen.
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Medlemmerne udpeges/vælges for en toårig periode på nær det ene medlem af
kommunalbestyrelsen, der udpeges for en fireårig periode i forbindelse med konstitueringen.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 kommunalbestyrelsesmedlem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Else Søjmark (A).

41

Kommunalbestyrelsen

34.

06-12-2017

Dialogforum for socialt udsatte
00.22.02.A00

17/18545

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til dialogforum for socialt udsatte udpeges i henhold til kommissoriet for
dialogforummet.
Dialogforum for socialt udsatte er talerør for socialt udsatte og har bl.a. til formål at
kvalificere den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte.
Dialogforum for socialt udsatte består af i alt 11 medlemmer med særlig viden om eller
interesse for
området for socialt udsatte.
Medlemmerne sammensættes på følgende måde:


1 medlem samt 1 suppleant fra de almene boligforeninger i Norddjurs Kommune
udpeges af kommunalbestyrelsen



1

medlem

samt

1

suppleant

fra

de

faglige

organisationer

udpeges

af

kommunalbestyrelsen


1 medlem samt 1 suppleant fra de praktiserende læger i Norddjurs Kommune



1 medlem samt 1 suppleant udpeges af Norddjurs Provsti



2 medlemmer med særlig praktisk og/eller faglig indsigt i området samt en suppleant
udpeges af kommunalbestyrelsen



1 medlem samt 1 suppleant fra Norddjurs Kommunes misbrugscenter udpeges af
kommunalbestyrelsen



1 medlem samt 1 suppleant fra UngNorddjurs udpeges af kommunalbestyrelsen



2 medlemmer samt 2 suppleanter fra foreninger inden for det sociale område udpeges
af kommunalbestyrelsen
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1 medlem af kommunalbestyrelsen.

Medlemmerne udpeges/vælges for en toårig periode på nær det ene medlem af
kommunalbestyrelsen der udpeges for en fireårig periode i forbindelse med konstitueringen.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 kommunalbestyrelsesmedlem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Karoline Bergqvist (A).
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35.

06-12-2017

Styregruppe Socialt værested Grenaa
00.22.02.A00

17/18546

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til styregruppen tilknyttet det sociale værested i Grenaa udpeges i henhold til en
samarbejdsaftale mellem Norddjurs Kommune og KFUM’s Sociale Arbejde.
Formålet med samarbejdsaftalen er at starte og drive et socialt værested. KFUM’s Sociale
Arbejde

står for at drive det sociale værested, der skal være et socialt tilbud til

førtidspensionister, arbejdsløse og andre der mangler et sted at mødes, samt borgere, der
befinder sig i en udsat livssituation.
Styregruppen tilknyttet det sociale værested medvirker til, at der sker en overordnet
planlægning af værestedets drift og påser, at ledelsen af det sociale værested sker i
overensstemmelse med gældende regler, aftaler, formål og målgruppe. Styregruppen fungerer
desuden som rådgiver for værestedets daglige leder.
Styregruppen består af 7 medlemmer, hvoraf 5 medlemmer udpeges af KFUM’s Sociale
Arbejde og 2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen for den kommunale valgperiode.
Derudover udpeger de frivillige en repræsentant, som deltager i udvalgte dele af
styregruppemødet. Ligeledes udpeges der en repræsentant for brugere/målgruppen, der også
deltager i udvalgte dele af styregruppemødet.
De kommunale repræsentanter i styregruppen skal bidrage til at skabe sammenspil mellem
kommunen og værestedet samt kommunikere beslutninger videre til kommunen.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 medlemmer.
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Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Jens K. Lundager (O) og Laila Charlotte Jensen (Ø).
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36.

06-12-2017

Skov- og Naturstyrelsen, Kronjyllands Brugerråd
00.22.02.A00

17/16213

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Skov- og Naturstyrelsen har anmodet Norddjurs Kommune om at udpege en repræsentant til
Kronjyllands Brugerråd.
Formålet med brugerrådene er at give lokale myndigheder, organisationer og brugere af
statens skove indflydelse på skovenes drift og benyttelse. Brugerrådene skal styrke de lokale
brugeres engagement i driften og benyttelsen af befolkningen skove, og de skal øge brugernes
indflydelse herpå.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Birgitte Poulsen (Ø).
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37.

06-12-2017

Valgbestyrelse til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg
00.22.02.A00

17/18290

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Valgbestyrelsen nedsættes i henhold til Folketingsvalgloven og Europa-Parlamentsvalgloven.
En valgbestyrelse tilvejebringer stemmesedler og opslag, og forestår den endelige opgørelse
af afstemningen i opstillingskredsen.
Norddjurs Kommune udgør sammen med Syddjurs Kommune én opstillingskreds, og hver
kommune skal vælge 4 medlemmer til valgbestyrelsen. Borgmesteren i Syddjurs Kommune er
formand for valgbestyrelsen, idet Syddjurs Kommune er kredskommune.
Valgbestyrelsens medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer. Af de
medlemmer, som kommunen skal udpege til valgbestyrelsen, udgør borgmesteren det ene.
Den gruppe i kommunalbestyrelsen der har valgt et medlem, skal også udpege en
stedfortræder for medlemmet blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.
Indstilling
Borgmesteren indgår i valgbestyrelsen. Herudover skal kommunalbestyrelsen udpege 3
kommunalbestyrelsesmedlemmer og 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer som stedfortrædere.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:
Hans Fisker (A) som stedfortræder for borgmesteren
Kasper Bjerregaard (V) med Lars Østergaard (V) som stedfortræder
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Michael Vejlstrup (I) med Jens Meilvang (I) som stedfortræder
Benny Hammer (C) med Mads Jensen (C) som stedfortræder
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38.

06-12-2017

Valgbestyrelse til kommunalvalg
00.22.02.A00

17/18291

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Valgbestyrelsen nedsættes i henhold til lov om kommunale og regionale valg.
Valgbestyrelsen modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og
valgforbund, tilvejebringer stemmesedler og opslag, og forestår den endelige opgørelse af
afstemningen (fintælling) samt opgørelsen af valget.
Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højest 7 af kommunalbestyrelsens medlemmer.
Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen.
Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder.
Kommunalbestyrelsen vælger en næstformand for valgbestyrelsen blandt valgbestyrelsens
medlemmer.
I valgperioden 2014-2017 har valgbestyrelsen bestået af økonomiudvalget og næstformanden
for økonomiudvalget har varetaget næstformandsposten i valgbestyrelsen.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege mindst 5 og højest 7 kommunalbestyrelsesmedlemmer,
hvor borgmesteren er den ene, samt kommunalbestyrelsesmedlemmer som stedfortrædere og
en næstformand.
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Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:
Jan Petersen (A) med Tom Bytoft (A) som stedfortræder
Bente Hedegaard (A) med Allan Gjersbøl Jørgensen (A) som stedfortræder
Hans Fisker (A) med Lars Møller (A) som stedfortræder
Pia Bjerregaard (O) med Diana Skøtt Larsen (O) som stedfortræder
Jens Meilvang (I) med Michael Vejlstrup (I) som stedfortræder
Benny Hammer (C) med Mads Jensen (C) som stedfortræder
Ulf Harbo (Ø)
Navn på stedfortræder for Ulf Harbo (Ø) meddeles til Direktionssekretariatet.
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39.

06-12-2017

Grenaa Havn A/S
00.22.02.A00

17/18292

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til Grenaa Havns bestyrelse udpeges i henhold til havnens vedtægter.
Selskabets formål er at udøve havnevirksomhed samt havnerelateret operatørvirksomhed i
tilknytning hertil med erhvervsmæssig ekspedition af gods, køretøjer, personer og landinger
af fisk.
Selskabets bestyrelse består af 9 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer vælges på
generalforsamlingen for en firårig periode efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i
Norddjurs Kommune.
De indstillede bestyrelsesmedlemmer må ikke tilhøre virksomheder eller organisationer, hvor
der kan opstå interessekonflikter i relation til Grenaa Havns interesser.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal indstille 3 medlemmer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen indstiller følgende:
Lars Pedersen (A)
Kasper Bjerregaard (V)
Steen Jensen (O)
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40.

06-12-2017

Letbaneråd - Letbanesamarbejdet i Østjylland
00.22.02.A00

17/18782

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til letbanerådet udpeges i henhold til en samarbejdsaftale mellem de deltagende
parter i letbanesamarbejdet.
Udover Norddjurs Kommune består samarbejdet af Region Midtjylland, Midttrafik, Aarhus,
Favrskov, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs Kommuner.
Formålet med letbanesamarbejdet er at arbejde for en fælles plan for udvikling og udbygning
af letbanen i Østjylland. Målet er at styrke mobiliteten og udviklingsmulighederne i
Østjylland gennem forbedringer af den kollektive trafik.
Letbanesamarbejdet ledes af et letbaneråd med 1 repræsentant fra hver af de deltagende
parter.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Jan Petersen (A).
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41.

06-12-2017

Ejendomsfonden Kattegatcentret - Havets Hus
00.22.02.A00

17/18293

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til fondens bestyrelsen udpeges i henhold til fondens vedtægter.
Fondens formål er på alment velgørende, almennyttigt grundlag at støtte og udvikle
Kattegatcentret – Havets Hus’ aktiviteter, et videnscenter for forskning, formidling, turisme
og erhvervsudvikling med udgangspunkt i havet.
Fonden ledes af en bestyrelse der består af 9 medlemmer, hvoraf Norddjurs Kommune
udpeger 3 medlemmer. Norddjurs Kommune udpeger endvidere formanden for bestyrelsen.
På kommunalbestyrelsesmøde den 23. august 2016 besluttede kommunalbestyrelsen at
udpege Kjeld Juel Petersen som formand for bestyrelsen.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 3 medlemmer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:
Else Søjmark (A)
Kasper Bjerregaard (V)
Sebastian Rode-Møller Grauert (I)
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42.

06-12-2017

Kattegatscentrets Driftsfond
00.22.02.A00

17/18294

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til fondens bestyrelse udpeges i henhold til fondens vedtægter.
Fondens formål er at tilvejebringe og formidle viden om fiske- dyre- og planteliv, menneskets
forhold til naturen, havmiljøet, renere teknologi og naturforvaltning i øvrigt.
Fonden virker for sit formål ved at drive Kattegatcentret.
Fondens bestyrelse består af 3 medlemmer, heraf 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen
i Norddjurs Kommune.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Helle Ringberg (O).
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43.

06-12-2017

Grenaa-Anholt Færgefart
00.22.02.A00

17/18295

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til færgeudvalget udpeges i henhold til udvalgets vedtægter.
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med konstitueringen i 2006, at der nedsættes et
udvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4. Kommunalbestyrelsen har efterfølgende
besluttet, at udvalget refererer til miljø- og teknikudvalget.
Udvalget træffer afgørelser vedrørende rederiets ledelse og drift.
Udvalget består af 7 medlemmer, hvoraf kommunalbestyrelsen udpeger 5 medlemmer for den
kommunale valgperiode. 2 medlemmer udpeges af borgerforeningen på Anholt.
Formanden for udvalget udpeges på bestyrelsesmøde blandt de af kommunalbestyrelsen
valgte medlemmer.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 5 medlemmer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:
Jens Johan Richardy (A)
John Daugaard (V)
Peter Schack Poulsen (O)
Erik Knudsen (F)
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Anders Rytter (Ø)
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44.

06-12-2017

Djurslands Udviklingråd
00.22.02.A00

17/18296

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Djurslands Udviklingsråd (DUR) er et samarbejde mellem Norddjurs Kommune og Syddjurs
Kommune om erhvervsudvikling og erhvervsfremme. Formålet med rådet er at drøfte
udvalgte temaer i et strategisk perspektiv.
DUR er sammensat af 5 repræsentanter fra hver af de to kommuner. I samarbejdet deltager
også Region Midtjylland, Djurslands Landboforening og arbejdsmarkedets parter.
Formandskabet går på skift mellem borgmestrene fra de to kommuner. I perioden 2018 til
2021 varetages formandskabet af borgmesteren fra Syddjurs Kommune, mens borgmesteren
fra Norddjurs Kommune varetager næstformandsposten.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 5 medlemmer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:
Jan Petersen (A)
Else Søjmark (A)
Lars Østergaard (V)
Michael Vejlstrup (I)
Benny Hammer (C)
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45.

06-12-2017

Djursland for fuld damp
00.22.02.A00

17/18297

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til foreningens bestyrelse udpeges i henhold til foreningens vedtægter.
Foreningens formål er på almennyttig basis at give besøgende på Djursland en aktiv oplevelse
ved nostalgisk transport og udstillingsvirksomhed, at styrke turismen i området samt at
medvirke til fortsat udbygning af turistnetværket i området.
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf 5 medlemmer vælges på
generalforsamling og 2 medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune
blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Fritz Birk Sørensen (A) og Diana Skøtt Larsen (O).
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46.

06-12-2017

Dronningens Ferieby
00.22.02.A00

17/18298

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til institutionens bestyrelse udpeges i henhold til institutionens vedtægter.
Institutionens formål er på almennyttig og social basis at modtage feriegæster i feriecentret.
Institutionen udøver sin virksomhed ved opførelse og drift af ferieboliger med tilhørende
faciliteter.
Institutionens bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf 1 medlem og 1 stedfortræder udpeges
af Norddjurs Kommune.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem og 1 stedfortræder.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Sagen udsat.
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47.

06-12-2017

Lokal Aktionsgruppe Djursland (LAG)
00.22.02.A00

17/18299

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til bestyrelsen for LAG udpeges i henhold til foreningens vedtægter.
Foreningens formål er at fremme den lokale landdistriktsudvikling og udvikling i
fiskeriområder gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og
regionale aktører, organisationer mv. Herudover er foreningens formål at deltage aktivt i den
samlede udviklingsindsats i området og tage selvstændige initiativer til projekter og processer.
Bestyrelsen for foreningen består af 19 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af
kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 medlemmer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Jens K. Lundager (O) og Jytte Schmidt (F).
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48.

06-12-2017

Repræsentantskabet TV2 Østjylland
00.22.02.A00

17/18300

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til repræsentantskabet for TV2 Østjylland udpeges i henhold til vedtægterne for
repræsentantskabet.
Repræsentantskabets formål er at virke som programråd. Programrådet er et rådgivende
organ, der skal drøfte den regionale programvirksomhed og kan afgive udtalelse herom til den
regionale virksomheds bestyrelse og direktion.
Repræsentantskabet vælger endvidere 6 af bestyrelsens 7 medlemmer.
Norddjurs Kommune skal udpege 2 medlemmer til repræsentantskabet. Udpegningsperioden
er fire år, og følger den kommunale valgperiode.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 medlemmer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Tom Bytoft (A) og Mogens Høgh Hørning (V).
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49.

06-12-2017

Kulturhuset Pavillonen
00.22.02.A00

17/18301

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til kulturhusets bestyrelse udpeges i henhold til foreningens vedtægter.
Foreningens hovedformål er at skabe økonomisk baggrund for samt at forestå den daglige
drift af kulturhuset i henhold til driftsaftale indgået med Norddjurs Kommunen.
Kulturhuset skal være samlingssted for kommunens borgere, hvor alle kan mødes til
kulturelle

og/eller

kommercielle

arrangementer.

Kulturhuset

skal

skabe

rum

og

udfoldelsesmuligheder for alsidige kultur- og fritidsaktiviteter primært inden for musik, sang,
og dans, drama, billedkunst samt medie- og datavirksomhed.
Bestyrelsen for kulturhuset består af 9 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af
kommunalbestyrelsen. Udpegningsperioden følger den kommunale valgperiode. De
medlemmer der er udpeget af kommunalbestyrelsen har ikke stemmeret.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 medlemmer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Per Søjmark (A) og Mads Jensen (C).
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50.

06-12-2017

Kyst- og Fjordcentret
00.22.02.A00

17/18302

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til bestyrelsen for Kyst- og Fjordcentret udpeges i henhold til foreningens
vedtægter.
Foreningens formål er på almennyttig basis at erhverve, opføre og drive besøgscentret.
Foreningens formål er at fremme forståelsen og indsigten i brugen af naturen, for derved at
synliggøre og bevidstgøre lokalsamfundet og turisterne om områdets værdier, og dels fremme
informationen og naturformidlingen om området, og at styrke turismen i området og medvirke
til en spredning af turistsæsonen.
Bestyrelsen for Kyst- og Fjordcentret består af 7 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af
Norddjurs Kommune. Udpegningsperioden følger den kommunale valgperiode. De øvrige
medlemmer vælges på generalforsamlingen.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
A meddeler navn på den udpegede til direktionssekretariatet.
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51.

06-12-2017

Museumsråd - Det Grønne Museum
00.22.02.A00

17/19488

Åben sag

Sagsgang
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til Museumsrådet udpeges i henhold til kommissorium for museumsrådet.
Rådet bidrager med organisatorisk, ledelsesmæssigt og økonomisk sparring for museets
daglige ledelse, og drøfter herunder museets budget, regnskab og årsberetning. Rådet bidrager
desuden med sparring omkring museets faglige strategier og udvikling.
Museumsrådet består af mindst 9 medlemmer, der udpeges af Kulturministeriet efter
indstilling fra bl.a. Norddjurs Kommune.
Medlemmerne skal tilsammen have kompetencer inden for og erfaring med ledelses- og
organisationsudvikling, virksomhedsdrift, indsigt i markedsføring, international indsigt samt
indsigt i museumsdrift.
Norddjurs Kommune skal indstille 1 medlem. Da indstillingen er omfattet af
ligestillingsloven, skal der indstilles både 1 mand og 1 kvinde. Funktionsperioden er fra 1.
januar 2019.

Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal indstille 1 mand og 1 kvinde.
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen indstiller Lone Bording (Ø).

64

Kommunalbestyrelsen

A meddeler navn til direktionssekretariatet.
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52.

06-12-2017

Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum
00.22.02.A00

17/18303

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til bestyrelsen for museet udpeges i henhold til museets vedtægter.
Museet har til opgave at bevare herregårdsbygningen på Gammel Estrup med dens
oprindelige udsmykning gennem tiderne, og anvende en passende del af den samling der viser
herregårdskulturen i størst muligt omfang ved Gammel Estrups eget gamle inventar. Museet
kan perspektivere sit ansvarsområde nationalt og internationalt. Denne samling skal være
tilgængelig for offentligheden og til rådighed for forskningen.
Bestyrelsen består af 10 medlemmer heraf borgmesteren i Norddjurs Kommune.
Indstilling
Borgmesteren indgår i bestyrelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Godkendt.
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53.

06-12-2017

Foreningen Landbrugsmessen Gl. Estrup
00.22.02.A00

17/18304

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til foreningens generalforsamling udpeges i henhold til foreningens vedtægter.
Foreningens formål er at arrangere en årlig messe og at udbygge forbrugernes kendskab til
sunde og ernæringsrigtige danske fødevarer, samt, i forbindelse med messen, at arrangere en
temaudstilling, der giver den besøgende inspiration, forslag og eksempler på anvendelse af
fødevarerne. Formålet søges realiseret ved brug af medierne og ved at udstille de bedste
tilmeldte husdyr og maskiner samt produkter med relation til dansk landbrugsproduktion.
Enhver der ønsker at støtte foreningens formål kan optages som medlem. Medlemmer er
berettiget til for hver 10.000 kr. tegnet garantikapital, at udpege 1 repræsentant, som skal
varetage medlemmets interesse på generalforsamlingen.
Norddjurs Kommune har tegnet en garantikapital på 30.000 kr., og har således ret til at
udpege 3 medlemmer til at repræsentere kommunen på generalforsamlingen.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 3 medlemmer der repræsenterer kommunen på
generalforsamlingen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:
Helle Ringberg (O)
Birgitte Poulsen (Ø)
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A meddeler navn på den udpegede til direktionssekretariatet.
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54.

06-12-2017

Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn
00.22.02.A00

17/18305

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til fondens bestyrelse udpeges i henhold til fondens vedtægter.
Fonden, der er etableret ved en sammenlægning af Den Erhvervsdrivende Fond Bønnerup
Havn og Den Erhvervsdrivende Fond Bønnerup Lystbådehavn, har som formål at eje og drive
Bønnerup Fiskeri- og lystbådehavn.
Fonden skal endvidere indgå i dialog med foreninger og klubber med tilknytning til havnen
om udvikling af den samlede havn.
Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 7-9 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af
Norddjurs Kommune for en firårig periode.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 medlemmer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Hans Fisker (A) og Hans Husum (V).
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55.

06-12-2017

Grenaa Lystbådehavns Fond
00.22.02.A00

17/18306

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til fondens bestyrelse udpeges i henhold til fondens vedtægter.
Fondens formål er at drive Grenaa Lystbådehavn på almennyttig basis til gavn for områdets
søsportsaktiviteter og især til fremme af ungdomsarbejdet, foreningslivet samt områdets
turistmæssige attraktion.
Fondens bestyrelse består af 9 medlemmer, hvoraf kommunalbestyrelsen udpeger 3
medlemmer for den kommunale valgperiode. De øvrige 6 medlemmer vælges af
lystbådehavnens brugerforeninger, og godkendes efterfølgende af kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 3 medlemmer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:
Frede Frandsen (A)
Inge Didriksen (A)
Aksel Petersen (V)
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56.

06-12-2017

Lystbådehavn Udbyhøj Syd
00.22.02.A00

17/18307

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til lystbådehavnens bestyrelse udpeges i henhold til lystbådehavnens vedtægter.
Lystbådehavnen skal være til gavn og hjemhavn for fritidsfartøjer samt danne rammen om
arrangementer af maritim karakter i samarbejde med Sejlklubben Udbyhøj Syd.
Lystbådehavnens bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af
kommunalbestyrelsen for en firårig periode.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
A meddeler navn på den udpegede til direktionssekretariatet.
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57.

06-12-2017

Randers Social- og Sundhedsskole
00.22.02.A00

17/18308

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til skolens bestyrelse udpeges i henhold til skolen vedtægter.
Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet
grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning.
Institutionens

udbud

omfatter

erhvervsuddannelser,

arbejdsmarkedsuddannelser

og

tilgrænsende uddannelser primært inden for social- og sundhedsområdet.
Institutionen ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer, hvoraf Norddjurs Kommune udpeger 1
medlem som kommer fra skolens normale optageområde. Medlemmet udpeges for en firårig
periode med virkning fra 1. maj i året efter valg til kommunalbestyrelsen.
Udover de 10 medlemmer i bestyrelsen indgår desuden 2 medlemmer uden stemmeret.
Medlemmerne udpeges på baggrund af deres personlige egenskab og skal tilsammen have
erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi,
herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
A meddeler navn på den udpegede til direktionssekretariatet.
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58.

06-12-2017

Grenaa Gymnasium
00.22.02.A00

17/18310

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til gymnasiets bestyrelse udpeges i henhold til gymnasiets vedtægter.
Institutionens

formål

er

at

udbyde

gymnasiale

uddannelser

samt,

efter

undervisningsministerens godkendelse, at drive kostafdeling i tilknytning til institutionens
uddannelser.
Institutionens bestyrelse består af 9 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af Norddjurs
Kommune og Syddjurs Kommune i forening.
Der foreligger en aftale med Syddjurs Kommune, om at Norddjurs Kommune repræsenterer
kommunerne i bestyrelsen for Grenaa Gymnasium, og at Syddjurs Kommune repræsenterer
kommunerne i bestyrelsen for Viden Djurs, hvortil kommunerne også i forening udpeger 1
medlem.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Per Søjmark (A).
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59.

06-12-2017

Grenaa Produktionsskole
00.22.02.A00

17/18311

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til bestyrelsen for Grenaa Produktionsskole udpeges i henhold til skolens
vedtægter.
Skolens formål er at tilbyde undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og
produktion, og som skal styrke elevernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i
uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked.
Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og
som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse eller har
afbrudt en ungdomsuddannelse.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf kommunalbestyrelsen udpeger 3 medlemmer for
den kommunale valgperiode.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 3 medlemmer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:
Tom Bytoft (A)
Cay Wulff Sørensen (V)
Diana Skøtt Larsen (O)
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60.

06-12-2017

Norddjurs Kulturskole
00.22.02.A00

17/18312

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til kulturskolens bestyrelse udpeges i henhold til kulturskolens vedtægter.
Kulturskolen har bl.a. til formål at gøre kulturaktiviteter og kulturudøvelse til en naturlig del
af børn og unges hverdag, og at fremme det lokale musik-, kunst- og kulturliv.
Kulturskolen tilbyder undervisning i kreative fag til alle børn og unge i kommunen op til 25
år.
Kulturskolens bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf kommunalbestyrelsen udpeger 1
medlem blandt kommunalbestyrelsens medlemmer samt 1 stedfortræder. Udpegningsperioden
følger den kommunale valgperiode.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen

skal

udpege

1

kommunalbestyrelsesmedlem

og

1

kommunalbestyrelsesmedlem som stedfortræder.
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Karoline Bergqvist (A) med Bente Hedegaard (A) som
stedfortræder.
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61.

06-12-2017

Kristent Skole- og Kursuscenter i Fjellerup
00.22.02.A00

17/18313

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til bestyrelsen for skole- og kursuscentret udpeges i henhold til institutionens
vedtægter.
Institutionens formål er at være danne ramme for kristent møde- og skolevirksomhed på
bibeltro grund inden for den evangelisk lutherske kirkes bekendelse.
Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer udpeget af Nyt Livs Landsudvalg. Bestyrelsen kan
endvidere anmode Norddjurs Kommune om at udpege 1 medlem til at indtræde i bestyrelsen.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Benny Hammer (C).
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62.

06-12-2017

Paderup Gymnasium
00.22.02.A00

17/18314

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til bestyrelsen for Paderup Gymnasium udpeges i henhold til gymnasiets
vedtægter.
Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at
udbyde gymnasiale uddannelser.
Institutionens bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af
kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
KL

har

tidligere

tilkendegivet,

at

udpegningen

bør

koordineres

af

skolens

beliggenhedskommune. I de tilfælde, hvor der skal ske udpegning af medlemmer fra regionen
i forening, kan udpegningen ske i fællesskab mellem de kommuner, der er skolens opland
(optageområde), hvilket vil sige ikke alle kommuner i regionen.
Skolen har oplyst at Randers, Norddjurs og Syddjurs Kommuner er skolens primære
optageområde.
Randers Kommune har rettet henvendelse til Norddjurs og Syddjurs Kommune om hvorvidt
kommunerne kan tiltræde, at Randers Kommune udpeger medlemmet til bestyrelsen.
Forslaget skal ses i lyset af at Randers Kommune er skolens beliggenhedskommune og
vurderes at være det største optageområde.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen godkender, at Randers Kommune udpeger medlemmet.
77

Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Godkendt.
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63.

06-12-2017

Allingåbro Varmeværk
00.22.02.A00

17/18315

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til varmeværkets bestyrelse udpeges i henhold til varmeværkets vedtægter.
Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i
Allingåbro by.
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer. Herudover kan kommunalbestyrelsen udpege 1
bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.
Norddjurs Kommune har ydet kommunegaranti for selskabets lån, og kan således udpege 1
bestyrelsesmedlem.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
A meddeler navn på den udpegede til direktionssekretariatet.
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64.

06-12-2017

Auning Varmeværk
00.22.02.A00

17/18316

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til varmeværkets bestyrelse udpeges i henhold til varmeværkets vedtægter.
Selskabets formål er at tilvejebringe fjernvarmeforsyning til medlemmernes ejendomme.
Selskabets bestyrelse består af 6 medlemmer, hvoraf kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem
blandt kommunalbestyrelsens medlemmer for en toårig periode. De 5 øvrige medlemmer
vælges på generalforsamling.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 kommunalbestyrelsesmedlem.
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Lars Sørensen (V).
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65.

06-12-2017

Grenaa Varmeværk
00.22.02.A00

17/18317

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til varmeværkets bestyrelse udpeges i henhold til varmeværkets vedtægter.
Selskabets formål er at anlægge og drive de til fjernvarmeforsyningen nødvendige
installationer på en sådan måde, at andelshaverne og deres lejeres forbrug af varme til
opvarmning, ventilation, varmt brugsvand mv. kan produceres og leveres billigst muligt med
stort hensyn til forsyningssikkerhed.
Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf Norddjurs Kommune udpeger 1 medlem.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Valdemar Haumand (A).
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66.

06-12-2017

Trustrup-Lyngby Varmeværk
00.22.02.A00

17/18318

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til varmeværkets bestyrelse udpeges i henhold til varmeværkets vedtægter.
Selskabets formål er at anlægge og drive fjernvarmeforsyningens nødvendige installationer på
en sådan måde, at andelshaverne og deres lejeres forbrug af varme til opvarmning, ventilation,
varmt brugsvand mv. kan produceres og leveres billigst muligt med fornødent hensyn til
forsyningssikkerhed.
Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 6 medlemmer skal være
andelshavere.
Endvidere kan kommunalbestyrelsen udpege 1 bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har
ydet garanti for selskabets lån. Det af kommunalbestyrelsen udpegede medlem kan når som
helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.
Norddjurs Kommune har ydet kommunegaranti for selskabets lån.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Inge Didriksen (A).
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67.

06-12-2017

Vivild Varmeværk
00.22.02.A00

17/18320

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til varmeværkets bestyrelse udpeges i henhold til varmeværkets vedtægter.
Selskabets formål er at anlægge og drive et varmeværk i Vivild By til forsyning af
andelshavernes ejendomme med varmt vand til opvarmning af lokaler og varmt brugsvand.
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Endvidere kan
kommunalbestyrelsen udpege 1 medlem til bestyrelsen for den kommunale valgperiode.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
A meddeler navn på den udpegede til direktionssekretariatet.
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68.

06-12-2017

Ørsted Varmeværk
00.22.02.A00

17/18319

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til varmeværkets bestyrelse udpeges i henhold til varmeværkets vedtægter.
Selskabets formål er at anlægge og drive et fjernvarmeværk i Ørsted til forsyning af
andelshavernes ejendomme med varme og varmt brugsvand.
Selskabets

bestyrelse

består

af

5

medlemmer,

hvoraf

1

medlem

udpeges

af

kommunalbestyrelsen for den kommunale valgperiode. De øvrige medlemmer vælges på
generalforsamlingen.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Torben Jensen.
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69.

06-12-2017

Allingåbro Idrætshal
00.22.02.A00

17/18321

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til den selvejende institutions repræsentantskab udpeges i henhold til
institutionens vedtægter.
Institutionens formål er at drive og vedligeholde Allingåbro Idrætshal som et samlingssted for
den stedlige befolkning til udøvelse af idræt, boldspil, gymnastik mv. samt i øvrigt som et
forum for møder, fester, underholdning og undervisning, alt efter bestyrelsens nærmere
bestemmelse.
Institutionens repræsentantskab består af 17 medlemmer, hvoraf kommunalbestyrelsen
udpeger 1 medlem for den kommunale valgperiode.
Repræsentantskabet

udpeger

bestyrelsen,

der

består

af

7

medlemmer.

kommunalbestyrelsen udpegede medlem indgår automatisk i bestyrelsen.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
A meddeler navn på den udpegede til direktionssekretariatet.
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70.

06-12-2017

Auning Idræts- og kulturcenter
00.22.02.A00

17/18537

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til foreningens bestyrelse udpeges i henhold til foreningens vedtægter.
Foreningens formål er at forestå driften af svømme- og idrætshallerne i Auning, med det
formål at realisere visionen om et aktivt og økonomisk bæredygtigt fælles center for idrætsog kulturaktiviteter i Auning. Idræts- og kulturcentret er for alle idræts- og motionsaktiviteter
og det er brugernes center.
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer. Herudover udpeger kommunalbestyrelsen 1
observatør uden stemmeret.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 observatør.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Torben Jensen.
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71.

06-12-2017

Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter
00.22.02.A00

17/18322

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til institutionens bestyrelse udpeges i henhold til institutionens vedtægter.
Institutionens formål er at varetage driften af svømmehal, idrætshal, boldbaner samt
cafeteriaet ved idrætscentret i Grenaa. Institutionen kan indgå aftaler om udlejning mv. af de
nævnte haller mv.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen
for den kommunale valgperiode. De 3 bestyrelsesmedlemmer udpeger herefter de 2 øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 3 medlemmer.
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:
Kenneth Kajhøj (A)
Pia Bjerregaard (O)
Torben Jensen

87

Kommunalbestyrelsen

72.

06-12-2017

Den selvejende institution Nørre Djurs Hallen
00.22.02.A00

17/18323

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til institutionens repræsentantskab og bestyrelse udpeges i henhold til
institutionens vedtægter.
Repræsentantskabet,

som

er

institutionens

højeste

myndighed,

sammensættes

af

repræsentanter fra foreninger mv. samt 2 af kommunalbestyrelsens medlemmer.
Institutionens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af
kommunalbestyrelsen.
Der er ikke noget i institutionens vedtægter der forhindrer, at kommunalbestyrelsen kan vælge
de samme 2 personer til repræsentantskabet og bestyrelsen.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer til repræsentantskabet
og 2 medlemmer til bestyrelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Hans Fisker (A) og Rikke Albæk Jørgensen (V).
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73.

06-12-2017

Den selvejende institution Rougsøhallen
00.22.02.A00

17/18324

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til institutionens repræsentantskab udpeges i henhold til institutionens vedtægter.
Institutionens formål er at opføre og drive en bygning i Ørsted, der indeholder fritids- og
forsamlingslokaler fortrinsvis beregnet til benyttelse af beboere og foreninger i den gamle
Rougsø Kommune.
Bygningen skal fortrinsvist være til disposition for sportsklubber, gymnastikforeninger og
skoler til udøvelse af sport og idræt, men bygningen skal også kunne benyttes af
ungdomsforeninger og andre oplysende foreninger med fortrinsvis kulturelle formål samt til
arrangementer af udstillinger, møder, stævner, turneringer, teater, koncerter og lignende.
Repræsentantskabet består af højest 27 medlemmer, heraf 1 medlem udpeget af
kommunalbestyrelsen blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Udpegningsperioden følger
den kommunale valgperiode.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 kommunalbestyrelsesmedlem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Lars Pedersen (A).
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74.

06-12-2017

Ørum Aktivcenter
00.22.02.A00

17/18325

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til institutionens repræsentantskab og bestyrelse udpeges i henhold til
institutionens vedtægter.
Institutionens formål er at opføre og drive bygninger til idrætslige, kulturelle og sociale
formål henvendt mod områdets beboere i alle aldersgrupper.
Repræsentantskabet, der er institutionens højeste myndighed, består af 35 medlemmer, hvoraf
kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer udpeger 2 medlemmer for den kommunale
valgperiode.
Bestyrelsen, der repræsenterer institutionen i enhver henseende, består af 7 medlemmer,
hvoraf kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer udpeger 1 medlem.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer til repræsentantskabet
og 1 kommunalbestyrelsesmedlem til bestyrelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Karoline Bergqvist (A) som medlem til bestyrelsen og
repræsentantskabet og Kristina Hviid (V) som medlem til repræsentantskabet.
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75.

06-12-2017

Lokalhistorisk Forening Sønderhald
00.22.02.A00

17/18405

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til foreningens bestyrelse udpeges i henhold til foreningens vedtægter.
Foreningens formål er at fremme og styrke den almene interesse for Sønderhald Kommunes
historie og medvirke til at bevare egnens historiske værdier, herunder som sin hovedaktivitet
at drive Sønderhald Egnsarkiv.
Herudover er foreningens formål at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billedog lydoptagelser, trykt materiale og andre data med tilknytning til Sønderhalds borgere,
foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid, samt at stille det indsamlede
materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed.
Foreningens bestyrelse består af 9/10 medlemmer, hvoraf kommunalbestyrelsen udpeger 1
eller 2 medlemmer. Udpegningsperioden følger den kommunale valgperiode.
Ved sidste konstituering den 11. december 2013 udpegede kommunalbestyrelsen 1 medlem.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 eller 2 medlemmer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Helle Ringberg (O).
A meddeler navn på den udpegede til direktionssekretariatet.
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76.

06-12-2017

Rougsø Lokalhistorisk Forening
00.22.02.A00

17/18416

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til foreningens bestyrelse udpeges i henhold til foreningens vedtægter.
Foreningen formål er at fremme interessen for og øge kendskabet til områdets historie og
forhistorie.

Foreningen

indsamler,

registrerer,

bevarer

og

formidler

historisk

og

kulturhistorisk data og materiale indenfor foreningens virkeområde. Endvidere afholder
foreningen foredrag og ekskursioner.
Foreningens bestyrelse består af 9 medlemmer, hvoraf Norddjurs Kommune udpeger 1
medlem.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
A meddeler navn på den udpegede til direktionssekretariatet.
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77.

06-12-2017

Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv
00.22.02.A00

17/18417

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til foreningens bestyrelse udpeges i henhold til foreningens vedtægter.
Foreningens formål er at fremme interessen for og øge kendskabet til områdets historie.
Foreningen indsamler, registrerer, formidler og bevarer arkivalier af privat oprindelse, som er
af væsentlig betydning for dokumentation af virkeområdets historie.
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af Norddjurs
Kommune for den kommunale valgperiode.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Helle Ringberg (O).
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78.

06-12-2017

Pumpelaget Kragsø
00.22.02.A00

17/18418

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til pumpelagets bestyrelse udpeges i henhold til pumpelagets vedtægter.
Pumpelagets formål er bl.a. at drage omsorg for og vedligeholde pumpelagets anlæg.
Bestyrelsen består af 4 medlemmer, hvoraf kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem samt 1
stedfortræder for den kommunale valgperiode.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem og 1 stedfortræder.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Jens Borgaard (A) med Carl Eric Pallesen (A) som
stedfortræder.
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79.

06-12-2017

Den selvejende institution "Broager", Allingåbro
00.22.02.A00

17/18422

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til boliginstitutionens bestyrelse udpeges i henhold til institutionens vedtægter.
Boliginstitutionen har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere
støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger mv.
Boliginstitutionens bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer, herunder mindst
1 kommunalbestyrelsesmedlem, udpeges af kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen

skal

udpege

3

medlemmer,

kommunalbestyrelsesmedlem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:
Karoline Bergqvist (A)
Lars Nielsen (V)
Jytte Schmidt (F)
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80.

06-12-2017

Den selvejende institution Boligselskabet Ålunden
00.22.02.A00

17/18448

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til boliginstitutionens bestyrelse udpeges i henhold til institutionens vedtægter.
Institutionens formål et at opføre, administrere og udleje almene ældreboliger beliggende i
Grenaa hovedsageligt til brug for personer med fysiske/psykiske handicap.
Institutionens bestyrelse består af 3 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af Norddjurs
Kommune. Det pågældende skal have tilknytning til det sociale område f.eks. gennem
medlemskab af handicaprådet.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Marianne Jensen (A).
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81.

06-12-2017

Den selvejende institution Djursvold
00.22.02.A00

17/18453

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til institutionens bestyrelse udpeges i henhold til institutionens vedtægter.
Institutionens formål er at erhverve og ombygge institutionens ejendom beliggende i Gjerrild,
hvorfra der skal drives vandrehjem, ligesom lokalerne agtes udnyttet til lejrskole og
fritidsaktiviteter af forskellig art. Endvidere skal der i ejendommen indrettes egnsmuseum og
egnsarkiv.
Institutionens bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af
kommunalbestyrelsen for den kommunale valgperiode.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 medlemmer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Henning Hansen (A) og Helle Ringberg (O).
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82.

06-12-2017

Ejerforeningen Fuglsanggården
00.22.02.A00

17/18458

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til ejerforeningens bestyrelse udpeges i henhold til ejerforeningens vedtægter.
Ejerforeningens formål er at administrere de fælles anliggende for ejerlejlighederne
beliggende på matrikel nr. 1iu Hessel hgd i Grenaa, der ejers af henholdsvis Norddjurs
Kommune og De Vanføres Boligselskab.
Ejerforeningens bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf Norddjurs Kommune udpeger 2
medlemmer og mindst 1 stedfortræder.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 medlemmer og mindst 1 stedfortræder.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:
Marianne Jensen (A)
Michael Vejlstrup (I)
Carl Eric Pallesen (A) som stedfortræder
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83.

06-12-2017

Ejerforeningen Posthaven
00.22.02.A00

17/18467

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til ejerforeningens bestyrelse udpeges i henhold til ejerforeningens vedtægter.
Ejerforeningens formål er at administrere de fælles anliggender for ejerlejlighederne på
matrikel nr. 7ab beliggende i Grenaa, der ejes af henholdsvis Norddjurs Kommune og De
vanføres Boligselskab.
Ejerforeningens bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf Norddjurs kommune udpeger 2
medlemmer og mindst 1 stedfortræder.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 medlemmer og mindst 1 stedfortræder.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Marianne Jensen (A) med Carl Eric Pallesen (A) som
stedfortræder og Børge Jacobsen (O) med Jens K. Lundager (O) som stedfortræder.
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84.

06-12-2017

Grenaa Håndværkerforeninges Lærlingelegat mv.
00.22.02.A00

17/18475

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til legaternes bestyrelse udpeges i henhold til fundats for


Grenaa Håndværkerforenings legat til håndværkerlærlinge



Grenaa Håndværkerforenings legat til videreuddannelse af unge fra den tidligere
Grenaa Kommune



Grenaa

Håndværkerforenings

legat

til

erhvervsskolerne

i

Grenaa

Bestyrelsen for Grenaa Håndværkerforenings legat til håndværkerlærlinge består af 5
medlemmer, hvoraf kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer blandt sine medlemmer.
Udpegningsperioden følger den kommunale valgperiode. De to medlemmer skal være fra
Grenaa-egnen.
Bestyrelsen for Grenaa Håndværkerforenings legat til håndværkerlærlinge bestyrer de to
øvrige legater.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Hans Fisker (A) og Diana Skøtt Larsen (O).
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85.

06-12-2017

Frøken Pauline Andersens Brudelegat
00.22.02.A00

17/18496

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Medlemmer til legatets bestyrelse udpeges i henhold til legatets fundats.
Legatets bestyrelse består af den til enhver tid værende sognepræst for Ålsø Sogn samt 2
medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Kommunalbestyrelsen udpeger Pia Bjerregaard (O) og Jens Meilvang (I).
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86.

06-12-2017

Underskriftsbemyndigelse
00.22.02.A00

17/18514

Åben sag

Sagsgang:
KB
Sagsfremstilling
Underskriftsbemyndigede udpeges i henhold til lov om kommunernes styrelse.
Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og
påtegnelse af garantiforpligtigelser skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller
næstformand (næstformænd) og en person der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.
Sædvanligvis bemyndiges kommunaldirektøren og en eller flere af de øvrige ledende
embedsmænd i kommunen. Alle de udpegede skal være personligt udpegede af
kommunalbestyrelsen, således at deres navne fremgår af beslutningsprotokollen.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at kommunaldirektør Christian Bertelsen, sekretariatschef
Kim Bruun Nielsen og økonomichef Lisbeth Krogh bemyndiges til i forening med borgmester
eller viceborgmester at underskrive de i loven nævnte dokumenter.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017
Godkendt.
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06-12-2017

Underskriftsside

Jan Petersen (A)

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Hans Fisker Jensen (A)

Bente Hedegaard (A)

Fritz Birk Sørensen (A)

Else Søjmark (A)

Tom Bytoft (A)

Niels Basballe (A)

Lars Pedersen (A)

Lars Møller (A)

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Mads Nikolajsen (F)

Aleksander Myrhøj (F)

Ulf Harbo (Ø)

Steen Therkel Jensen (O)

Pia Bjerregaard (O)

Diana Skøtt Larsen (O)

Benny Hammer (C)

Mads Jensen (C)

Jens Meilvang (I)

Michael Vejlstrup (I)

Kristina Hviid (V)

Niels Ole Birk (V)

Lars Sørensen (V)

Rikke Albæk Jørgensen (V)

Lars Østergaard (V)

Kasper Bjerregaard (V)
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