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01    Budget 2009 
J.nr.: 00.30.00Ø02/dwokhoc 
 08/38 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur orienterer om, at korrektionerne i forhold til antal pladser på børnehave-
området forventes justeret op, idet ny opgørelse viser, at de indlagte budgetforudsætninger er for lave. 
 
Herudover drøftelse i øvrigt, jfr. bilag (der tidligere er udleveret til udvalget). 
 
Tidligere fremsendt oplæg til basisbudget 2009-2012 bedes medbragt. 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02. september 2008  
Udvalget gør Byrådet opmærksom på 

• at der til finansiering af nye institutioner skal tilføres basisbudgettet ca. 1,5 mill. kr. yder-
ligere  

• at udvalget er bekymret for, om reduktionen på 48 dagplejebørn kan holde  

• at der allerede d.d. er anbragt 4 børn omtalt i "bobler-notatet" fra 17/7  

• at anlægsbudgettet i 2009 på 9 mill. kr. til institutionsbyggeri skal suppleres op til 12,3 
mill. kr. 

Jens Arne Hedegaard var fraværende. 
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02    Helhedsorienteret byfornyelse, Multihus i Jerslev 
J.nr.: 20.10.00G01/dwbkes 
 08/1955 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Styregruppen for helhedsorienteret byfornyelse i Jerslev foreslår, at  

  

•        At projekt Multihus i Jerslev (ombygning/renovering af ”den gamle forskole”) gennemføres i om-
fang som fremgår af det foreliggende skitseprojekt/byggeprogram, herunder at de i tilstandsvur-
deringen nævnte forbehold tages til efterretning 

•        At ejendommen Boulevarden 15, Jerslev udbydes til salg 

•        At der meddeles bevilling til finansiering på 3.469.500 kr. 

•        At beløbet finansieres således: 

Overført rådighedsbeløb på 850.000 kr. vedr. byfornyelse 

Lånefinansiering af udgifter til energibesparende foranstaltninger på 751.000 kr. 

Indtægtsbevilling på 1.050.000 kr. vedr. statsrefusion som del af byfornyelsesmidler 

Indtægtsbevilling på 500.000 kr. ved salg af ejendom 

•        At arbejdet udbydes i indbudt licitation med angivelse af, at der er tale om max. beløb for arbej-
dets udførelse 

  

 
Sagsfremstilling: 
Som det fremgår af nedenstående sagsforløb har sagen tidligere været behandlet af Fritids- og Kulturud-
valget, Børne- og Ungdomsudvalget, Udviklings- og Planlægningsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. 
Teknik- og Miljøudvalget vedtog at udsætte sagen. 
På den baggrund har Styregruppen på ny drøftet sagen og der er herefter enighed om ovenstående ind-
stilling. 

Det kan oplyses, at arkitektfirmaet har fremsendt nyt budget med reduktioner. Udgifterne er herefter op-
gjort til 3.469.500 kr. 

Etagearealet udgør 638 m2. Den samlede anlægsudgift bliver 5.438 kr. pr. m2 (brutto), 

Økonomi med baggrund i det reviderede projekt: 

Udgifter:

Renovering af bygningen, jfr. tilstandsvurderingen..................................................  1.388.500 kr. 

Ombygning og nyindretning.................................................................................  945.000 kr.

Energibesparende foranstaltninger....................................................................  751.000 kr.
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Samlede håndværkerudgifter...............................................................................  3.084.500 kr.

Besparelse på håndværkerudgifter på grund af nedgang i byggeri-
et.........................  

-175.000 kr.

Uforudseelige udgifter.........................................................................................  160.000 kr.

Projektomkostninger..........................................................................................  400.000 kr.

Samlet anlægsudgift..........................................................................................  3.469.500 kr.

Indtægter:

50% statsrefusion af tilsagn.................................................................................  850.000 kr. 

Provenu ved salg af bygning................................................................................   500.000 kr.

Indtægter i alt.....................................................................................................  1.350.000 kr.

   

Finansieringsregnskabet kan herefter opgøres således:  

Kommunal finansiering........................................................................................  850.000 kr. 

50% statsrefusion af tilsagn.................................................................................  1.050.000 kr. 

Provenu ved salg af bygning.................................................................................  500.000 kr. 

Lånefinansiering af udgifter til energibesparende foranstaltnin-
ger..............................  

751.000 kr.

Diverse udgifter finansieret via fond........................................................................  318.500 kr.

I alt....................................................................................................................  3.469.500 kr.

  

Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget indstiller i møder henholdsvis den 24. 
april 2008 og den 7. maj 2008, at Byrådet godkender  

•        At projekt Multihus i Jerslev (ombygning/renovering af ”den gamle forskole”) gennemføres i omfang 
som fremgår af det foreliggende skitseprojekt/bygge-program, herunder at de i tilstandsvurderingen 
nævnte forbehold tages til efterretning. 
•        At ejendommen Boulevarden 15, Jerslev udbydes til salg 
•        At der meddeles udgiftsbevilling til finansiering på 3.669.500 kr. 
•        At beløbet finansieres således: 

Frigivelse af rådighedsbeløb på 850.000 kr. afsat til formålet 
Tillægsbevilling til anlægsbudgettet 500.000 kr. 
Lånefinansiering af udgifter til energibesparende foranstaltninger på 791.000 kr. 
Indtægtsbevilling på 1.050.000 kr. vedr. statsrefusion som del af byfornyelsesmidler 
Indtægtsbevilling på 500.000 kr. ved salg af ejendom 

•        At arbejdet udbydes i indbudt licitation. 

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker til Byrådets behandling yderligere belyst, hvorfor der kun til projektet 
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er overført 850.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1.350.000 kr. 

Marianne Jensen var fraværende. 

Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 20. maj 2008 Børne- og Ungdomsudval-
gets indstilling. 

Udsat fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26. maj 2008. 

I møde den 14. januar 2004 vedtog Brønderslev Byråd at gennemføre helhedsorienteret byfornyelse i 
Jerslev. Beslutningen omfattede fornyelse og omlægning af Torvet, diverse trafikreguleringer samt om-
bygning og renovering af ”den gamle forskole”. Der er til det samlede byfornyelsesprojekt afsat en inve-
steringsramme på 5 mio. kr., hvoraf staten refunderer 1.690.000 kr. 

Programmets øvrige delprojekter, der omfatter omlægning af Torvet samt diverse trafikreguleringer, er 
gennemført i perioden 2004-2006. 

I et grundigt samarbejde med husets fremtidige brugere er der udarbejdet projektmateriale, der omfatter 
indretningsplaner, facadetegninger, økonomisk overslag samt tilstandsvurdering/byggeprogram. 

Tilstandsvurderingen konkluderer, at den fremtidige anvendelse af bygningen er egnet til formålet, dog 
med det forbehold, at de i rapporten nævnte bemærkninger tages til efterretning. 

Det bemærkes, at den samlede anskaffelsessum på 3.969.500 kr. er noget højere end det oprindeligt 
budgetterede, men dels er byggepriserne steget meget siden budgetlægningen i 2004 og dels er der i 
overslaget afsat en udgift på ca. 1.400.000 kr., der udelukkende skyldes bygningens dårlige tilstand, der 
er en følge af manglende vedligeholdelsesindsats gennem mange år. 

Konsekvensen af ikke at iværksætte de nødvendige renoveringsarbejder nu vil være at bygningen er total 
kondemnabel inden for nogle ganske få år og må nedrives. 

Efter renovering og ombygning er der i bygningen skabt gode og hensigtsmæssige lokaler til Husflidsfor-
eningen, Pensionistforeningen, Egnsmindesamlingen, Ungdomsklubben, EDB-cafe og Dagplejen, lige-
som bygningen er forudsat anvendt som medborgerhus for byens borgere. 

Etagearealet udgør 638 m2. Den samlede anlægsudgift bliver 6.220 kr. pr. m2 (brutto), 

Projekts rådgivere foreslår, at renoveringsarbejdet udbydes i indbudt licitation (hovedentreprise) blandt 3 
tilbudsgivere, 2 lokale og 1 udenbys. 

Økonomi 

Udgifter 

Renovering af bygningen, jfr. tilstandsvurderingen..................................................  1.413.500 kr.

Ombygning og nyindretning.................................................................................  1.195.000 kr.

Energibesparende foranstaltninger.......................................................................  791.000 kr.

Samlede håndværkerudgifter...............................................................................  3.399.500 kr.

Uforudseelige udgifter 5 %..................................................................................  170.000 kr.

Projektomkostninger..........................................................................................  400.000 kr.

Samlet anlægsudgift..........................................................................................  3.969.500 kr.

Indtægter 
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50 % statsrefusion af tilsagn...............................................................................   1.050.000 kr.

Provenu ved salg af bygning................................................................................  500.000 kr. 

Indtægter i alt....................................................................................................  1.550.000 kr. 

Der er tale om et projekt, som Brønderslev Byråd tilbage i 2004 vedtog at gennemføre. 

Der var i budgettet for 2006 afsat rådighedsbeløb på 1.350.000 kr. til finansiering af byfornyelsesprojektet 
i Jerslev, som tillige omfattede renovering af Torvet i Jerslev. Der er overført restbeløb heraf på 850.000 
kr. 

Det foreslås, at det undersøges, om der vil være mulighed for at lånefinansiere udgifterne vedrørende 
energibesparende foranstaltninger, svarende til 791.000 kr. 

Styregruppen har i den seneste del af processen afholdt møder med formanden for Jerslev Sparekasses 
Fond og der er med baggrund heri en forventning om, at en del af udgifter til belysning, foldevæg, brand-
sikring af boks samt evt. lift af de foreninger, for hvem det har betydning, kan søge disse udgifter dækket 
fra fonden. Beløbet er anslået til i alt ca. 300.000 kr. 

Finansieringsregnskabet kan herefter opgøres således: 

Overført rådighedsbeløb.......................................................................................  850.000 kr. 

Tillægsbevilling...................................................................................................  500.000 kr. 

50 % statsrefusion af tilsagn................................................................................  1.050.000 kr. 

Provenu ved salg af bygning.................................................................................  500.000 kr. 

Lånefinansiering af udgifter til energibesparende foranstaltnin-
ger..............................  

791.000 kr. 

Diverse udgifter finansieret via fond........................................................................  300.000 kr. 

I alt....................................................................................................................  3.991.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at sagens videre forløb drøftes. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi bemærker, at projektet vil indgå i kommunens samlede bruttoanlægsudgifter og vil 
således være omfattet af reglerne fra finanslovsaftalen vedrørende overholdelse af kommunens samle-
des bruttoanlægsramme. 

Center for Økonomi har efterfølgende oplyst, at Velfærdsministeriet oplyser, at det er sandsynligt, at pro-
jektet kan lånefinansieres. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02. september 2008  
Udvalget oversendes sagen til behandling i forbindelse med budget 2009. 

Jens Arne Hedegaard var fraværende. 
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03    Pasningsmulighed i ferier i skolefritidsordning 
J.nr.: 16.06.00G01/dwbkes 
 08/2873 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at forældre til 
børn i skolefritidsordning kan overskride satsen på 15 ugt. timer i 4 uger om året uden beregning. 
  
Der er tale om, at forældre typisk i ferie har brug for, at deres barn kan blive passet i mere end 15 ugt. ti-
mer.  
  
Har forældrene brugt mere end de 4 uger om året, skal de betale for de ekstra timer ved at ændre timetal 
og dermed takst for betaling. 
  

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02. september 2008  
Godkendt 

Jens Arne Hedegaard var fraværende 
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04    Ny institution i Hjallerup 
J.nr.: 01.02.03A50/dwtfbb 
 08/126 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Efter aftale med formanden skal det herved oplyses, at Fagenheden har igangsat arbejdet med at udar-
bejde forslag til NY institution i Hjallerup 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02. september 2008  
Til efterretning. 

Jens Arne Hedegaard var fraværende. 
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05    Skoven er din 
J.nr.: 04.10.00G01/dwbkes 
 08/2135 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur fremsender til orientering rapport vedr. ”Skoven er din” for 2008. 
  
  
 
Bilag: 
Rapport fra Skoven er din 2008 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02. september 2008  
Til efterretning. 

Jens Arne Hedegaard var fraværende. 
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06    Orientering 
J.nr.: /dwbkes 
  Åben sag 
  BU

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02. september 2008  
Der indkaldes til udvalgsmøde onsdag den 17. september 2008 kl. 16.00 om 4%-afdækningen i 
relation til budget 2009. 

Jens Arne Hedegaard var fraværende. 

 
 
 
 
08    Rapport fra Teknologisk Institut, Skolegades Skole 
J.nr.: 82.07.00P05/dwbkes 
 08/370 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Til orientering oplyses, at Økonomiudvalget har i møde den 21. august 2008 har vedtaget at 
oversende sagen til Børne- og Ungdomsudvalget til behandling. 

Teknik og Miljøudvalget indstiller i møde den 10. marts 2008, at der hurtigst muligt indkaldes 
til et temamøde i Byrådet om problematikken vedrørende renovering af Skolegade Skole og den 
fremtidige skolestruktur i Brønderslev by. 

Søren Erik Nielsen var fraværende. 

Byrådet drøftede på temamøde den 15. april 2008 problematikken. 

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller i møde den 7. maj 2008 overfor Teknik- og Miljøud-
valget, at de bygnings- og arbejdsmiljømæssige problemer på Skolegades Skole afhjælpes in-
denfor budgettet for bygningsvedligeholdelse for år 2008.  

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller endvidere, at arbejdet igangsættes hurtigst muligt. 

Udvalget oplyser endvidere, at renoveringen kan indgå i en fremtidig udbygning og renovering 
af skolen. 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i møde den 26. maj 2008, 

• at fagenhedens forslag til renovering godkendes, idet projektering og opfølgning sker 
med bistand fra ekstern rådgiver.  

• at det undersøges, om der som led i projektet kan etableres fleksible størrelser på 
klasselokaler.  

• at projektering iværksættes straks, og fagenheden vurderer muligheden for sidelø-
bende hermed at påbegynde afrensningsarbejder. Det samlede projekt søges udført 
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i løbet af sommerferien.  

• at projektet udbydes i totalentreprise, idet indhentning af tilbud sker ved indbudt lici-
tation.  

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på 300.000 kr. til 
projektering, afholdelse af licitation og opfølgning. Finansiering af bevillingen foreslås afholdt af 
rådighedsbeløbet til bygningsvedligeholdelse på budget 2008.   

Økonomiudvalget indstiller i møde den 17. juni 2008, at anlægsbevillingen på 300.000 kr. fri-
gives som indstillet af  Teknik- og Miljøudvalget. 

Henning Jørgensen var fraværende. 

Byrådet besluttede i møde den 24. juni 2008 at godkende Økonomiudvalget indstilling. 

Ole Jespersgaard, Gitte Krogh, Henning Jørgensen, Johannes Trudslev Pedersen var fravæ-
rende. 

Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår til mødet den 14. august 2008, at sagen påny 
behandles i Teknik- og Miljøudvalget for at få afklaret om detailprojektering skal genoptages el-
ler om der skal arbejdes videre med forslagene fra arkitekt om nedrivning/nybygning. Som 
nævnt i sagsfremstillingen er der øremærket kr. 2,5 mio. kr. i Teknik- og Miljøudvalgets vedlige-
holdelsespulje for 2008 til projektet. Der er herefter ca. 1,7 mio. kr. tilbage, som ikke er øremær-
ket i 2008. Fagenheden har herudover ikke mulighed for at skaffe yderligere finansiering i 
2008.   

Teknik- og Miljøudvalget fremsender i møde den 14. august 2008 sagen til behandling i Byrå-
det, idet udvalget anbefaler iværksættelse af nybyggeri. 

 
Sagsfremstilling: 
Sagsfremstilling: 

Skolegades Skoles inspektør har gennem længere tid klaget over dårlig lugt og indeklima i kon-
toret på 1. sal. I forbindelse med en tidligere undersøgelse er der konstateret vækst af skimmel-
svamp i inspektørkontoret og i andre lokaler i østsiden af bygningen. Inspektørkontoret er røm-
met, og ISS har hugget puds af vægge og lofter, brudt trægulvet op og fjernet størstedelen af 
indskudsler og indskudsbrædder i bjælkelaget mod stueetagen. 

Undersøgelsen havde følgende formål 

• At undersøge art og omfang af skimmelvækst i øvrige lokaler i fløjen  

• At vurdere årsag til skimmelvækstens opståen  

• At anbefale renoveringsomfang og –metoder  

Bygningen er opført i begyndelsen af 1900-tallet. Fløjen er opført i gul teglstenshulmur (efteriso-
leret med polystyrolgranulat) og med tage af eternitskifer, som inden for de seneste år er om-
lagt/fornyet med nyt undertag og nye skifre. 

Fløjen indeholder: 

• Kælder  
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• Stueplan med 8 klasseværelser  

• Sal med fysiklokale mod syd og vest, biologi mod øst og administration mod nord og 
vest  

• Tagetage som i midterarealet er loftrum. Tidligere har der været indrettet klassevæ-
relse og beboelse i tagetagen  

Rapporten viser udbedringsforslag for de enkelte rum samt udvendig (siderne 11-15), idet det 
bemærkes, at angivelserne ikke er udtømmende, og at det anbefales, at bygherren løbende 
skal tage beslutning om det eksakte omfang af renoverings- og reetableringsarbejder, som fx i 
tagrummet. 

Fagenheden har på baggrund heraf udarbejdet overslagspriser for projektet, som er opgjort til 
ca. 2,5 mio. kr. incl. udgifter til udvendige arbejder, projekt og opfølgning samt uforudsete udgif-
ter på 10 % af de kalkulerede håndværkerudgifter. 

I investeringsoversigten for 2008 er der afsat følgende budget til bygningsvedligeholdelse: 

Skoler + SFO................................................................................................. 3.000.000 kr.

Andre bygninger ............................................................................................. 2.500.000 kr.

Ekstra pulje (driftsbudgettet for 2008 er tilsvarende nedsat) ......................... 3.000.000 kr.

I alt ................................................................................................................. 8.500.000 kr.

 

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere besluttet følgende vedrørende anvendelse af budgettet for 
2008: 

Mødet den 7. januar 2008 – Asaa og Dronninglund skoler ................................ 3.360.000 kr. 

Mødet den 4. februar 2008 – Naturfagslokaler ...................................................    870.000 kr.

I alt  .................................................................................................................. .. 4.230.000 kr. 

Udgifterne til Skolegades Skole kan således holdes indenfor det samlede rådighedsbeløb til 
bygningsvedligeholdelse. I forhold til budgettet kan der ske yderligere lånefinansiering af 50 % 
af den del af de samlede anlægsudgifter til skoler og SFO, der overstiger 3.000.000 kr. 

Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Teknik og Miljøudvalget godkender, at den 
udarbejdede rapport fra Teknologisk Institut vedrørende fugt- og mikrobiologiske problemer i en 
fløj på Skolegades Skole, Brønderslev, danner baggrund for afholdelse af udbud med henblik 
på at løse de bygnings- og arbejdsmiljømæssige problemer.  

Fagenheden foreslår desuden, at projekt og opfølgning gennemføres af eksterne samar-
bejdspartnere. 

Fagenheden har efter Byrådets beslutning den 24. juni 2008 igangsat detailprojektering af pro-
jektet ved ekstern rådgiver. I den forbindelse har den eksterne rådgiver udarbejdet overslags-
priser for det samlede projekt. I notat af 19. juni 2008 opgøres de forventede udgifter til kr. 
4.300.000 excl. genhusning af skolebørnene i byggeperioden og excl. etablering af dobbeltdøre 
og foldevægge. De samlede omkostninger kan herefter forventes at komme på ca. 5.000.000 
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kr. Selvfølgelig under den forudsætning, at udbudsresultatet svarer til rådgiverens overslagspri-
ser. 

Fagenheden holdt på den baggrund møde med rådgiveren den 2. juli 2008 for en gennemgang 
af de forskelle, der var i overslagspriserne. I mødet deltog ligeledes formanden for Teknik og 
Miljøudvalget. Det blev på mødet forholdsvis hurtigt klargjort, at renoveringen alene sikrer, 
at problemerne omkring skimmelsvamp bliver løst. Renoveringen tager bl.a. ikke højde for  

·        at bygningen ikke er tilstrækkeligt isoleret 

·        at der burde investeres i energibesparende foranstaltninger 

·        at lokalestørrelserne ikke er hensigtsmæssige 

·        at der ingen garanti er for at svampeangreb er elimineret eller neutraliseret 

·        de teknisk installationer er langt under nutidens standard 

·        bygningen er fra 1888 

På den baggrund besluttede formanden for Teknik og Miljøudvalget at stoppe udarbejdelse af 
detailprojekt. Formålet var at få en hurtig undersøgelse af dels muligheden for nybyggeri og 
dels omkostninger herved. 

På den baggrund afholdt formanden for Teknik og Miljøudvalget og fagenheden møde med arki-
tekt for at få udarbejdet forslag til en helhedsløsning for Skolegades skole.  

Arkitekten fremsender på den baggrund i brev af 08. august 2008 3 forslag indeholdende over-
slagspriser og tegningsmateriale for de enkelte forslag. 

Forslag 2: 

Etablering af ny skolebygning i stedet for den eksisterende skimmelsvampebefængte incl. nuti-
dens tekniske installationer og indretning efter nuværende myndigheds- og arbejdsmiljølov. Der 
kan med fordel etableres solvarmeanlæg på tagflader for at reducere energiforbruget.  

De samlede omkostninger hertil er skønnet til 9.180.000 kr.. Ønskes kælder under hele bygnin-
gen skønnes dette at koste 1.880.000 kr. yderligere. 

Der er ikke indregnet administrationsudgifter, udgifter til genhusning og udgifter til renovering af 
kloakker i skolegården. Administrationsomkostningerne vil skønnet andrage som min. 15 % af 
de nævnte tal, ligesom genhusningen selvfølgelig afhængig af byggeperioden kan skønnes til 
750.000 kr. Der er ikke foretaget skøn over kloakudgiften. 

Forslag 3: 

Som forslag 2, men også nedrivning af tandlægefløjen og ny bygning i stedet for. 

De samlede omkostninger hertil er skønnes til 18.260.000 kr. excl. administrationsomkostnin-
ger, genhusning og kloakker i skolegården. Der skal således tillægges som min. 15 % i admini-
strationsomkostninger, 1 - 1,5 mio. kr. i genhusning. Der er ikke foretaget skøn over kloakudgif-
ten. 

Forslag 4: 

Arkitekten fremsender i dette forslag en større renoveringsplan som skønsmæssigt er opgjort til 
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44.582.500 kr. Forslaget indebærer at de 3 gamle bygninger - nedrives og at der bygges nye. 
Der er ikke skønnet over tillægsomkostningerne. 

  

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for økonomi har ingen bemærkninger. 

 
Bilag: 
Tegninger 
Overslag fra arkitekt 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02. september 2008  
Udvalget indstiller, at der opføres en nybygning til erstatning af den svamperamte bygning. 

Udvalget indstiller derudover, at der igangsættes et forberedende arbejde med henblik på at 
placere og finansiere et nyt skoleanlæg i Brønderslev by. 

Sagen oversendes til Byrådets behandling af budget 2009. 

Jens Arne Hedegaard var fraværende. 
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