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1. Godkendelse af dagsorden
J.nr.:

Kompetence:

Åben sag

Resumé
Godkendelse af dagsorden.

Indstilling
Det indstilles,
at

dagsordenen godkendes.

Beslutning
Godkendt med den tilføjelse, at endelig vedtagelse af Lokalplan for Aldi i Skælskør sættes på
udvalgets møde den 20. april 2009.
Jørgen Andersen (F) var fraværende.

2. Samlet kommuneplanorientering
Sagsnr.: Uno

Kompetence: PEU

Åben sag

Resumé
Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling behandlede på mødet den 23. marts 2009 kommuneplanens hovedstruktur og havde en række bemærkninger til planen, som nu redigeres ind i
hovedstrukturen.

Sagsfremstilling
På mødet den 6. april 2009 vil Plan og Erhverv gerne udlevere og gennemgå den samlede
kommuneplan.
Kommuneplanen består af følgende rapporter:
1
2
3
4
5
6

Hovedstrukturen som ikke vil blive gennemgået.
Retningslinierne, som vil blive gennemgået af Bo Gabe.
Rammer til lokalplanlægning, som vil blive gennemgået af Poul Hvidberg.
Redegørelse til kommuneplanen, som vil blive gennemgået af Stig Christensen.
Miljøvurdering, som ikke er færdig.
Kortbilag, som vil blive gennemgået i forbindelse med de respektive ovennævnte gennemgange.

Det er herefter hensigten, at udvalget behandler den samlede kommuneplan på sit ekstraordinære møde den 20. april 2009, hvorefter planen sendes i høring hos alle øvrige udvalg.
Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling indstiller endeligt forslaget til Økonomiudvalget og Byrådet på sit møde den 8. juni 2009.
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Indstilling
Plan og Erhverv indstiller,
at

denne tidsplan/redegørelse godkendes,

at

offentlighedsfasen drøftes med henblik på afholdelse af borgerarrangementer.

Beslutning
Første "at" godkendt. Der udarbejdes oplæg til udvalgets møde den 20. april 2009, indeholdende forslag til 4 tematiserede offentlige møder og 2 rundture i bus strategiske steder i kommunen.
Materiale fra udvalgets seminar i januar på Fr. d. II med nye arealudlæg til boliger og erhverv
med forklaring om, hvorfor nogle af arealerne er udtaget jævnfør oplæg til kommuneplan, sendes til udvalgets medlemmer inden Påske.
Jørgen Andersen (F) var fraværende.
Bilag
1. Tidsplan for Kommuneplan.

3. Høring af udkast til strategi for nærdemokrati for Slagelse Kommune
Sagsnr.:

Kompetence: BY

Åben sag

Resumé
På baggrund af initiativ fra Udvalget for Demokrati og Politisk Udvikling (DPU) har Ledelsessekretariatet udarbejdet et udkast til en strategi for nærdemokrati for Slagelse Kommune. Udkastet er udarbejdet i samarbejde med et netværk af medarbejdere i Slagelse Kommune, som
arbejder med borgerinddragelse.
Oplægget har været forelagt DPU den 16. februar og sendes nu i høring i samtlige stående
udvalg med henblik på endelig vedtagelse i Byrådet i juni 2009.

Sagsfremstilling
Strategien om nærdemokrati sætter retningen for, hvordan nærdemokratiet skal udvikle sig i
Slagelse Kommune. Den sætter også retningen for, hvordan borger og brugere kan blive inddraget i processen.
Strategien rummer følgende politiske mål:
•
•
•
•

Slagelse Kommune
kommunen
Slagelse Kommune
Slagelse Kommune
dragelsen
Slagelse Kommune

vil styrke borgernes muligheder for at engagere sig i udviklingen af
vil arbejde for, at borgerne reelt bliver inddraget
vil arbejde for, at alle relevante målgrupper bliver hørt i borgerindvil være professionel i dialogen med borgerne
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Slagelse Kommune vil møde borgerne, der hvor de er

Derudover rummer strategien følgende principper for borgerinddragelse:
•
•
•
•
•

Metodevalg – borgerinddragelse hvordan?
Borgerne skal med så tidligt som muligt
Afstem forventningerne
Borgerne har krav på at vide, hvordan deres input er blevet brugt
Borgerinddragelsesprocesser skal evalueres

Oplægget bygger på politikernes kommentarer fra et temamøde i 2007, på en undersøgelse
om borgernes holdninger til nærdemokratiet i Slagelse Kommune fra 2007 samt input og
kommentarer fra medlemmer fra netværket om borgerinddragelse.

Indstilling
Plan og erhverv indstiller,
at

udkastet til strategien for nærdemokrati drøftes.

Beslutning
Anbefales.
Jørgen Andersen (F) var fraværende.
Bilag
1. Oplæg til strategi for nærdemokrati for Slagelse Kommune.

4. Afrapportering vedr. midler i jordfonden pr. 31. marts 2009
Sagsnr.: /HIN

Kompetence: PEU

Åben sag

Resumé
Afrapportering vedr. midler i jordfonden pr. 31. marts 2009.

Sagsfremstilling
Der er udfærdiget opgørelse over jordfondens midler. Opgørelsen viser, at der den 31. marts
2009 var 18,559 mio. kr. i jordfonden.

Indstilling
Plan og Erhverv indstiller,
at

opgørelsen godkendes.

Beslutning
Godkendt.
Jørgen Andersen (F) var fraværende.
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Bilag
1. Opgørelse over midler i jordfonden pr. 31. marts 2009.

5. Tillægsbevilling marts 2009 til jordforsyning
Sagsnr.: /HIN

Kompetence: BY

Åben sag

Resumé
Der søges om tillægsbevilling til indkomne indtægter og afholdte udgifter vedr. salg af erhvervsgrunde.

Sagsfremstilling
Der er indkommet 1.169.400 kr. i salgsindtægter, og afholdt udgifter på 38.222 kr. vedr. salg
af erhvervsgrunde i Slagelse. Beløbene er ikke budgetlagte.

Økonomiske konsekvenser
I hele 1.000 kr.
Bevillingsønske

Politikområde

2009

2010

2011

2012

Drift
Anlæg

101.10

-1.131

Afledt drift
Finansiering
Afsat rådighedsbeløb
Kassen

1.131

Økonomicenterets påtegning
Økonomicentrets bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Indstilling
Plan og Erhverv indstiller,
1. at der gives en indtægtstillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.169.000 kr. til jordforsyning
til sted nr. 003532 (Elmedalsvej i Slagelse),
2. at der gives en udgiftstillægsbevilling til rådighedsbeløb på 38.000 til jordforsyning til sted
nr. 003570 (Nykobbelvej i Slagelse),
3. at der gives tilsvarende anlægsbevillinger til samme stednumre,
4. at nettobeløbet på 1.131.000 kr. tilføres kassebeholdningen (jordfonden).

Beslutning
Anbefales.
Jørgen Andersen (F) var fraværende.
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6. Lokalplanforslag nr. 1040 for Hotel, kursus- og feriecenter i Skælskør
Sagsnr.: Jorpe

Kompetence: BY

Åben sag

Resumé
Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling besluttede den 16. juni 2008, at der på nærmere vilkår
kunne iværksættes udarbejdelse af lokalplan for området. Til mødet forelå en projektmappe og
en terrænmodel, der belyste ideen med kombinationen af bo-enheder med centerfunktioner:
1. værelser (40-50 stk. nyopført på bolig- og institutionsområdet mod vest),
2. centerbygning (ombygget centerbygning med kursusfaciliteter, wellness, fitness, restaurant,
auditorium, administration og reception),
3. lejligheder (16 stk. i ombygget værelsesfløj) og
4. lejligheder (44 stk. i nyopført ”hestesko”).
Konklusionen på mødet blev, at administrationen i videst muligt omfang skulle indbygge en
sikring af områdets dynamik i lokalplanbestemmelserne, gennem kontinuerlig udleje. Derudover blev der stillet konkrete krav til bl.a. friarealerne og vejtilslutningen.
Hen i oktober 2008 kom der meldinger til Plan og Erhverv om, at bygherren ville overveje sagen på ny og der blev bedt om et møde med en udvidet kreds fra begge parter. Frands Kilde
m.fl. gjorde opmærksom på, at det efter nøjere overvejelse omkring feriecenterprojektets økonomi, ikke ville være muligt at opnå tilstrækkelig lønsomhed i projektet, hvis kommunen fastholdt betingelsen i forhold til udstykningsform og udleje i henhold til Hotel- og restaurationslovens bestemmelser. I administrationen var der ikke tilstrækkeligt grundlag for at kunne fremlægge sagen til fornyet politisk stillingtagen, og lokalplanarbejdet gik herefter i stå.
Efterfølgende har der været flere efterretninger til udvalget om sagen og den 23. marts 2009
blev der korrigeret i opstartsgrundlaget, så bygherren kunne stå mere frit med det forventede
salg af ferielejlighedskonceptet.
Udvalget godkendte på mødet den 23. marts 2009,
at

beslutningen af 16. juni 2008 om vilkårene for iværksættelse af lokalplanarbejdet fastholdes.

Følgende blev i øvrigt godkendt:
Delområde A + C samt de 4 lærerboliger, jævnfør udleveret situationsplan dateret den 19.
marts 2009, realiseres/ibrugtages som første etape.
Delområde B realiseres/ibrugtages som anden etape, i henhold til Hotel- og Restaurationslovens bestemmelser.
Delområde D realiseres/ibrugtages, når delområderne A + B + C + de 4 lærerboliger er realiseret/ibrugtaget.
Der udarbejdes tidsrækkefølgeplan samt fælles pressemeddelelse.
Steen Olsen (A) var fraværende.

Plan, Erhverv og Udvikling den 6. april 2009 kl. 08.30

Side 6

Sagsfremstilling
Under lokalplanarbejdet mellem bygherrens rådgiver og Plan og Erhverv blev der afdækket en
række problemstillinger. Det blev således klart, at hvis de stillede vilkår om kontinuerlig udleje
i stedet for den frie dispositionsret i ferielejlighedskonceptet skulle kunne håndhæves, så skulle
der indskrives i lokalplanen, at udleje skete i medfør af Hotel- og restaurationslovens bestemmelser.
Under hensyn til den øjeblikkelige finansielle situation ønskes nu, at projektet kan starte op i
den eksisterende bygningsmasse, og at man først på et senere tidspunkt begynder på nybyggeri. Det betyder så, at de eksisterende lærerboliger og det ene fritliggende aktivitetshus i første omgang bliver istandsat og bevaret for at indgå som lejligheder. Endvidere vil man påbegynde opdateringen af klimaskærmen i den store værelsesfløj og centerbygningen inden så
længe.
Under hensyn til, at salget af ferielejlighederne skaber grundlaget for den videre udvidelse af
projektet, bliver første fase netop at få ombygget den store værelsesfløj til dette formål.
Det er fortsat således, at der kan etableres flere forskellige ejerformer i de enkelte boenhedstyper. Lokalplanen kan ikke præcisere disse ejerformer i medfør af Planloven. Det er heller
ikke tanken, at der skal præciseres størrelser på disse enheder - eller om det er lejligheder
med stort køkken, - med thekøkken eller værelser.
Lokalplanforslaget indeholder til gengæld bestemmelser, der må skønnes i videst muligt omfang at sikre de intentioner, der fremgik af mødet den 16. juni 2008 – idet:
1.

Der er anført en rækkefølgebestemmelse for arealernes ibrugtagning, der sikrer, at det
alsidige udbud af de forskellige lejlighedstyper er til stede fra starten af den gamle højskoles omdannelse.

2.

Der er sikret at ca. 46% af samtlige boenheder sikres kontinuerlig udleje i medfør af Hotel- og restaurationsloven.

3.

Der ikke sker aktiviteter på det strandbeskyttede område.

4.

Der sker en udvidelse af Møllebakken i forbindelse med byggearbejderne.

Indstilling
Plan og Erhverv indstiller,
at

lokalplanforslaget vedtages til offentliggørelse med forventet høring uge 19-26,

at

der afholdes borgermøde torsdag, den 11. juni 2009 kl. 19.00.

Beslutning
Sagen genbehandles på udvalgets møde den 20. april 2009. De faldne bemærkninger omkring
indskrænkning af byggefelt m.m. indarbejdes i det nye lokalplanforslag.
Administrationen afklarer udvidelse af Møllebakken med bygherren, herunder udgiftsfordeling
og tidsplan.
Jørgen Andersen (F) var fraværende.
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Bilag
1. Forslag til lokalplan 1040.

7. Forslag til lokalplan nr. 1045 - Erhvervsområde Danapak
Sagsnr.: 2008-008100/SCM

Kompetence: BY

Åben sag

Resumé
Der er udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 1045 – Erhvervsområde Danapak med tilhørende
kommuneplantillæg nr. 34 til Slagelse Kommuneplan 2001-2012. En screening for om lokalplanen skal miljøvurderes konkluderer, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen. Lokalplanen anbefales godkendt til fremsendelse i offentlig høring.

Sagsfremstilling
Danapak Flexibles A/S er en virksomhed, der producerer emballage og folie. Virksomheden har
igennem mange år haft produktionsanlæg i Slagelse. Danapak ønsker at øge deres produktion,
hvilket er nødvendigt for at sikre virksomhedens konkurrenceevne på længere sigt.
Danapak ønsker mulighed for at udvide produktionsarealet på den eksisterende adresse på
Strudsbjergsvej for at skabe mulighed for en fremtidig udvidelse af produktionen. Dette fordrer
dog, at der sker en ændring i den fysiske planlægning for området. Derfor er der udarbejdet et
forslag til lokalplan med et tilhørende kommuneplantillæg, der åbner mulighed for Danapaks
ønsker om udvidelse.
Den nye bebyggelse vil blive etableret i samme materialer som den eksisterende bebyggelse
og vil således videreføre arkitekturen og på den måde skabe en arkitektonisk helhed for området.
Lokalplanområdet ligger tæt op ad et eksisterende boligområde, hvorfor støj fra virksomheden
har været et centralt emne i udarbejdelsen af lokalplanen. En væsentlig støjkilde er trafikstøj.
Med udvidelsen af Danapaks produktionsapparat vil der ske ændringer af de trafikale og parkeringsmæssige forhold på selve grunden. En del af parkeringspladserne på den sydlige del af
grunden bliver nedlagt, hvorved naboerne vil opleve færre støjgener i forbindelse med holdskiftene, der både finder sted om dagen og om natten.
Der er mulighed for at indgå aftaler om at benytte fælles indkørsler med nabovirksomheden,
hvilket vil kunne lette adgangen til lagerbygningen og derved mindske trafikstøjen fra de store
lastbiler.
Ud over mulighederne for at ændre de trafikale forhold, vil de nye bygninger betyde mindre
støj forårsaget af transport af varer til og fra produktionshallerne, idet af- og pålæsningen
fremover vil kunne foregå indendørs, samt at de nye bygninger i høj grad vil skærme for trafikstøjen.

Indstilling
Plan og Erhverv indstiller,
at

forslag til lokalplan nr. 1045 – Erhvervsområde Danapak godkendes til fremsendelse i 8
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ugers offentlig høring,
at

der afholdes borgermøde onsdag, den 10. juni 2009 kl. 19.00 hos Danapak Flexibles A/S.

Beslutning
Anbefales. Jens Jørgensen deltager i Borgermødet.
Jørgen Andersen (F) var fraværende.
Bilag
1. Forslag til lokalplan 1045.

8. Eventuel etablering af østvendte motorvejsramper v/Bildsøvej
Sagsnr.: /Peter Raaschou/PBM

Kompetence: PEU

Åben sag

Resumé
Cowi har for Slagelse Kommune udarbejdet en mere detaljeret undersøgelse af mulighederne
for og omkostningerne ved at etablere østvendte ramper ved afkørsel 41 Tjæreby.
Undersøgelsen skal være med til at kvalificere beslutningsgrundlaget.

Sagsfremstilling
Cowi har gennemført og afrapporteret mere detaljerede undersøgelser omkring etableringen af
østvendte ramper ved afkørsel 41 Tjæreby.
Der foreligger nu et skitseprojekt med tilhørende overslag for etablering af østvendte ramper
ved afkørsel 41 Tjæreby. I skitseprojektet er arbejdet med to alternativer:
Et alternativ A, hvor der alene anlægges østvendte ramper som tilslutning til motorvejen.
Et alternativ B, hvor der tillige anlægges vejadgang til betjening af erhvervsarealet mellem
jernbanen og motorvejen. Sidstnævnte alternativ indeholder anlæg af en rundkørsel på Bildsøvej mellem jernbanen og motorvejen.
Begge alternativer med overslag fremgår af det tilhørende notat Forudsætningsnotat.
Der vil efterfølgende blive udarbejdet en cost benefit-analyse, baseret på en nummerskrivningsanalyse. Denne vil sammen med forudsætningsnotatet blive fremlagt på et efterfølgende
møde, med henblik på en endelig politisk stillingtagen til det videre forløb, herunder drøftelser
med Vejdirektoratet om eventuel medfinansiering.

Økonomiske konsekvenser
Alternativ A, anlæg af ramper alene, er overslagsmæssigt opgjort til en udgift på ca. 22,5 mio.
kr.
Alternativ B, med anlæg af adgangsvej til erhvervsarealet og anlæg af rundkørsel, er overslagsmæssigt opgjort til ca. 40 mio. kr.
I overslagene er ikke medtaget udgifter til:
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Projektering og tilsyn
Ekspropriation
Udgifter til evt. bortskaffelse af forurenet jord
Udgifter til blødbundsudskiftning.

Indstilling
Drift og Anlæg samt Plan og Erhverv indstiller,
at

udvalget på baggrund af orienteringen, henholdsvis ovennævnte, drøfter sagen,

at

sagen forelægges på ny, når der foreligger en cost-benefit-analyse.

Beslutning
Sagen genoptages inden sommerferien 2009, når der foreligger en cost-benefit-analyse fra
COWI.
Der analyseres på en tredje model, nemlig et T-kryds med vejbetjening af erhvervsområdet.
Jørgen Andersen (F) var fraværende.
Bilag
1. Forudsætningsnotat.

9. Slagelse Kommune og retningslinjer for indgåelse af sportsmarkedsføringsaftaler
Sagsnr.: /LOJES

Kompetence: BY

Åben sag

Resumé
På udvalgets møde den 2. februar 2009 blev følgende besluttet;
- Der indgås aftale om sportsmarkedsføring i 2009 med Tema Skælskør-Slagelse og Peter
Gade på 200.000 kr., henholdsvis 150.000 kr. Finansiering indenfor eksisterende budget.
- Der indgås aftale omkring sportsmarkedsføring i 2009 med FC Vestsjælland på 275.000 kr.
Finansieres indenfor eksisterende budget.
Såfremt FCV rykker op i 1. Division i 2009, udvides aftalen med 425.000 kr., som finansieres af udvalgets Udviklingspulje.
- Der indgås IKKE sportsmarkedsføringsaftale i 2009 med SFH og Golfteam Storebælt.
- På udvalgets møde den 2. marts 2009 drøftes principper for indgåelse af fremtidige sportsmarkedsføringsaftaler i forbindelse med ”enkeltarrangementer”.
- Politik for billetter til sportsarrangementer udarbejdes til udvalgets møde den 2. marts
2009.
Formandsbeslutning:
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Slagelse Kommune er selvfølgelig sindet at leve op til gældende kontrakt med SFH. Det vil
sige, at 2. rate på 225.000 kr. betales den 1. april 2009, i øvrigt i henhold til kontrakten.
En sportsmarkedsføringsaftale efter den 30. juni 2009 drøftes på mødet den 2. marts 2009.
Sagen blev på Byrådets møde den 23. marts 2009 udsat.
Formand Flemming Erichsen ønsker sagen genbehandlet på udvalgets møde.

Sagsfremstilling
Plan og Erhverv ønsker at bemærke, at de juridiske rammer for sportmarkedsføringsaftaler er
følgende:
Det er ulovligt for en kommune at yde støtte til en erhvervsdrivende virksomhed/professionel
klub. Der kan ydes støtte til eliteidræt, som ikke er erhvervsdrivende virksomhed. Som udgangspunkt betragtes en sportsklub som erhvervsdrivende, hvis den er organiseret som et
ApS eller et A/S. Formålsbestemmelsen og en begrænsning af adgangen til udbytte/udlodning i
vedtægterne kan dog begrunde, at der alligevel ikke er tale om erhvervsdrivende virksomhed.
En sportsklub er en erhvervsdrivende virksomhed, hvis følgende ikke udtømmende forhold
trækker i samme retning:
1.
2.
3.

Der er fuldtidsansatte medarbejdere med en god løn.
Der er fuldtidsansatte spillere.
Hvis klubben af forbundet er godkendt til at indgå professionelle kontrakter med spillere.

Plan og Erhverv har foretaget en overordnet og foreløbig vurdering af Slagelse FH, TS Badminton, FC Vestsjælland og Golfteam Storebælt og konklusionen er;
At alle fire aktører opfylder ovennævnte 3 kriterier og dertil kommer, at FC Vestsjælland og
Golfteam Storebælt begge selskabsretsligt set er registreret som anpartsselskaber og dermed
at betegne som erhvervsdrivende virksomheder. På den baggrund vil det være ulovligt, hvis
Slagelse Kommune yder nogen form for støtte til de fire aktører (TS Badminton, Slagelse FH,
Golfteam Storebælt og FC Vestsjælland).
En kommune kan lovligt markedsføre sig selv via sportsmarkedsføring, men det kommunale
engagement på dette område må ikke stå i åbenbart misforhold til den kommunale
interesse i at markedsføre sig selv via sportsmarkedsføringsaftaler.
En fortolkningsmulighed jævnfør ovennævnte kunne være følgende;
Den markedsføringsmæssige værdi ved at bruge penge på sportsmarkedsføring skal til enhver
tid matche den værdi, som Slagelse Kommune ville kunne få ud af at investere pengene i traditionel markedsføring.
Metoden til at måle effekten af markedsføringen udtrykkes i antallet af eksponeringer (Personer der ser annoncen/reklamen) i forhold til antal investerede kroner i den pågældende annonce/reklame).
Ved indgåelse af sportsmarkedsføringsaftaler med klubber/foreninger/selskaber vil
Slagelse Kommune forholde sig til de nedenstående principper.
1.
2.

Klubben/foreningen/selskabet skal tilhøre den absolutte elite i Danmark og helst
internationalt.
Klubben/foreningen/selskabet skal være medlem af et forbund, der har indgået
langvarige sæsonaftaler med TV-stationer om visning af kampe fra deres respek-
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tive turneringer på regelmæssig basis i løbet af sæsonen. Pt. fodbold, håndbold,
ishockey og badminton.
Udover pkt. 1 + 2 vil hver enkelt klubs/forenings/selskabs markedsføringsmæssige værdi for Slagelse Kommune blive taget i betragtning.
Der kan ved særlige lejligheder indgås en markedsføringsaftale med udgangspunkt i et ”enkeltarrangement”, hvor det vurderes, at den markedsføringsmæssige værdi for Slagelse Kommune er stor. F.eks. en etape i cykelløbet ”Danmark
Rundt”, DM slutspilsfinaler i golf, VM i motocross, NM i svømning etc.

Følgende ”Politik” for billetter til sportsarrangementer foreslås;
1.
2.
3.
4.

Når Plan og Erhverv får meddelelse fra de respektive klubber om, at vi får stillet X antal
fribilletter til rådighed, så meddeles dette DIREKTE til Ledelsessekretariatet, som har adgang til at lægge informationen ud på intranettet.
Ledelsessekretariatet informerer hermed samtlige medarbejdere i kommunen om, via informationen på intranettet, at der til den og den dato er X antal fribilletter til rådighed.
Informationen gives via hovedsiden på intranettet.
Billetterne gives til medarbejdere efter ”først til mølle princippet”. Det vil være muligt at
hver medarbejder bestiller 2 billetter. Det vil af e-mailen fremgå, hvornår bestillingen er
indløbet, og dermed være nemt at konstatere, hvem der kom først til mølle.
Ledelsessekretariatet sender hermed meddelelsen til den heldige vinder pr. e-mail, og
vedkommende printer hermed e-mailen ud og anvender den som billet.

Indstilling
Plan og Erhverv indstiller,
at

sagen drøftes på ny,

at

sagen fremsendes med ny beslutning til Byrådet.

Beslutning
Udvalget godkendte sagen med følgende bemærkninger jævnfør de skitserede principper
ovenfor:
Ad. 1.

"den absolutte" slettes og punktum efter "i Danmark". Resten af sætningen udgår.

Ad. 2.

Udgår.

Ad. 3.

Konsekvensrettes.

Ad. 4.

OK.

Politik for fribilletter blev ikke drøftet.
Jens Jørgensen (I) stemte imod og ønskede fortsat sagen i Byrådet.
Jørgen Andersen (F) var fraværende.

Plan, Erhverv og Udvikling den 6. april 2009 kl. 08.30

Side 12

Lukkede sager

10. Eventuelt
J.nr.:

Resumé
Offentliggøres ikke

Kompetence: PEU

Lukket sag

