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Indholdsfortegnelse 

 
 

87.  Opførelse af 21 seniorboliger med fælleshus på Sdr Ringvej 31, Sæby - 
Boligforeningen af 1942 (Skema A) 

Åben sag 

88.  Beredskabsplan for den almene vandforsyning i Sæby Kommune Åben sag 

89.  Udvidelse af aktiekapital i Nordjysk Elhandel Åben sag 

90.  Afgift for trailerbåde Åben sag 

91.  Renovering Torslev Skole Åben sag 

92.  EU licitation skolerengøring Åben sag 

93.  Dybvad Børnehave - licitation Åben sag 

94.  Fælles Mål - beskrivelser og vejledninger Åben sag 

95.  Thorshøj Børnehave - årsregnskab 2003 Åben sag 

96.  Sæby Museum - årsregnskab 2003 Åben sag 

97.  Østervrå Idræts- og Kulturcenter - årsregnskab 2003 Åben sag 

98.  Revision af Sæby Kommunes regnskab for perioden 1. januar - 31. december 
2003 

Åben sag 

99.  Toppen af Danmark - godkendelse af handlingsplan 2005 - 2007 Åben sag 

100.  Forslag til ligningsplan for produktionsåret 2004/2005 Åben sag 

101.  Musikskole/Fælleshus/Kulturhus Åben sag 

102.  Vandforsyning af Søholt - Efterretningssag Åben sag 

103.  Økonomirapportering pr. 30. april 2004 - Efterretningssag Åben sag 

104.  Likviditetsoversigt - Efterretningssag Åben sag 

105.  Ministerielle love, lovbekendtgørelser og bekendtgørelser - Efterretningssag Åben sag 

106.  Salg Lukket sag 

107.  Indfrielse af lån Lukket sag 
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Sagsfremstilling 
Boplan. Ålborg har fremsendt skema A for Boligforeningen af 1942. 
  
Bygherrerollen har været udbudt, og der kom 1 tilbud fra Boligforeningen af 1942 inden fristens udløb den 27. maj 2004 
kl. 12.00. 
  
Projektet består af 21 seniorboliger: 

  
I ovennævnte areal er der 144 m² fælleshus. 
  
Gennemsnitlig boligareal er 84 m² pr. bolig. 
  
Byggeriets anskaffelsessum fordeler sig således: 
  

  
Projektet opfylder maksimumbeløbet 14.500 kr. pr. m² - hvilket svarer til rammebeløb for 2004. 
  
Den årlige husleje pr. m² er beregnet til 759 kr. pr. m². 
  
Udbudsform er: Offentlig udbud i hovedentreprise og fagentreprise. 
  
Projektet forventes påbegyndt den 1. september 2004 og afsluttet den 1. december 2005 
  
Teknisk Forvaltning bemærker, at det kommunale udlån er 7% af anskaffelsessummen eller 1.782.340 kr. Beboerindskud 
udgør 2% af anskaffelsessummen.  
Den kommunale garanti udgør 28,57% af lånet, som er 91% af anskaffelsessummen. Lån : 23.170.420 kr. – kommunal 
garanti er 28,57% heraf: 6.620.000 kr. 
På budgettet for 2004 er der afsat 1.200.000 kr. som udlån til Landsbyggefonden. Der mangler 582.340 kr., som søges 
finansieret af kassebeholdningen. 
Det kommunale udlån på 7% til Landsbyggefonden vil kunne lånefinansieres. 
  
Plansektionen oplyser, at projektet er i overensstemmelse med lokalplan 4.89.0, og der er ingen bemærkninger. 
  
Drifts- og Forsyningsafdelingen oplyser, at de interne veje skal være åbne for ambulance- og taxikørsel.  
  
Kloakforsyningen oplyser at der er aftalt med rådgiver, hvor de nye kloakstik skal placeres. Kloakstik er udført i 2002. 
  
Økonomifunktionen oplyser, at det samlede kommunale udlån vil kunne finansieres ved en lånoptagelse. Der er dog ikke 
i budgettet for 2004 indregnet en lånoptagelse. Det manglede beløb på 582.340 kr. vil derfor  kunne finansieres ved 
låneoptagelse. Alternativt finansiering af kassebeholdningen. 
De afledte driftsudgifter til boligydelse vurderes til ca. 180.000 kr. – vurderet ud fra lignende boliger. Driftsudgiften vil 
påvirke budgettet for 2006 og overslagsår. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller at 
  

� Boligforeningen af 1942 godkendes som bygherre  
  

� skema A godkendes  
  

� der tages stilling til, om det kommunale udlån 1.782.340 kr. skal lånefinansieres, hvorefter 1.200.000 kr. kan 

87. Opførelse af 21 seniorboliger med fælleshus på Sdr Ringvej 31, Sæby - 
Boligforeningen af 1942 (Skema A) 

J.nr.: 03.02.12P19 Sagsident: 04-0095 Sbh. TF/gc Åben sag 
  

3 stk. 2-rum pr bolig, i alt: 200,7 m² 
18 stk. 3-rum pr. bolig, i alt: 1.555,2 m² 
21 stk. 1.756,0 m² 

Grundudgifter:   5.353.000 kr. 
Håndværkerudgifter:   15.858.000 kr.  
Omkostninger:   3.882.000 kr. 
Gebyrer:   369.000 kr. 
I alt   25.462.000 kr. 
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tillægges kassebeholdningen, eller at merudlån 582.340 kr. finansieres af kassebeholdningen.  
  

� den kommunale garanti på kr. 6.620.000 godkendes  
  

� bemærkninger fra Teknisk Forvaltnings sektioner iagttages  
  

� teknikerberegningen forelægges Kommunernes Revision til udtalelse 
 

  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 8. juni 2004  
Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 
Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til Byrådets godkendelse - således at de 582.340 kr. umiddelbart finansieres af 
kassen. Evt. beslutning om lånefinansiering af det kommunale udlæg foretages primo 2005. 
  

Beslutning - Byrådet den 15. juni 2004 

Fraværende: Søren Voss Jensen med afbud 

Karl Falden forlod mødet som inhabil. 
 
Godkendt - som indstillet af Økonomiudvalget. 

 
 

Sagsfremstilling 
Sagen er tidligere behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 13. april 2004 som pkt. 110. Udvalget ønskede, at 
forvaltningen skulle sikre, at materialet var forelagt vandværkerne til godkendelse ved de enkelte bestyrelser. 
  
Beredskabsplanerne har tidligere været forelagt vandværkerne til udtalelse. Miljøsektionen udsendte den 15. april 2004 
på ny planerne til det enkelte vandværk. Vandværkerne blev bedt om at godkende planerne inden 1. maj 2004 og fik i 
den forbindelse oplyst, at planerne blev betragtet som godkendt, hvis ikke Teknisk Forvaltning havde modtaget 
kommentarer/rettelser inden denne dato. 
  
Dette har resulteret i enkelte rettelser hos tre vandværker, og der er modtaget underskrifter fra fire vandværker. 
Rettelserne er ført ind i planerne, og de enkelte sider er vedlagt som bilag til dette punkt. Disse sider bedes udskiftet i de 
planer, der blev udleveret til mødet den 13. april 2004.  
  
Planerne bedes medbragt af Teknisk Udvalgs medlemmer ved sagens behandling i Byrådet. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•         beredskabsplanerne for de enkelte vandværker samt beredskabsplanen for den samlede almene vandforsyning i 
Sæby Kommune godkendes og videresendes til godkendelse af Økonomiudvalget  Byrådet 

  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 25. maj 2004  
Fraværende:  
Teknisk Forvaltnings indstilling tiltrådt. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 1. juni 2004  
Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

88. Beredskabsplan for den almene vandforsyning i Sæby Kommune 

J.nr.: 13.02.00P00 Sagsident: 03-0118 Sbh. TF/pno Åben sag 
  

Bilag   Fordeling 
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Bilagene forefindes på sagen. 
  

Beslutning - Byrådet den 15. juni 2004 

Fraværende: Søren Voss Jensen med afbud 

Godkendt. 

 
 
 

1. Rettelser for Præstbro Vandværk (s. 9, 10 og 14 i planen) TU 
2. Rettelser for Toftelund Vandværk (s. 4 og 9 i planen) TU 
3. Rettelser for Thorshøj Vandværk (s. 9, 14 og 15 i planen) TU 
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Sagsfremstilling 
På Teknisk Udvalgs møde den 10. februar 2004 blev der orienteret om en eventuel udvidelse af aktiekapitalen i Nordjysk 
Elhandel A/S. 
  
På Nordjysk Elhandel A/S generalforsamling den 21. april 2004 blev det vedtaget at udvide aktiekapitalen med 30 mio. 
kr. Denne udvidelse blev gjort betinget af: 
  

1.       Lovforslag indeholdende afskaffelse af aftagepligt af prioriteret produktion skal være vedtaget 
  

2.       Aktionærerne skal hver især tiltræde aktiekapitaludvidelsen 
  
Sæby Kommunale Elforsynings andel af udvidelsen udgør 825.000 kr. med den nuværende fordeling mellem 
ejerkredsen. Efter udvidelsen vil aktiekapitalen i Nordjysk Elhandel A/S udgøre 83.900.000 kr., hvoraf Sæby 
Kommunale Elforsynings andel udgør 2.225.000 kr. svarende til 2,6%. 
  
Der er ikke optaget beløb til udvidelse af aktiekapital i Nordjysk Elhandel A/S på elforsyningens budget for 2004. En 
udvidelse af aktiekapitalen kan finansieres ved træk på elforsyningens mellemregning med kommunen. 
  
Økonomifunktionen oplyser, at Byrådet skal tage stilling til aktieudvidelsen. Finansieringen kan ske som anført. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

� aktieudvidelsen tiltrædes på betingelse af:  
  

1.       Lovforslag indeholdende afskaffelse af aftagepligt af prioriteret produktion skal være vedtaget 
  
2.       Aktionærerne skal hver især tiltræde aktiekapitalen 

  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 11. maj 2004  
Fraværende: Jens Mørk efter afbud. 
Udsættes til næste møde. 
  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 25. maj 2004  
Fraværende:  
Forvaltningens indstilling anbefales til Byrådets godkendelse. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 8. juni 2004  
Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 
Anbefales som indstillet af Teknisk Udvalg. 
  

Beslutning - Byrådet den 15. juni 2004 

Fraværende: Søren Voss Jensen med afbud 

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 

89. Udvidelse af aktiekapital i Nordjysk Elhandel 

J.nr.: 13.01.00Ø50 Sagsident: 04-0140 Sbh. TF/eha Åben sag 
  

90. Afgift for trailerbåde  

J.nr.: 08.01S29 Sagsident: 04-0512 Sbh. TF/bi Åben sag 
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Sæby Havn oplever et stigende brug af havnen til isætning af trailerbåde. For år tilbage besluttede Teknisk Udvalg, at 
man ikke ville opkræve afgift for denne aktivitet. I og med at aktiviteten er steget betydeligt, er det blevet et problem at 
få plads til diverse trailere og biler. 
  
Helt præcis foregår der det, at trailerbådene isættes fra slæbestedet bag havnekontoret. Arealet her er i forvejen meget 
belastet af, at der parkeres overalt. Mens bådene er ude på sejltur, står bilen og traileren tilbage og optager plads for 
mindst to andre køretøjer. 
  
Set i lyset af, at aktiviteten er stærkt stigende og dermed hører med til den normale brug af havnen, ville det være 
ønskeligt, at der kunne opkræves en afgift for brugen af havnen. Det er havnens ønske, at der allerede i år vedtages en 
afgift for isætning af trailerbåde. 
  
Forvaltningen foreslår følgende takster: 
  

  
Priserne er brugerens bruttopris og indeholder evt. moms. Priserne er 2004-niveau og reguleres årligt med samme pristal 
som bådpladserne. 
  
Økonomifunktionen oplyser, at taksten skal godkendes af Byrådet. Det vurderes, at indtægten vil blive på ca. 10.000 kr. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller til Teknisk Udvalg og Byrådet, at 
  

� taksten godkendes.  
  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 25. maj 2004  
Fraværende:  
Forvaltningens indstilling anbefales til Byrådets godkendelse. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 1. juni 2004  
Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

Beslutning - Byrådet den 15. juni 2004 

Fraværende: Søren Voss Jensen med afbud 

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Der har været afholdt licitation på renovering af Torslev Skole. 
  
Der er afsat følgende til renoveringen. 
  

Pris pr. isætning 50 kr. 
Sæsonkort 1.250 kr. 
Mulighed for rabatordning som ved gæstesejlere. 
Ugekort er 5 x dagspris 

250 kr. 

10+ordning hvor køb af 10 ture eller derover samlet, giver 
50% rabat. Denne aftale kan ikke benyttes i juli. 

  

91. Renovering Torslev Skole 

J.nr.: 82.18S05 Sagsident: 03-0616 Sbh. BK/el Åben sag 
  

2003 200.000 kr. 
2004 5.800.000 kr. 
2005 3.940.000 kr. 
2006 4.000.000 kr. 
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Budget 16.000.000 kr., så rest i alt 3.123.030 kr. 
  
Skolen ønsker at få tilbygningen ved fagfløjen flyttet til pergolagangen. Der er vedlagt tegning over dette.  

  
*) I forhold til pedelværkstedet kan det oplyses, at der ikke er afsat midler til at flytte det til kælderen (ungdomsklubbens 
lokaler). Der er afsat midler til nedrivning af barak m.m. Ved at der blev bygget til pedellen, vil der ikke blive brug for at 
flytte ungdomsklubben. 
  
Croquis Arkitekterne A/S har endvidere udarbejdet en tidsplan som viser, at renoveringen kunne udføres i 2004 og 2005 
til færdiggørelse 15. september 2005. Dette vil kræve, at 4.000.000 kr. fra investeringsoversigten for 2006 blev 
overflyttet til frigivelse i 2005. Dette ville betyde en besparelse på 200.000 kr. (regulering tilbud efter fastprisperioden). 
Der er ikke i dette taget stilling til skolens ”ønskeseddel”. 
  
Økonomifunktionen kan oplyse, at Byrådet den 7. oktober 2003 meddelte anlægsbevilling til renoveringen (projektering) 
med 200.000 kr. og i mødet den 16. december 2003 tillæg til anlægsbevilling på 15.800.000 kr. Der er således frigivet i 
alt 16 mio. kr. Såfremt projektet ønskes fremrykket, vil det kræve en tilpasning af de afsatte rådighedsbeløb i 2005, 2006 
og 2007. 
Projektet skal i henhold til Lovforslag nr. 192 om kommunal anlægsvirksomhed fremsendes til Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet til godkendelse, inden der indgås bindende kontrakter. 
  
Indstilling  
Det indstilles, at 

� projektet ændres, så tilbygningen flyttes som beskrevet i bilag  
� der tages stilling til skolens øvrige ønskeseddel  
� der tages stilling til byggeperiode  

  
Kl. 16.30 Frank Svendsen deltager i dette punkt. 
  
Beslutning 
Børne- og Kulturudvalget den 26. maj 2004  
Fraværende: Knud Hjørnholm 
Det indstilles, at finansieringen afholdes i 2004 og 2005. 
Det indstilles, at tilbygningen flyttes som beskrevet i bilag 1 - udgift 550.000 kr. 
Det indstilles, at der isættes vindue i gavl - udgift 20.000 kr. 
  
Styregruppen udarbejder notat om kælderen i det gule hus kan bruges som pedelværksted samt notat om, hvad et 
væksthus er samt evt. placering. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 1. juni 2004  
Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 
Behandlingen fortsættes på næste møde. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 8. juni 2004  
Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 
Børne- og Kulturudvalgets indstilling anbefales til Byrådets godkendelse - finansieret som skitseret af 
Økonomifunktionen. 
  

2007 2.060.000 kr. 

Ved licitationen var billigste håndværkertilbud på 9.646.970 kr. 
Øvrige bygningsmæssige udgifter + inventar 1.190.000 kr. 
Omkostninger 2.040.000 kr. 
I alt 12.876.970 kr. 

Udgiften vil være 550.000 kr. 
Skolen har endvidere følgende ønskeseddel:   
vindue i gavl 20.000 kr.   
pedelbygning *) 750.000 kr. 
væksthus 50.000 kr. 
tagrenovering 1.720.000 kr. 
I alt 3.090.000 kr. 

Bilag   Fordeling 
1.  Tegning tilbygning af 18. maj 2004 BKU, ØU, BR 
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Beslutning - Byrådet den 15. juni 2004 

Fraværende: Søren Voss Jensen med afbud 

E-mail af 15/6-04 fra Elsemarie Lauvring vedrørende finansiering udleveret. 
 
Godkendt - som indstillet af Økonomiudvalget. 

 
 

Sagsfremstilling 
Licitation på rengøring af skoler samt områdekontor Vest. 
  
Ved licitationen den 26. april 2004 indkom der tilbud fra 6 firmaer: 
  
J.C. Rengøring 
Rengøring Nord ApS 
Forenede Rengøring A/S 
Hallund A/S 
Rengøringscentralen Nordjylland 
ISS Facilityservices. 
  
Der var ikke forbehold, der havde betydning for valg af leverandør. 
  
Stadsing har gennemgået alle tilbud og er kommet frem til, at alle tilbud er acceptable i forhold til antallet af timer, som 
tilbudsgiverne har benyttet til udregning af deres tilbud. 
  
Der er givet tilbud, sådan at enkelte skoler kan trækkes ud, hvis skolerne selv ønsker at forestå rengøringen. Det skal dog 
bemærkes, at der vil være en betydelig udgift til rengøringsmateriel. 
  
Der afholdes møde med skolerne onsdag den 2. juni. 
  
I forhold til ISS Facilityservices er der siden licitationen sket rettelser fra deres side. De havde givet forkert tilbud på 
daglig rengøring på Sæbygaardsskolen (for få kvadratmeter) samt for stort et beløb til hovedrengøring af SFO, 
Stensnæsskolen. 
  
Disse rettelser har ikke betydning i forhold til det billigste samlede tilbud, som dækker: 

� daglig rengøring  
� hovedrengøring  
� vinduespolering  

  
Det billigste samlede tilbud er fra Rengøringscentralen Nordjylland på 3.825.645 kr. 
Der skal desuden i 2004 afsættes midler til: 

� hovedrengøring  
� virksomhedsoverdragelse  
� polishbehandling  
� pulje til ekstra rengøring ved ombygninger, eksempelvis Torslev Skole.  

  
Dette kan dækkes indenfor nuværende budget. 

  
I 2005 skal der afsættes i alt ca. 4.200.000 kr. til rengøring. Dette tal vil dække: 

� daglig rengøring  
� hovedrengøring  
� polishbehandling  

2. Tidsplan for ombygning og renovering af 19. april 2004 BKU, ØU, BR 

92. EU licitation skolerengøring 

J.nr.: 82.08Ø22 Sagsident: 03-1217 Sbh. BK/el Åben sag 
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� pulje til ekstra rengøring til bl.a. ekstra rengøring ved ombygningen af Torslev Skole.  
  
Der er afsat 6.585.180 kr. på budget 2004 til rengøring. Dette betyder en besparelse på ca. 2.350.000 kr. i forhold til 
nuværende budgettal. 
  
Økonomifunktionen oplyser, at den beregnede besparelse ikke er indregnet i basisbudgettet for 2005 budgettet, hvorfor 
beløbet vil kunne anvendes til finansiering af de ændringer, som påtænkes iværksat. Sagen giver ikke anledning til 
yderligere bemærkninger. 
  
  
Indstilling  
Det indstilles, at tilbuddet fra Rengøringscentralen Nordjylland antages. 
  
Beslutning 
Børne- og Kulturudvalget den 2. juni 2004  
Fraværende: Johan Berg Jensen 
Bilag om daglige timer samt periodisk tid udleveret på mødet. 
  
Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 8. juni 2004  
Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

  

Beslutning - Byrådet den 15. juni 2004 

Fraværende: Søren Voss Jensen med afbud 

Godkendt. 

 
 
 

Bilag   Fordeling 
1. Mail af 28. maj 2004 fra ISS med tilbudsspecifikation på Sæbygaardskolen BKU, ØU, BR 
2. Mail af 28. maj fra Stadsing med tilbud på rengøring i kr., timer og vinduespolering BKU, ØU, BR 
3. Samlet tilbud rengøring 2004 af 1. juni 2004  BKU, ØU, BR 
4.  Daglige timer samt periodisk tid fra Stadsing BKU, ØU, BR 
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Sagsfremstilling 
Der har været afholdt licitation på renovering/tilbygning til Dybvad Børnehave. 
  
Der er afsat 800.000 kr. på investeringsoversigten for 2004 samt 825.000 kr. for 2005. 
  
  

  
Overskud 1.625.000 kr. – 1.591.728 kr. = 33.272 kr. 
  
Det betyder, at tilbudene kan afholdes af den givne bevilling. Byggeperiode er fra august 2004 til april 2005.  
  
Indstilling  
Det indstilles, at 

� projektet godkendes  
� der frigives 1.591.728 kr. fra investeringsoversigten.  

  
Økonomifunktionen kan oplyse, at der forinden arbejdet med renovering/tilbygning af Dybvad Børnehave skal meddeles 
anlægsbevilling på 1.591.728 kr. Finansiering af anlægsbevillingen foretages af de på investeringsoversigten optagne 
rådighedsbeløb, der udgør 800.000 kr. i 2004 og 825.000 kr. i 2005. Der er ikke taget stilling til, hvorledes det 
overskydende rådighedsbeløb på 33.272 kr. eventuelt skal anvendes. 
  
Beslutning 
Børne- og Kulturudvalget den 26. maj 2004  
Fraværende: Knud Hjørnholm 
Lene Christiansen forlod mødet til dette punkt. 
  
Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 1. juni 2004  
Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

  

Beslutning - Byrådet den 15. juni 2004 

Fraværende: Søren Voss Jensen med afbud 

Lene Christiansen forlod mødet som inhabil. 
 

93. Dybvad Børnehave - licitation  

J.nr.: 82.18.00S05 Sagsident: 2004-524 Sbh. BK/el Åben sag 
  

Billigste håndværkerudgifter var på 1.188.227 kr. 
TDC 5.000 kr. 
Alarm 13.900 kr. 
Teknikerhonorar 116.000 kr. 
Tryk af tegninger 10.000 kr. 
Geoteknisk undersøgelse 20.000 kr. 
Forsikring og byggetilladelse 15.000 kr. 
Diverse udgifter til strøm 15.000 kr. 
I alt 1.383.127 kr. 
Uforudsete udgifter 50.000 kr.  
  1.433.127 kr. 
Inventar 158.601 kr. 
I alt 1.591.728 kr. 

Bilag   Fordeling 
1. Notat fra Frank Svendsen af 4. maj 2004 BKU, ØU, BR 
2. Tegning (plan 1:100) BKU, ØU, BR 
3. Anlæg 2004 BKU, ØU, BR 
4. Tegning om- og tilbygning af 5. april 2004 BKU, ØU, BR 
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Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling: 
Folkeskoleloven er blevet justeret på en række punkter. 
  
Loven medfører fælles bindende mål for alle fag på bestemte klassetrin. Målene fastsættes på de klassetrin, hvor det er 
pædagogisk begrundet ud fra det enkelte fags opbygning og progression. Rent praktisk kommer det til at ske ved, at de 
eksisterende mål (Klare Mål) gøres bindende. Der tales nu om slutmål og trinmål – fælles mål. Faghæfterne nr. 3 – 24 er 
nu klar fra Undervisningsministeriet. 
  
Indstilling  
Det indstilles, at 

� de vejledende læseplaner og beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål i faghæfterne 
nr. 3 – 24 godkendes som bindende for Sæby Kommunes skoler  

� de enkelte skoler herefter kan søge om ændringer i forhold til det af udvalget fastsatte.  
  
Henvisning til Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk  fælles mål. 
  
Beslutning 
Børne- og Kulturudvalget den 12. maj 2004  
Fraværende: Per Hjortnæs Pedersen 
Indstillingen godkendt og anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 25. maj 2004  
Fraværende: Hans Krarup Olesen  og Erling Thomsen med afbud. 
Fremsendes til Byrådets afgørelse, idet det forudsættes, at sagen ikke har økonomiske konsekvenser. 
  

Beslutning - Byrådet den 15. juni 2004 

Fraværende: Søren Voss Jensen med afbud 

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Thorshøj Børnehave har fremsendt det afsluttede regnskab for 2003. 
  
Økonomifunktionen kan til det udarbejdede regnskab oplyse, at indtægterne fra Sæby Kommune er i overensstemmelse 
med de i kommunen afregnede tilskud og forældrebetalinger. Herudover giver regnskabet ikke anledning til 
bemærkninger, og der henvises til den udarbejdede revisionspåtegning. 
  
  
Beslutning 
Børne- og Kulturudvalget den 12. maj 2004  
Fraværende: Per Hjortnæs Pedersen 
Anbefales godkendt. 
  
Beslutning 

94. Fælles Mål - beskrivelser og vejledninger 

J.nr.: 17.02.02P00 Sagsident: 2004-490 Sbh. BK/ban Åben sag 
  

95. Thorshøj Børnehave - årsregnskab 2003 

J.nr.: 00.01S08 Sagsident: 2000-966 Sbh.  Åben sag 
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Økonomiudvalget den 25. maj 2004  
Fraværende: Hans Krarup Olesen  og Erling Thomsen med afbud. 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  
  

  

Beslutning - Byrådet den 15. juni 2004 

Fraværende: Søren Voss Jensen med afbud 

Godkendt. 

 
 
 

Bilag   Fordeling 
1. Årsrapport 2003 BKU, ØU, BR 

Page 13 of 22Bilag

02-12-2011file://P:\Sæby\saeby-byraad-2004.06.15.htm



Sagsfremstilling 
Sæby Museum fremsender årsregnskab for 2003. 
  
Økonomifunktionen kan til regnskabet oplyse, at de optagne tilskud fra Sæby Kommune er i overensstemmelse med de 
kommunale bogførte beløb. Herudover giver regnskabet ikke anledning til bemærkninger, og der henvises til den 
udarbejdede revisionsprotokol. 
  
  
Beslutning 
Børne- og Kulturudvalget den 12. maj 2004  
Fraværende: Per Hjortnæs Pedersen 
Anbefales godkendt. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 25. maj 2004  
Fraværende: Hans Krarup Olesen  og Erling Thomsen med afbud. 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

  

Beslutning - Byrådet den 15. juni 2004 

Fraværende: Søren Voss Jensen med afbud 

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Østervrå Idræts- og Kulturcenter har fremsendt årsregnskab for 2003. 
  
Økonomifunktionen kan til regnskabet oplyse, at de optagne tilskud fra Sæby Kommune er i overensstemmelse med de 
kommunale bogførte beløb. Herudover giver regnskabet ikke anledning til bemærkninger, og der henvises til den 
udarbejdede revisionspåtegning. 
  
Beslutning 
Børne- og Kulturudvalget den 12. maj 2004  
Fraværende: Per Hjortnæs Pedersen 
Anbefales godkendt. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 25. maj 2004  
Fraværende: Hans Krarup Olesen  og Erling Thomsen med afbud. 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

  

Beslutning - Byrådet den 15. juni 2004 

96. Sæby Museum - årsregnskab 2003 

J.nr.: 00.01.00S08 Sagsident: 2004-444 Sbh. BK/el Åben sag 
  

Bilag   Fordeling 
1. Årsrapport 2003 BKU, ØU, BR 
2. Udskrift af revisionsprotokol BKU, ØU, BR 

97. Østervrå Idræts- og Kulturcenter - årsregnskab 2003 

J.nr.: 01.01.00S08 Sagsident: 2004-446 Sbh. BK/el Åben sag 
  

Bilag   Fordeling 
1. Årsrapport 2003 BKU, ØU, BR 
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Fraværende: Søren Voss Jensen med afbud 

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Byrådet vedtog i mødet den 20. april 2004 at oversende det forelagte årsregnskab for 2003 til revisionen. 
  
Kommunernes Revision fremsender revisionsberetning nr. 160, der indeholder revision af regnskabet og afsluttende 
beretning for regnskabsåret 2003. 
  
Kommunernes Revision anfører, at det reviderede regnskab for 2003 har omfattet kommunens årsberetning samt de 
oversigter, bemærkninger og redegørelser, der i henhold til de gældende regler for regnskabsaflæggelse skal udarbejdes. 
  
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. 
  
Indstilling  
Økonomifunktionen indstiller årsregnskabet for år 2003 og beretning nr. 160 til Økonomiudvalgets og Byrådets 
godkendelse. 
  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 8. juni 2004  
Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

  
Økonomiudvalgets medlemmer bedes medbringe bilaget fra Økonomiudvalgets møde den 8. juni 2004. 

Beslutning - Byrådet den 15. juni 2004 

Fraværende: Søren Voss Jensen med afbud 

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Toppen af Danmark fremsender ”Lysets Land 2005 – 2006 – 2007” - forslag til handlingsplan. 
  
Indstilling  
Borgmesterkontoret fremsender handlingsplanen til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 8. juni 2004  
Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 
Tommy Thomsen forlod mødet som inhabil. 
Handlingsplanen anbefales til Byrådets godkendelse. 
  
Økonomifunktionen oplyser, udgiften i 2004 har udgjort 148.310 kr. I budgetforslaget for 2005 har Sæby Kommune 

98. Revision af Sæby Kommunes regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2003 

J.nr.: 00.01K01 Sagsident: 04-0557 Sbh. CF/pn Åben sag 
  

Bilag   Fordeling 
1. Beretning nr. 160 ØU, BR 

99. Toppen af Danmark - godkendelse af handlingsplan 2005 - 2007 

J.nr.: 24.05P22 Sagsident: 04-0559 Sbh. BKT/fh Åben sag 
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afsat 165.750 kr. til formålet. Udgiften ifølge forslag til handlingsplan fra Toppen af Danmark udgør 202.240 kr. 
  

  

Beslutning - Byrådet den 15. juni 2004 

Fraværende: Søren Voss Jensen med afbud 

Tommy Thomsen forlod mødet som inhabil. 
 
Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
I henhold til skattestyrelseslovens §1 er Byrådet ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en plan for den kommunale 
skattemyndigheds ligningsarbejde. 
  
Planen dækker perioden 1. juli 2004 – 30. juni 2005. 
  
Indstilling  
Skatteafdelingen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler forslag til ligningsplanen til Byrådets godkendelse. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 8. juni 2004  
Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

  
Økonomiudvalgets medlemmer bedes medbringe bilaget fra Økonomiudvalgets møde den 8. juni 2004. 

Beslutning - Byrådet den 15. juni 2004 

Fraværende: Søren Voss Jensen med afbud 

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Efter Byrådets afgørelse om at projekt 1 vandt opgaven med at opføre Kulturhuset/Musikskolen, har der været afholdt 
møder i styregruppen om et revideret forslag. Der er ved udarbejdelsen af dette forslag bl.a. arbejdet med de ændringer 
Musikskolen ønskede samt placeringen af Kulturhuset/Musikskolen efter ønske fra Borgmesteren. Dette er nærmere 
beskrevet i bilagsmappe. 
Det skal bemærkes, at hvis Kulturhuset/Musikskolen flyttes til anden placering, vil det betyde ændring i tidsplanen. 
  
Endvidere har arkitektfirmaet kort beskrevet, hvad der skulle til for at hæve byggeriets standard. Det skal i denne 
forbindelse præciseres, at byggeriet kan holdes indenfor de 14.000.000 kr. 

Bilag   Fordeling 
1. Lysets Land 2005 – 2006 – 2007 – forslag til handlingsplan ØU, BR 
2. Skrivelse fra Toppen af Danmark, dateret 28. maj 2004 ØU, BR 

100. Forslag til ligningsplan for produktionsåret 2004/2005 

J.nr.: 25.25P15 Sagsident: 04-0551 Sbh. CF/csn Åben sag 
  

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til Ligningsplan – Produktionsåret 2004/2005 ØU, BR 

101. Musikskole/Fælleshus/Kulturhus 

J.nr.: 20.11P00 Sagsident: 04-0184 Sbh. BK/elu Åben sag 
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Indenfor projektet er det forudsat, at ydervægge er betonelementer. Hvis dette skal ændres til murede ydervægge, vil der 
være en merpris på 300.000 kr. Dette skal der tages beslutning om, inden der udsendes udbudsmateriale til licitation. 
  
De andre alternative forslag kan indarbejdes i udbudsmateriellet, sådan at der fremkommer en særskilt pris på disse. Der 
kan derefter tages stilling til, om disse forslag skal indarbejdes i projektet. 
  
Indstilling  
Byrådet skal tage stilling til følgende: 

� placering af Kulturhus/Musikskole  
� betonelementer eller murede ydervægge, merpris 300.000 kr.  
� skal der i udbudsmaterialet bedes om alternative forslag som beskrevet i bilag.  

  

Bilag udsendes kun til Byrådets medlemmer. 

Beslutning - Byrådet den 15. juni 2004 

Fraværende: Søren Voss Jensen med afbud 

Placering som skitseret i bilag kom til afstemning: 
For stemte 14 
Imod stemte 4 
Hverken for/imod 2 
 
Murede ydervægge i projektet kom til afstemning: 
For stemte 19 
Imod stemte 0 
Hverken for/imod 1 
 
Godkendt - således at der udbedes alternative forslag som beskrevet i bilag. 

 
 

Sagsfremstilling 
Søholt Vandværks fremtidige drift har været drøftet siden primo 2001. Søholt Vandværk er privatejet, og ledningsnettet 
ejes af forbrugerne. 
  
Søholt Vandværk meddelte den 21. juli 2003, at vandværket på grund af kapacitetsproblemer vil fralægge sig retten til at 
indvinde vand fra vandværkets boringer til forbrugerne i Søholt under forudsætning af, at det kan ske uden økonomiske 
udgifter for Søholt Vandværk.  
  
Sæby Kommune har den 18. februar 2004 modtaget skrivelse fra Nordjyllands Amt, hvori amtet tilbagekalder Søholt 
Vandværks indvindingstilladelse jf. vandforsyningslovens § 32 og 33. 
  
Tilladelsen bortfalder, når Sæby Kommune har meddelt, at forbrugerne har fået en anden vandforsyning. 
  
Østervrå Vandværk vil gerne overtage forsyningen af Søholt og har klargjort til dette. 
  
Der blev den 27. april 2004 afholdt møde med forbrugere tilsluttet Søholt Vandværk og formand og næstformand for 
Teknisk Udvalg. Mødets formål var at afklare den fremtidige vandforsyning til forbrugere i Søholt. Ved mødet oplyste 
forbrugerne, at der var udfærdiget en erklæring om overdragelse af ledningsnettet til Østervrå Vandværk. Ved mødets 
afslutning manglede der underskrifter fra 4 husstande. 
  
Forbrugerne i Søholt har den 17. maj 2004 afleveret erklæringen om, at det fællesejede ledningsnet kan overdrages til 
Østervrå Vandværk. Samtlige forbrugere har underskrevet erklæringen. 

Bilag   Fordeling 
1.  Tegninger samt overslag fra Niras BKU, BR 
2. Notat fra arkitektfirmaet Jørgen og Lasse Andersen BKU, BR 

102. Vandforsyning af Søholt - Efterretningssag 

J.nr.: 13.02.03P19 Sagsident: 01-311 Sbh. TF/ajc Åben sag 
  

Page 17 of 22Bilag

02-12-2011file://P:\Sæby\saeby-byraad-2004.06.15.htm



  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

� Teknisk Udvalg i henhold til § 14 i Vandforsyningsloven godkender, at Østervrå Vandværk overtager Søholt 
Vandværks forsyningsområde.  

  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 25. maj 2004  
Fraværende:  
Teknisk Forvaltnings indstilling tiltrådt. Fremsendes til orientering for Byrådet. 
  

  

Beslutning - Byrådet den 15. juni 2004 

Fraværende: Søren Voss Jensen med afbud 

Taget til efterretning. 

 
 
 

Bilag   Fordeling 
1. Skrivelse fra Søholt Vandværk vedr. den fremtidige drift af 21. juli 2003 TU 
2. Erklæring fra borgere i Søholt om overdragelse af ledningsnettet til Østervrå TU 
3. Vandforsyningslovens § 14 TU 
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Sagsfremstilling 
Sæby Byråd har vedtaget, at der skal foretages en løbende økonomirapportering. Med baggrund i dette er der udarbejdet 
en økonomirapport pr. 30. april 2004. 
  
Økonomirapporteringen behandles i Økonomiudvalget samt Byrådet efter behandling i fagudvalgene. 
  
I økonomirapporterne opgør udvalgene deres ressourceforbrug og aktivitetsudvikling i forhold til det budgetterede over 
for Byrådet i form af noter og vurderinger pr. bevilling. På baggrund af disse vurderinger kan fagudvalgene herefter 
anmode Byrådet om eventuelle tillægsbevillinger/omplaceringer. Anmodningen udarbejdes, således at den er opgjort pr. 
bevilling. 
  
Socialudvalget behandlede økonomirapporteringen den 25. maj 2004. Til mødet var indstillet ansøgning om 
tillægsbevillinger på: 
  
•         Drift - merudgifter 13.289.000 kr. – merindtægter 12.081.000 kr. – nettomerudgift 1.208.000 kr. 
  
Socialudvalget fremsender indstillingen med anbefaling. 
  
Teknisk Udvalg behandlede økonomirapporteringen den 25. maj 2004. Til mødet var indstillet ansøgning om 
tillægsbevillinger på: 
  
•         Drift - merudgifter 53.000 kr. – mindreindtægter 17.000 kr. – nettomerudgift 70.000 kr. 
  
Teknisk Udvalg anbefaler indstillingen til Byrådets godkendelse. 
  
Børne- og Kulturudvalget behandlede økonomirapporteringen den 26. maj 2004. Til mødet var indstillet ansøgning om 
tillægsbevillinger på: 
  
•         Drift - merudgifter 4.071.000 kr. – merindtægter 1.831.000 kr. – nettomerudgift 2.240.000 kr. 
  
Børne- og Kulturudvalget indstiller tillægsbevilling på 2.240.000 kr. som opgjort i økonomirapporten. 
  
Beredskabscenter Sæby fremsender ansøgning om tillægsbevilling på: 
  
•         Drift - mindreudgifter 80.000 kr. – mindreindtægter 80.000 kr. – netto 0 kr. 
  
På Økonomiudvalgets område fremsender Centralforvaltningen, Økonomifunktionen indstilling om tillægsbevillinger 
på: 
  
•         Drift merudgifter 1.120.320 kr. – mindreindtægter 508.570 kr. – nettomerudgifter 1.628.890 kr. 
  
Specifikation af beløbene på de enkelte bevillinger fremgår af økonomirapporteringen/notematerialet. 
  
Økonomifunktionen oplyser, at såfremt ansøgerne imødekommes, vil den skattefinansierede kassebeholdning blive 
reduceret med 5,147 mio. kr. 
  

  
  
Indstilling  
Økonomirapporteringen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. 

103. Økonomirapportering pr. 30. april 2004 - Efterretningssag 

J.nr.: 00.01Ø9 Sagsident: 04-0264 Sbh. CF/sk Åben sag 
  

  Udgift Indtægt Netto 
Økonomiudvalget - drift i alt 1.120.320 -508.570 -1.628.890 
Socialudvalget - drift i alt 13.289.000 12.081.000 -1.208.000 
Børne- og Kulturudvalget - drift i alt 4.071.000 1.831.000 -2.240.000 
Teknisk udvalg - skattefinansieret drift i alt 53.000 -17.000 -70.000 
Beredskabskommissionen - drift -80.000 -80.000 0 
Byrådet i alt 18.453.320 13.306.430 -5.146.890 
  -= mindreudg. -=mindreindt. -=merudg. 
  +=merudg. +=merindt. +=mindreudg. 
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Beslutning 
Økonomiudvalget den 8. juni 2004  
Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 
Økonomirapporten taget til efterretning. Økonomiudvalget indstiller, at udviklingen følges tæt i fagudvalgene med 
henblik på at minimere de ansøgte tillægsbevillinger mest muligt. Næste økonomirapport udarbejdes pr. 30. september 
2004. 
Fremsendes til Byrådets orientering. 
  

  

Beslutning - Byrådet den 15. juni 2004 

Fraværende: Søren Voss Jensen med afbud 

Taget til efterretning. 

 
 

Sagsfremstilling 
Med virkning fra regnskab 2004 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet besluttet, at der hvert kvartal - henholdsvis 
ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december – skal udarbejdes en likviditetsoversigt opgjort efter 
kassekreditreglen. 
  
Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på 
pengebeholdningskontiene. 
  
Den kvartalsvist udarbejdede likvidvitsoversigt skal løbende forelægges Byrådets medlemmer. Oversigten forelægges for 
medlemmerne senest en måned efter opgørelsen – henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Det 
bemærkes, at det ikke er påkrævet, at oversigten behandles på et byrådsmøde, med mindre der er et særskilt ønske 
herom. 
  
Oplysning om likviditeten indberettes kvartalsvis af kommunens edb-central KMD A/S til Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet. KMD A/S har haft problemer med dannelse af materiale til indberetningen, så første indberetning 
pr. 31. marts 2004 er derfor sket den 19. maj 2004 efter aftale mellem KMD A/S og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 
  
Indstilling  
Økonomifunktionen fremsender likviditetsoversigt pr. 31. marts 2004 til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 8. juni 2004  
Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 
Taget til efterretning - likviditetsoversigten vil løbende blive opdateret (kvartalsvis) på Intranote. 
Fremsendes til Byrådets orientering. 
  

  

Beslutning - Byrådet den 15. juni 2004 

Fraværende: Søren Voss Jensen med afbud 

Taget til efterretning/godkendt. 

 

Bilag   Fordeling 
1. Økonomirapport pr. 30. april 2004 ØU, BR 

104. Likviditetsoversigt - Efterretningssag 

J.nr.: 00.01.00Ø10 Sagsident: 04-0578 Sbh. CF/sk Åben sag 
  

Bilag   Fordeling 
1. Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2004.  ØU, BR 
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Sagsfremstilling 
  

  

Beslutning - Byrådet den 15. juni 2004 

Fraværende: Søren Voss Jensen med afbud 

Taget til efterretning. 

 
 

 
 

 
 

105. Ministerielle love, lovbekendtgørelser og bekendtgørelser - Efterretningssag 

J.nr.:  Sagsident:  Sbh.  Åben sag 
  

Bktg.  Ministerium  Emne 
282 Beskæftigelsesministeriet Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om dagpenge 

ved sygdom eller fødsel 
289 Skatteministeriet Lov om ændring af ligningsloven 
302 Skatteministeriet Lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven og 

personskatteloven 
306 Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dagpenge ved 

sygdom eller fødsel 

106. Salg 

J.nr.:  Sagsident:  Sbh.  Lukket sag 
  

107. Indfrielse af lån 

J.nr.:  Sagsident:  Sbh.  Lukket sag 
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Underskrifter:  
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