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Side 1 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Sagsnr.:   Kompetence:  DPU Åben sag 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsorden. 

Indstilling 

Ledelsessekretariatet indstiller, 
at dagsorden godkendes. 

Beslutning 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Orientering til udvalget 
Sagsnr.:   Kompetence:  DPU Åben sag 

Sagsfremstilling 

Møde med KLR den 9. november 2009 
Udviklingsplaner 

Indstilling 

Ledelsessekretariatet indstiller, 
at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

 
 
Bilag 
Referat af møde den 21. august med Lokalrådet Hashøj Nordvest 
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3. Ø-politik for Agersø og Omø 
Sagsnr.:  2009-015349 Kompetence: DPU/PEU Åben sag 

Resumé 

DPU behandlede den 20. april 2009 et udkast til Ø-politik for Slagelse Kommune udarbejdet af 
Agersø Beboerforening og Omø Beboer- og Grundejerforening. Udvalget besluttede at sende 
udkastet i høring i relevante fagudvalg. 

Sagsfremstilling 

Oplægget fra øboerne indeholder målsætninger på stort set alle de kommunale områder samt 
en lang række initiativer under hver målsætning. Tilbagemeldingen fra fagudvalgene har væ-
ret, at der i det store og hele kan støttes op om målsætningerne, men at der først tages stilling 
til initiativerne ved fremsendelse af eventuelle konkrete sager. 
 
Det vil derfor være muligt at udarbejde en Ø-politik alene baseret på de målsætninger som 
øerne har foreslået. Der er på denne baggrund udarbejdet et forslag. Det skal dog anføres, at 
en politik skal udmøntes via konkrete handlinger. Da ingen af udvalgene har sagt ja til de af 
øerne foreslåede handlingsinitiativer, synes politikken lige pt. at stå lidt alene.  
 
Ledelsessekretariatet skal bemærke, at alle overordnede politikker i Slagelse Kommune er 
tænkt i helheder og omfatter alle borgere. En Ø-politik bør derfor i højere grad udformes med 
nogle konkrete tiltag som støtter op om Kommuneplan og Slagelse Kommunes overordnede 
politikker, set ud fra øernes situation. Det bør derfor overvejes om der i stedet for en Ø-politik 
skal udarbejdes en udviklingsplan for øerne. 
 
Til underbygning af denne vurdering kan nævnes følgende: 
 
• Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling har i deres høringssvar til Ø-politik vedtaget, ’at der 

udarbejdes et strateginotat som belyser diverse grundlæggende forhold på Agersø og Omø. 
Notatet samt resultaterne fra arbejdet med hensyn til Maritimt Knudepunkt indgår i det vi-
dere arbejde i forbindelse med udarbejdelse af en Ø-politik’. Det kan i den forbindelse oply-
ses, at PEU behandler sagen på deres møde den 5. oktober 2009.  

 
• Projektet ’Maritimt Knudepunkt’ er netop et sådant projekt som arbejder med at udmønte 

Kommuneplan og Slagelse Kommunes overordnede politikker konkret på områderne er-
hverv, turisme og bosætning. Der har netop været afholdt en workshop hvor en lang række 
konkrete tiltag blev bragt på banen, heraf en del angående øerne. 

 
• Som et tredje element kan også det projekt, afstedkommet af henvendelse fra Hashøj 

Nordvest lokalråd, om at udarbejde lokale udviklingsplaner, tænkes ind, bl.a. i forhold til at 
få defineret en prioriteret rækkefølge på de mange gode forslag til initiativer, som øerne 
har fremsendt. Der arbejdes bl.a. i dette projekt med at få udviklet nogle skabeloner som 
kan anvendes målrettet i forbindelse med arbejdet om lokale udviklingsplaner. Dette vil 
øerne ganske sikkert også kunne anvende i deres udvikling. 

 
Ledelsessekretariatets anbefaling er, at forslaget til Ø-politik fremsendes til Ø-udvalget og øer-
ne med anbefaling om, at der i stedet arbejdes hen imod/søges tilslutning til, at en Ø-politik i 
højere grad skal handle om konkrete handlinger til udmøntning af Kommuneplan og Slagelse 
Kommunes overordnede politikker set i forhold til øernes situation, dvs. mere en udviklingsplan 
end en politik. At denne proces bl.a. kan tage udgangspunkt i Ø-udvalget og øernes fortsatte 
fælles arbejde samt i de tre ovenfor anførte forhold. 

Indstilling 
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Ledelsessekretariatet indstiller,  
at forslag til Ø-politik sendes til Ø-udvalg og øerne med anbefaling om, at der i højere grad 

skal arbejdes med at udforme en udviklingsplan for øerne, i stedet for en Ø-politik. 

Beslutning 

 
 
Bilag 
Forslag til Ø-politik 
 
 

 
 
 
 

4. Blomstrende landsbyer 
Sagsnr.:   Kompetence:  DPU Åben sag 

Resumé 

I september lancerer Landdistrikternes Fællesråd et program for landsbyudvikling, der hedder 
Blomstrende Landsbyer. Det går ud på, at de deltagende landsbyer forsøger at opfylde en ræk-
ke kriterier i henhold til udviklingsprogrammets forskellige niveauer. Hver gang kriterierne er 
opfyldt i forhold til et specifikt niveau bliver landsbyerne tildelt en blomst.  

Sagsfremstilling 

Programmet Blomstrende Landsby henvender sig til landsbyer med mellem 50 og 1000 ind-
byggere. Programmet giver landsbyboerne mulighed for selv at sætte kurs og fart for udviklin-
gen af deres landsby. Ifølge det offentliggjorte materiale vil deltagelse i Blomstrende Landsby-
er føre til et stort engagement blandt deltagende landsbyboere. Man antager at engagementet 
vil føre til en stræben efter at opnå flere og flere blomster.  
 
Set fra en kommunes side vil deltagelse i projektet bevirke at landsbyerne vil komme til at 
fremstå som et samlet hele. Kommunen vil således få en værdig samarbejdspartner i de lands-
byer, der har valgt at deltage i projektet.   
 
Fem niveauer 
Den blomstrende landsbys program er opdelt i fem niveauer.  
 
En blomst – det grundlæggende niveau 
På første niveau skabes det grundlag der skal til for at arbejde videre med programmet. Krite-
rierne handler om at skabe samvær, netværk, og opnå kendskab til det lokalsamfund man bor 
i.  
 
Anden blomst – det planlæggende niveau 
Det andet niveau handler om planlægningen af udviklingen. Der skal igangsættes og imple-
menteres tiltag, der skaber synlig udvikling, glæde og motivation blandt landsbyboerne. Det 
omhandler blandt andet udarbejdelsen af udviklingsplaner 
 
Tredje blomst – det synliggørende niveau, fjerde blomst – det servicerende niveau og femte 
blomst – det bæredygtige niveau – er endnu ikke beskrevet.   
 
Pointsystemet 
Landbyboerne skal give deres egen landsby point i forhold til det aktuelle udviklingsarbejde. 
Når en landsby søger om en blomst skal landsbyboerne give sig selv point ud fra deres indsats 
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i henhold til opstillede kriterier. En landsby skal opnå 15 point indenfor gældende kriterier for 
at blive klassificeret som en blomstrende landsby.  
 
Når en landsby bliver kvalificeret som ’blomstrende landsby’ modtager den et flag, som opsæt-
tes i samråd med den kommune, som landsbyen ligger i. Landsbyen kan derefter vurdere om 
den ønsker at arbejde for at få flere blomster. Den kan også selv bestemme hvornår den vil 
fortsætte arbejdet for at få flere blomster 
 
Den første landsby forventes at få en blomst i løbet af foråret 2010. 
 
Økonomi 
En kommune betaler et årligt kontingent på 22.000 kr. for at være med. Som medlem kan 
kommunen få inspiration og rådgivning via sekretariatet, der står bag projektet. Man kan også 
markedsføre sig via hjemmesiden www.blomstrendelandsby.dk, få adgang til uddannelse samt 
mulighed for at anvende det logo, der udarbejdes til projektet.  
 
Landsbyer som søger om optagelse, eller som er klassificeret som en blomstrende landsby skal 
betale 1.500 kr. for at være med. Beløbet vil gå til udviklingsmateriale, mulighed for sparring 
med sekretariatet, videndeling via hjemmesiden www.blomstrendelandsby.dk samt mulighed 
for uddannelse og deltagelse i kurser.  
 
Derudover vil der være udgifter til opsætning af flag.  
 
Yderligere oplysninger om programmet kan læses på www.blomstrendelandsby.dk 

Indstilling 

Ledelsessekretariatet indstiller, 
at udvalget drøfter kommunens mulige deltagelse i dette projekt. 

Beslutning 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. Konference den 3. oktober 
Sagsnr.:   Kompetence:  DPU Åben sag 

Resumé 

DPU holder konference for kommunens ildsjæle og lokalråd to gange om året. Konferencen i 
efteråret 2009 skal ifølge planen løbe af stablen lørdag den 3. oktober 2009. I forbindelse med 
drøftelser i udvalget den 18. august blev der fremsat forslag om, at konferencen blev omformet 
til en ekskursion til landsbyen Houborg. Her arbejder lokalrådet aktivt for at skabe udvikling i 
lokalområdet. Formålet med ekskursionen skulle være at give deltagerne mulighed for at hente 
inspiration til lokale udviklingstiltag. 

Sagsfremstilling 

Ledelsessekretariatet har udarbejdet et program i samarbejde med lokalrådet i Houborg. Der er 
afgang fra Slagelse kl. 9.30 og hjemkost ca. kl. 17.00.  
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Programmet byder på rundvisning i Holmeådalens Grønne Aktivitetspark. Der vil også være 
oplæg om planerne om at bygge et landsbykøkken, landsbyhus og børnecenter. Nøgleord vil 
være engagement, motivation og lokalt ejerskab.  
 
Hvis udvalget beslutter at indgå i programmet for Blomstrende Landsbyer, har formanden for 
Landdistrikternes Fællesråd tilkendegivet, at han vil komme og holde et oplæg om de Blom-
strende Landsbyer for deltagerne i ekskursionen.   

Indstilling 

Ledelsessekretariatet indstiller,  
at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

 
 
Bilag 
Invitation til konference omdeles på mødet 
 
 

 
 
 
 

6. Opstart af ungeråd  
Sagsnr.:   Kompetence:  DPU Åben sag 

Resumé 

På VisionCamp 2009 drøftede unge og politikere, hvordan man kunne forbedre ungemiljøet i 
Slagelse Kommune. Der blev fremsat forslag om at etablere et ungeråd i Slagelse Kommune. 
På udvalgsmøde den 16. marts 2009 anmodede DPU forvaltningen om at tage initiativ til at 
støtte de unges ide om at lave et ungeråd.             

Sagsfremstilling 

Ledelsessekretariatet har organiseret et debatmøde på Studenterhuset i Slagelse den 25. au-
gust. Mødet havde deltagelse af 40 unge, politikere fra DPU og medarbejdere fra kommunen. 
Der var lagt op til en drøftelse af  
 

• Ideer til emner som ungerådet kunne arbejde med 
• Drøftelse af organiseringen af ungerådet 
• Samarbejdet med kommunen. 

 
De unge var positivt indstillede overfor ideen om ungeråd. Man blev enige om at nedsætte en 
gruppe der sammen med Ledelsessekretariatet skal udarbejde et oplæg til ungerådet. Oplæg-
get skal præsenteres for de unge og behandles i DPU inden årets udgang.  
 
11 unge meldte sig til arbejdsgruppen, som holder sit første møde den 8. september 2009 kl. 
17.30.  

Indstilling 

Ledelsessekretariatet indstiller, 
at orienteringen tages til efterretning. 
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Beslutning 

 
 
 
 
 
 

7. Kommunevåben - afstemningsprocedure 
Sagsnr.:  2007-048472 Kompetence:   Åben sag 

Resumé 

Udvalget for Demokrati og Politisk Udvikling vedtog den 22. juni 2009, at der skal gennemføres 
en vejledende afstemning om tre forslag til kommunevåben.             

Sagsfremstilling 

Ledelsessekretariatet har udviklet en formular til afstemning på kommunens hjemmeside, sla-
gelse.dk, som viser og beskriver de tre forslag (A, B og C). 
 
Afstemningen foregår ved at man sætter "flueben" ud for det forslag, man stemmer på. Der er 
også et felt til eventuelle kommentarer. 
 
Afstemningsformularen inkl. visning af de tre forslag, indrykkes i Slagelse Kommunes fælles-
annonce to lørdage i afstemningsperioden og ligger derudover i hele perioden, så der kan 
stemmes i de fire Borgerservicecentre. 
 
Der kan således stemmes på tre måder: Hjemmesiden Slagelse.dk, slip i fællesannoncen og i 
Borgerservicecentrene. 
 
Der kan stemmes i perioden 10. til 23. september 2009 inkl. 

Indstilling 

Ledelsessekretariatet forelægger sagen til udvalgets orientering. 

Beslutning 

 
 
Bilag 
Afstemningsformular (skærmdump fra hjemmeside) 
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8. Masterplan 2009 
Sagsnr.:   Kompetence:  DPU Åben sag 

Sagsfremstilling 

I henhold til tidligere beslutninger fremlægges masterplan 2009 på udvalgets møder. Ideen er 
at indsatsen løbende ajourføres på baggrund af udvalgets medlemmers forslag og kommenta-
rer.                

Indstilling 

Ledelsessekretariatet indstiller, 
at udvalget supplerer efter behov, og  
at udvalget kommenterer notatet om temaer til drøftelse på udvalgsmøderne. 

Beslutning 

 
 
Bilag 
Masterplan 2009 
Notat om temaer til drøftelse på DPUs møder for 2009 
 
 

 
 
 
 

9. Principiel drøftelse af tilskud til legepladser 
Sagsnr.:   Kompetence: Teknisk udvalg Åben sag 

Resumé 

DPU har ved flere lejligheder modtaget ansøgninger fra lokalråd til etablering af legepladser 
mv. i lokalområderne. Ansøgning til etablering af legepladser hænger ganske godt sammen 
med lokalrådenes virke, hvor der fysisk, socialt og i fællesskab kan skabes noget for et lokal-
områdes borgere.  

Sagsfremstilling 

Ansøgning om etablering af legepladser er som nævnt ansøgninger som falder fint ind under 
DPU’s formålsparagraf om at give tilskud til lokalråd. Problemstillingen er således ikke selve 
tilskuddet, men den efterfølgende drift af legepladsen.  
 
Slagelse Kommune har 24 offentlige legepladser. Disse bliver vedligeholdt og der bliver ført 
tilsyn via Vej og Park. Herudover er der legepladser på børneinstitutioner og skoler mv. Disse 
legepladser vedligeholdes og tilses via lederen det pågældende sted. 
 
Legepladser etableret af lokalråd m.fl. er/kan være placeret på offentlig eller privat jord. Lokal-
rådene vil som et led i de sociale og fysiske aktiviteter stå for vedligeholdelse og tilsyn. Er le-
gepladsen placeret på en kommunal institutions areal, er der måske indgået en aftale mellem 
lokalråd og lederen af institutionen om en eller anden form for tilsyn, eller der er stillet andre 
krav i forbindelse med udlån af areal til en legeplads etableret af et lokalråd. Disse andre krav 
kan eksempelvis være drift, vedligehold og tilsyn som har en driftsøkonomisk konsekvens som 
lokalrådet ikke kan håndtere.              
 
Der er som det fremgår ovenfor forskel på de enkelte legepladsers niveau for drift, vedligehold 
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og tilsyn. Der er ikke forskel på ansvaret, idet det altid er ejeren der kan gøres ansvarlig, her-
under erstatningsansvarlig, hvis der sker/opstår en situation hvor legepladsen på grund af fejl 
og mangler er årsag til uheld mv. 
 
Formanden ønsker på grundlag af ovennævnte, at udvalget drøfter sagen principielt med hen-
blik på at fremsende anmodning til Teknisk Udvalg om at tage sagen op på et møde. 

Økonomiske konsekvenser 

Afhænger af efterfølgende beslutninger. 

Indstilling 

Ledelsessekretariatet indstiller, 
at sagen drøftes mhp. om der skal fremsendes anmodning til Teknisk Udvalg i forhold til det 

principielle i sagen. 

Beslutning 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

10. Ansøgning om støtte til maritim legeplads og lokal madkultur 
Sagsnr.:   Kompetence:  DPU Åben sag 

Resumé 

Kulturkajen Skælskør søger DPU om 25.000 kr. om midler til etablering af et socialt mødested 
for børn på havnen i Skælskør.  

Sagsfremstilling 

Foreningen Kulturkajen Skælskør arbejder for at  
• bevare havnens kulturværdier og  
• skabe rum til fremme af gamle og nye kulturaktiviteter samt at  
• skabe et inspirerende mødested på havneområdet.   

 
Kulturkajen Skælskør oplyser, at borgere og lokale dagplejere efterspørger et sted, hvor der er 
aktiviteter for børn, og hvor man kan nyde sin medbragte mad. Turistkontoret har også givet 
udtryk for, at besøgende og sejlende gæster ofte efterspørger lokale legefaciliteter. Kulturkajen 
Skælskør søger derfor om midler til etablering af en ’spise og legecirkel’. ’Spise og legecirklen 
skal bestå af en maritim legeplads, hvor udformningen af legeredskaberne har et maritimt til-
snit og eksempelvis være udformet som et skib, bolværk, vippefisk og legeruse. Derudover 
skal der være et ’kogehus’ som man ofte ser på gamle havne, og som vil kunne blive brugt til 
tilberedningen af retter på basis af lokale råvarer.  
 
Ifølge gældende regler for tildeling af projektmidler kan projektet siges at være til gavn for 
lokalområdets beboere og besøgende. Det vil være et projekt som vil skabe mere liv på havnen 
i Skælskør og således tilføre lokalområdet mere værdi.    
 
Havnefogeden ved Skælskør Havn har været involveret i drøftelser af placeringen af det sociale 
mødested, og foreslået at det etableres omkring en nuværende halvcirkel med borde og bænke 
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på havnen.  
 
Tidligere støtte til Kulturkajen Skælskør 
DPU har tidligere bevilliget 15.000 kr. til Kulturkajen Skælskør. Midlerne er gået til konstrukti-
onen af en kulturbod, som står på havnen i Skælskør. Kulturboden har dannet ramme om ud-
stillinger og aktiviteter for børn sommeren over.  
 
Økonomiske forhold 
Kulturkajen Skælskør søger også Landudvikling Slagelse om midler til projektet. 
 
Skælskør Havn har givet tilsagn om at støtte projektet med 25.000 kr.  
 
Andre overvejelser 
Ledelsessekretariaet gør opmærksom på, at det ifølge gældende regler, er ejeren af området, 
hvor legepladsen placeres, der er ansvarlig for drift og vedligehold.   

Indstilling 

Ledelsessekretariatet indstiller, 
at der ydes støtte på 25.000 kr. til projektet. 

Beslutning 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

11. Ansøgning om støtte til kulturelle aktiviteter - Loens Venner 
Sagsnr.:   Kompetence:  DPU Åben sag 

Resumé 

Foreningen Loens Venner, som hører til på Omø, søger om 48.000 kr. til kulturelle aktiviteter i 
Loen.  

Sagsfremstilling 

Foreningen Loens Venner har til formål at fremme kulturlivet på Omø og støtte øen som et bæ-
redygtigt lokalsamfund. Oplysninger om foreningen kan læses på www.loensvenner.dk.   
 
Foreningen søger om 8.000 kr. til en udstilling af fotografier om livet på Omø. Man anslår, at 
materialerne vil koste 5.000 kr. herunder udgifter til forstørrelser af fotografierne, så de bliver 
egnet til udstillingsbrug. Derudover anslår man at organisationen af udstillingen samt honorar 
til musiker vil beløbe sig til 3.000 kr. Udstillingen skal foregå i Loen på Valters Gård den kom-
mende efterårsferie. 
 
Fotografierne skal sidenhen bruges i Omøbogen, der beskriver livet i gamle dage på øen. For-
eningen Loen søger om 40.000 kr. til udgivelsen af denne bog. Bogen tænkes opdelt i hoved-
kapitler med titlerne forår, sommer, efterår og vinter.  
  
Til orientering kan oplyses, at Udvalget har støttet lokale arkiver i Havrebjerg, Korsør, på Omø 
samt Glænørådet, som alle arbejder med indsamling af historisk materiale om lokalområderne.  
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Derudover kan oplyses, at Loens Venner har modtaget 15.000 kr. af Udvalget for Kultur i for-
året 2009 til foreningens opstartsfase. 

Indstilling 

Ledelsessekretariatet indstiller, 
at der bevilliges 4.000 kr. til afholdelse af udstilling med fotos livet i gamle dage på Omø, 

under forudsætning af at foreningen vil arbejde for at formidle udstillingen til steder 
udenfor øen.  

Beslutning 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. KunstOmø 
Sagsnr.:   Kompetence:  DPU Åben sag 

Resumé 

Foreningen af 2. april 1987 har ansøgt DPU om 45.900 kr. til en forundersøgelse til et projekt 
der kaldes KunstOmø. Projektet går ud på at skabe en attraktion på Omø i form af landskabs-
kunst. Landskabskunsten skal forstås som en række installationer udført som skulpturer eller 
malerier, der placeres i landskabet på en hensigtsmæssig måde.  
 
Formålet med projektet er at skabe værker, som vil motivere besøgende til at tage til Omø. 
Projektet antages således at have en positiv effekt for øens forretningsdrivende, der arbejder 
med turisme.  
 
Midlerne skal gå til etablering af en hjemmeside, hvor man kan læse om forundersøgelsen og 
dens resultater og se illustrationer af de forskellige installationer. Hjemmesiden skal bruges til 
markedsføring af projektet med henblik på fundraising. 

Sagsfremstilling 

DPU har på møde den 17. august 2009 behandlet ansøgningen.  
 
Udvalget besluttede: 
at bevillige ”op til 25.000 kr. til projektet i regi af Omø Beboerforening, dvs. at analyse 
og projektdel henlægges dertil, samt under forudsætning af, at foreningen/fond bidrager med 
samme beløb, og at der forelægges/fremsendes et eksempel på visualisering af installationer-
ne”. 
 
Omø Beboerforening har efterfølgende tilkendegivet, at foreningen bakker op om projektet. 
Foreningen ser sig imidlertid ikke i stand til at påtage sig ansvaret for projektets gennemførel-
se. Bevilligede midler vil kunne kanaliseres til Foreningen af 2. april gennem Beboerforeningen 
imod fremvisning af faktura/kvitteringer. 
 
Ledelsessekretariatet har været i kontakt med Foreningen af 2. april 1987, som har sendt illu-
strationer, som tjener som eksempel på, hvordan man vil visualisere projektet på en hjemme-
side.  
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Ledelsessekretariatet er af den opfattelse, at de tilsendte illustrationer fint kan fungere, som 
illustrationer og beskrivelser af installationerne. Ledelsessekretariatet mener imidlertid ikke, 
at de tilsendte illustrationer kan tjene som tilstrækkelig dokumentation for, hvordan projektet 
tænkes visualiseret på en hjemmeside.  

Indstilling 

Ledelsessekretariatet indstiller, at der på baggrund af sagens udvikling ikke er tilstrækkelig 
belæg for at bevillige midler til støtte af forprojektet på nuværende tidspunkt.   

Beslutning 

 
 
Bilag 
KunstOmø, eksempler på visualisering 
 
 

 
 
 
 

13. Støtte til valgmøder i forbindelse med kommunalvalget  
Sagsnr.:   Kompetence:  DPU Åben sag 

Resumé 

Der afholdes kommunalvalg den 17. november 2009.  
 
Grundejerforeningen Tårnborg søger om 15.000 kr. til afholdelse af et valgmøde den 27. ok-
tober 2009 i Tårnborg Forsamlingshus. Midlerne skal gå til leje af lokaler, lydanlæg, honorar til 
ordstyrer og hjælper, annoncer, husstandsomdelt løbeseddel, trykning af løbeseddel, opsæt-
ning af plakater, øl og vand til deltagere, porto til udsendelse af indbydelser og pressemedde-
lelse.  

Sagsfremstilling 

DPU arbejder for at udbrede demokratiet i Slagelse Kommune. Fra et sådant perspektiv kan 
støtte til afholdelse af valgmøder ses som et initiativ, der tjener til at styrke den demokratiske 
dialog.  
 
Ledelsessekretariatet forudser, at der kunne komme flere ansøgninger om midler til afholdelse 
af valgmøder i nærmeste fremtid. Derfor opfordres udvalget - på baggrund af den konkrete 
ansøgning fra Tårnborg Grundejerforening - til en principiel drøftelse af, hvorvidt udvalget øn-
sker at støtte afholdelsen af valgmøder. I fald udvalget ønsker at støtte disse initiativer, anbe-
faler Ledelsessekretariatet, at støtten ydes ud fra en række nærmere definerede forudsætnin-
ger og regler.  
 
Ledelsessekretariatet foreslår at der kun ydes støtte til valgmøder organiseret af foreninger. 
Det foreslår også at der stilles som krav at alle opstillede partier og lister bliver inviteret til 
mødet. Endelig foreslås det at der ydes et fast beløb på 2.500 kr. til denne type arrangemen-
ter.   

Indstilling 

Ledelsessekretariatet indstiller, 
at udvalget yder støtte til afholdelse af valgmøder under forudsætning af at de afholdes af 

foreninger og 
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at støtte ydes under forudsætning af at alle opstillede partier og lister bliver inviteret til del-
tagelse i mødet. 

 
Derudover indstiller ledelsessekretariatet, 
at der ydes et fast beløb på 2.500 kr. til afholdelse af valgmøder.  

Beslutning 

 
 
Bilag 
Ansøgning fra Tårnborg Grundejerforening om støtte til afholdelse af valgmøde 
 

 
 
 
  

14. Eventuelt og forslag til punkter til næste dagsorden 
Sagsnr.:   Kompetence:  DPU Åben sag 

Sagsfremstilling 

Under dette punkt kan udvalgets medlemmer fremsætte forslag til emner som kan drøftes på 
næste møde den 19. oktober 2009. 

Beslutning 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


