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173 Spørgetid - Byrådet 2004.
Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 20982
Beslutningstema:
/
Indstilling / Beslutning:

Byrådets møde 24. november 2004 Punkt 173:
Se indlagte bemærkninger "Spørgsmål og notater".
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174 Tiltrædelse af Regional Kulturaftale
Journal nr. 00.01P27 / /Sagsid 7929
Beslutningstema:
Byrådet bedes tage stilling til godkendelse af Hals Kommunes tiltrædelse af Den regionale Kulturaftale 2005-08.
Indstilling / Beslutning:
Forvaltningen indstiller, at aftalen tiltrædes.

Byrådets møde 24. november 2004 Punkt 174:
Godkendt.

Sagens indhold:
Den regionale kulturaftale - en samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet, Nordjyllands Amt,
Aalborg Kommune og 12 øvrige nordjyske kommuner - har fungeret i fra 2002 - 2004.
Der har nu været gennemført en evaluering af den eksisterende aftale, og der er udarbejdet en
ny aftale for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2008. Efter endt høringsrunde er tilbagemeldingen, at alle – bortset fra en enkelt – nordjyske kommuner ønsker at tilslutte sig den nye
aftale. Aftalen underskrives af de deltagende parter d. 25. november 2005.
Der er tale om en model, hvor kommunerne tilmelder sig og arbejder for kulturaftalens samlede
vision, men ikke nødvendigvis deltager aktivt under alle de temaer, som er formuleret i aftalen - i
aftalen omtalt som en ”patchworkmodel”, hvor alle bidrager til finansieringen.
Aftalen indeholder en visionsdel - "Kultur som løftestang" samt 5 temaer:
•
•
•
•
•

Tema 1: Børn og kultur
Tema 2: Kultur og unge
Tema 3: Talentpleje og vækstlag
Tema 4: Kultur og erhverv – i kreativ alliance
Tema 5: Oplevelsesøkonomi – kultur som væksterhverv

Visionsdel - Fælles udfordring - kulturen som løftestang
Under overskriften ”Kulturen som løftestang” tager Den regionale kulturaftale - Kulturaftale
Nordjylland udgangspunkt i følgende udfordringer:
•

At Nordjylland fortsat under en ny kommunal struktur skal være en landsdel med kulturelle oplevelser af kunstnerisk kvalitet for den enkelte og et flot kulturelt image, såvel indadtil hos Nordjyllands borgere som udadtil - nationalt og internationalt.

•

At den nordjyske kulturaftale medvirker til at samle kræfterne og sørge for, at kulturen
gennem kunstnerisk kvalitet og kulturelle oplevelser bliver den kraft og dynamo, som
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skaber fornyelse, vækst og nye partnerskaber
•

Kulturen skal være en løftestang og gøre Nordjylland førende indenfor samarbejde mellem kultur, erhverv og uddannelse.

•

At Nordjylland skal realisere en visionær kulturel, uddannelses- og erhvervsmæssig udvikling

•

At Nordjylland skal være i front i forhold til. kravene i videnssamfundet om nye kompetencer og kreativitet hos arbejdskraften

•

At Nordjylland skal skabe et uddannelsesforspring, en ny fælles nordjysk identitet og et
fælles værdisæt, som hører fremtidens videns- og oplevelsessamfund til.

Der er her tale om en langsigtet kulturpolitisk strategi med en tidshorisont på ikke mindre end 4
år. Det er i den forbindelse af stor betydning, at der skal skabes afklaring om det formelle
grundlag for den kulturpolitiske indsats i Nordjylland, så det kan lykkes at fastholde den massive
opbakning fra samtlige nordjyske kommuner. Aftalens kulturpolitiske mål og hensigter er således planlagt for hele de 4-årige periode, men at ingen part forpligter sig ud over 31. december
2006, hvorefter aftalen skal genforhandles.
Dette gælder i særlig grad i forhold til de overordnede målsætninger, men også i forhold til de finansielle vilkår i form af rammebevilling, puljemidler og ikke mindst kommunernes økonomiske
bidrag til aftalen.
De kommunale parter har således øremærket hver 2,50 kr. pr. borger pr. år i aftaleperioden til
projekter og initiativer under kulturaftalen. Nordjyllands Amt har øremærket et tilsvarende beløb
på 2,50 kr. pr. borger i aftaleperioden. Pengene indbetales ikke til nogen ”Central fond”, men
reserveres på de hjemlige budgetter til ikke disponeret finansiering af den enkelte kommunes.
Kulturministeriets bidrag består i udlægning af en rammebevilling, bevilling af udviklingspulje og
mulighed for finansiering af projekter gennem Kulturministeriets provinspulje og kultur- og erhvervsfremmemidler, samt mulighed for at søge om andre statslige midler hos eksempelvis
Kunststyrelsen og Børnekulturens netværk.
Til opfølgning på aftalen nedsættes administrativ følgegruppe og politisk følgegruppe. Repræsentanter til disse grupper udpeges af Himmerlands Udviklingsråd, Region Aalborg samarbejdet
og VUR (Vendsyssel Udviklingsråd), Aalborg Kommune og Nordjyllands Amt. medvirken i de
valgte projekter.
Den foreliggende aftale er et resultat af et omfattende forarbejde, som alle kommuner er opfordret til at fremkomme med og som bl.a. har været drøftet på 2 arbejdsseminarer d. 31. marts og
28. maj 2004. Ligeledes indeholder materialet inputs fra de egnsvise møder om kulturaftalen i
Himmerland og Vendsyssel (VUR) samt fra Region Aalborgs 24-timers seminar d. 26. maj 2004
og møde på Nordjyllands Amt d. 20. august 2004.
Dette forløb har medvirket til skabelsen af ejerskab, forpligtelse og ansvar om kulturaftalen ,
som en kulturkontrakt, der engagerer og involverer samtlige parter. Herudover er erfaringerne
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fra den første kontrakt blevet nyttiggjort – såvel indhold og form, som gode og mindre gode erfaringer, herunder en videreførelse af nogle af den forrige kontrakts fagfelter.
På Kulturudvalgets møde d. 26. august 2004 besluttede Kulturudvalget, at der blev arbejdet videre med arbejdet omkring etablering af en regional kulturaftale, ligesom det samlede byråd i
forbindelse med budgetarbejdet for 2005 er orienteret om aftalen.
Byrådet vedtog i forbindelse med fastlæggelsen af budget 2005 at afsætte kr. 25.000 kr. til Den
regionale Kulturaftale. Kulturudvalget er på ordinært møde d. 4. november 2004 blevet orienteret om den endelige aftale modtaget i Børne- og kulturforvaltningen d. 2. november 2005 .
Økonomiske konsekvenser:
Der skal i aftaleperioden afsættes kr. 2,50 kr. pr. borger pr. år. Pr. juli 2004 var der 11.463 indbyggere i Hals Kommune, svarende til en udgift på kr. 28.658 kr. Der er afsat kr. 25.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser:
Afhængig af indsatsen, idet det forudsættes at der er tale om fælles arrangementer, hvor de enkelte kommuner kan bidrage indenfor eksisterende rammer.
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
Regional kulturaftale 01.01.05-31.12.05(eldoc)
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175 Høring af Forsvarsministeriets planer om kystradarer.
Journal nr. 01.03.04P19 / /Sagsid 23262
Beslutningstema:
Der skal tages stilling til om Hals Kommune har bemærkninger til forsvarsministeriets planer om
opsætning af radarer langs de danske kyster (1. høringsrunde).
Indstilling / Beslutning:
Planlægningsafdelingen indstiller den 09.11.2004
at projektet drøftes
Chefgruppens møde 10. november 2004 Punkt 121:
Chefgruppen anbefaler overfor økonomiudvalget, at Hals Kommune ikke har bemærkninger til
forsvarsministeriets planer om opsætning af radarer langs de danske kyster ud over, at det
planlagte teknikrum ved masten ønskes placeret ved jorden ikke i 36 meters højde.
Økonomiudvalgets møde 16. november 2004 Punkt 216:
Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 24. november 2004 Punkt 175:
Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:
Som led i regeringens øgede fokus på sejladssikkerhed har Forsvarsministeriet planer om opsætning af radarer langs de danske kyster. Forsvarsministeriet har indledt en 1. høringsrunde af
projektforslaget hos landets amter og berørte kommuner samt Danmarks Naturfredningsforening. Høringsperioden er fra den 8. - 29. november 2004. Der vil senere ifm. lovforslaget blive
en 2. høringsrunde i februar 2005.
I Hals Kommune drejer det sig om opsætning af en ca. 60 m. høj gittermast i Forsvarets område
sydøst for Renseanlægget. Der opsættes en ”scanter 2001 radarantenne” i toppen af masten,
ligeledes indbygges der et teknikrum i masten i en højde af ca. 36 m.
Den eksisterende 50 m. høje mast på renseanlægget nedtages, og udstyret herpå integreres i
den nye mast.
Masten foreslås placeret i et skovbevokset (fredskov) område, hvor der i umiddelbar nærhed
allerede findes en del tekniske anlæg (renseanlægget).
Det vurderes, at en placering så tæt på renseanlægget som muligt vil være den mest hensigtsmæssige. Ligeledes vil en løsning med teknikrummet placeret på jorden generelt give den mest
harmoniske antennemast (se illustrationer s. 6 i bilaget ”Kystradarprojektet”)
Økonomiske konsekvenser:
/
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Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
Høringsperioden er fra den 8. - 29. november 2004.
Lovgrundlag:
/
Bilag:
Kystradarprojektet (eldok. Kystradarprojektet.pdf)
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176 Godkendelse af Hals Kommunes Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi.
Journal nr. 01.02.03P15 / /Sagsid 18874
Beslutningstema:
Byrådet skal behandle de indkomne indsigelser til forslag til Kommuneplanstrategi og Agenda
21 strategi for Hals Kommune og endelig godkende de fremlagte planer.
Indstilling / Beslutning:
Centerafsnittet den 25.10.2004
Sagen fremsendes til behandling i Chefgruppen.
Chefgruppens møde 27. oktober 2004 Punkt 114:
Forslag til Kommuneplanstrategi indstilles til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet. Bemærkningerne fra Nordjyllands amt afklares i forbindelse med godkendelsen af Hals Kommunes
Digitale Kommuneplan.
Forslag til Agenda 21-strategi indstilles til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet, idet det
ønskes drøftet, om bemærkningerne fra Danmarks Naturfredningsforening og Laurits Krog giver
anledning til ændringer af materialet vedrørende:
- ændret organisation for Agenda 21 arbejdet, og
- øget fokus på Agenda 21.
Økonomiudvalgets møde 16. november 2004 Punkt 213:
Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 24. november 2004 Punkt 176:
Godkendt.

Sagens indhold:
Byrådet godkendte den 22. juni 2004 et forslag til Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi
for Hals Kommune. (Forslagene er vedlagt som bilag).
Disse forslag har været fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 4. august 2004 til den 29.
september 2004. I denne periode er der indkommet indsigelser fra følgende:
- Nordjyllands Amt
- Danmarks Naturfredningsforenings v/Thorkil Kjeldsen
- Laurits Krog (SF-Hals)
Indsigelserne er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser:
/
Personalemæssige konsekvenser:
/
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Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
- Forslag til Kommuneplanstrategi for Hals Kommune 2004 (eldoc. Kommuneplanstrategi.pdf)
- Forslag til Agenda 21 strategi for Hals Kommune 2004 (eldoc. Agenda21strategi.pdf)
- Indsigelse fra Nordjyllands amt af 24/9-04 (eldoc - Nordjyllands Amt.pdf)
- Indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening af 20/10-04 (eldoc -Danmarks Naturfredningsforening.pdf)
- Indsigelse fra Laurits Krogh af 22/09-04 (eldoc -Laurits Krog.pdf)
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177 Forespørgsel om kommunal overtagelse af svømmehallen ved Koldkær Feriecenter.
Journal nr. 13.06.05G01 / /Sagsid 23284
Beslutningstema:
De nye ejere af Koldkær Feriecenter ønsker at byrådet tager stilling til, om Hals Kommune vil
overtage/købe svømmehallen ved feriecenteret.
Indstilling / Beslutning:
Centerafsnittet den 10.11.2004
Sagen fremsendes til behandling i økonomiudvalget.
Økonomiudvalgets møde 16. november 2004 Punkt 203:
Jonna Mørk Hansen, Jørgen Hansen og Bent Sørensen er positiv stemt for at erhverve ejendommen. Keld Jul Vagner, Johannes Elsnab og Keld Petersen er imod at erhverve svømmehallen. Alle er i øvrigt interesseret i en genforhandling af eksisterende aftalegrundlag.

Byrådets møde 24. november 2004 Punkt 177:
Borgmesteren foreslår at der afholdes et møde hvor flere deltager. 5 - 7 medlemmer vil være
passende. Forslaget blev tiltrådt uden afstemning.

Sagens indhold:
De nye ejere af Koldkær Feriecenter har fremsendt et projektmateriale vedrørende den fremtidige anvendelse af feriecenteret. De ønsker at etablere "Golfbyen Koldkær", hvor der i området
etableres de nye hytter/lejligheder, der kan rummes indenfor plangrundlaget. Centerbygningen
fastholdes som center i reduceret form og svømmehallen ønskes også fortsat at være en del af
feriecenteret.
Ejerne ønsker imidlertid, at afhænde svømmehallen til Hals Kommune, da de mener, at de ikke
er de bedste til at drive svømmehallen videre, samt at Hals Kommune har en væsentlig interesse i svømmehallen til skolesvømning og offentlig svømning.
Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt tilstrækkeligt materiale til at få vurderet svømmehallens tilstand og de løbende udgifter i forbindelse med driften af svømmehallen.
Det anbefales derfor, at der inden en evt. overtagelse af svømmehallen udarbejdes en tilstandsrapport for svømmehalsbygningen samt et detaljeret driftsregnskab for svømmehallen.
Økonomiske konsekvenser:
/
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
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Lovgrundlag:
/
Bilag:
/
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178 Godkendelse af Budget 2005 samt takster for Hals-Egense Færgefart I/S
Journal nr. 13.25.00S55 / /Sagsid 23013
Beslutningstema:
Byrådet anmodes om at godkende budget og takster for 2005 for Hals-Egense Færgefart.
Indstilling / Beslutning:
Økonomiafdelingen den 10.11.2004.
Sagen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.
Økonomiudvalgets møde 16. november 2004 Punkt 201:
Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 24. november 2004 Punkt 178:
Godkendt.

Sagens indhold:
Bestyrelsen for Hals-Egense Færgefart I/S anmoder om godkendelse af budget for 2005 samt
godkendelse af taksterne for 2005.
Det foreliggende budgetforslag udviser en udgift på færgedriften på 5.112.000 kr. , og en tilsvarende indtægt, hvoraf billetindtægten udgør 4.900.000 kr.
Der er budgetteret med afskrivninger på 90.000 kr. og henlæggelser på 71.200 kr. vedr. renter
der ikke skal udbetales, men tillægges kommunernes indskud.
Overfartstaksterne for 2005 vil efter forslaget blive følgende (uændrede):
1 person
10,00 kr.
Cykel/knallert
16,00 kr.
Motorcykel
22,00 kr.
Bil indtil 2.000 kg
40,00 kr.
Bil 2.000 kg.-6.000 kg.
60,00 kr.
Bil 6.000 kg.-10.000 kg.
100,00 kr.
Bil over 10.000 kg.
145,00 kr.
Bus
271,00 kr.
Økonomiske konsekvenser:
/
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
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Lovgrundlag:
/
Bilag:
- Budgetforslag m.v. for 2005 (el.doc)
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179 Pasningsmodul i SFO fredag eftermiddag
Journal nr. 16.06.00G01 / /Sagsid 22940
Beslutningstema:
Stillingtagen til, hvorvidt der skal tilbydes et pasningsmodul i SFO fredag eftermiddag.
Indstilling / Beslutning:
Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse.
Kulturudvalgets møde 4. november 2004 Punkt 86:
Udvalget indstiller, at der indføres et pasningstilbud efter 4. lektion på 2 timer om fredagen.
Økonomiudvalgets møde 16. november 2004 Punkt 212:
Indstilles til godkendelse. Prisen fastsættes jf. "økonomiske konsekvenser" til kr. 210,00 i 11
måneder.

Byrådets møde 24. november 2004 Punkt 179:
Godkendt som indstillet.

Administrativ bemærkning d. 5. november 2004
Ordningen kan indføres fra 1. december 2004 for nyindmeldelse. For overflytning fra andet
SFO-tilbud gælder reglen om 1 måneds opsigelse, hvorfor overflytning først kan ske pr. 1. januar 2005.
Der er ikke i budgettet for 2005 afset midler til tilbuddet, men forvaltningen indstiller, at man i
første omgang ikke giver tillægsbevilling for at afvente efterspørgselsbehovet og dermed udgiften.
Sagens indhold:
Ved budgetvedtagelsen for 2004 blev timetallet i Ny Skoledag nedsat fra 30 til 28 timer for eleverne i bh.kl – til 6. kl. med virkning fra 1. august 2004. Nedsættelsen er placeret på fredage,
hvor undervisningen nu slutter efter 4. lektion. Dette indebærer, at SFO’erne er åbne fra 4. lektion slutter på fredage. Der er således pasningsmulighed for alle børn, som er tilmeldt SFO, men
den nye ordning kan medføre et pasningsproblem for familier, hvis børn ikke er tilmeldt SFO.
I den forbindelse har forvaltningen bedt skolerne om en tilkendegivelse af, hvor stort behovet er
for at forældrene kan tilkøbe et pasningsmodul fredag eftermiddag for de elever, som ikke p.t. er
tilmeldt SFO. Skolerne er i samme forbindelse bedt om en udtalelse om, hvorledes form, indhold og omfanget af et pasningsmodul kunne være, og hvilke fordele og ulemper en sådan ordning kunne indebære. Udtalelserne vedlægges som bilag, men kan sammenfattes således.
De fem skoler og forvaltningen har i alt modtaget 5 henvendelser vedr. pasningsbehov fredag
eftermiddag.
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Af fordele ved indførelse af pasningsmodul fredag eftermiddag nævner nogle skoler bl.a. at det
giver tryghed for barnet/familien. SFO´erne kommer i berøring med flere børn. De ekstra børn
vil give en bedre normering, og der vil komme færre ”besøgsbørn”. Andre skoler ser ikke nogen
fordel for SFO´erne, idet de forholdsvis få henvendelser, der har været, ikke vil udløse ekstra
normering.
Af ulemper ved indførelse af pasningsmodul fredag eftermiddag nævner skolerne, at personalet
får nye administrative opgaver. ”Modulbørn” skal tages ud af aktiviteterne kl. 14.00, hvilket giver
brud på arbejdsrytmen, uro og kan ødelægge meget for de resterende børn, da det vil give afbrydelser i den igangværende aktivitet. Modulbørnene kan ikke deltage i aktiviteter ud af huset.
Samtidigt vil dette binde mindst én voksen, som må blive hjemme hos måske et eller to børn,
hvilket normeringen ikke kan rumme, og det vil i det hele taget blive sværere og måske umuligt
at planlægge ture ud af huset. ”Modulbørn” kan få svært ved at føle sig som en del af fællesskabet. Der kan være risiko for konflikt mellem ”modulbetalende” og ”heltidsbetalende” forældre,
idet man for et forholdsvis lille beløb kan købe tid i SFO, hvor børnene kan deltage i de ekstraordinære aktiviteter, der er om fredagen. Der kan være risiko for, at forældrene melder børnene
ud af ”heltidstilbud” og indmelder dem i ”modultilbud”. Såfremt ordningen bliver en succes, vil
der om fredagen være en yderligere belastning af de fysiske rammer.
Økonomiske konsekvenser:
Ved fredagsmodul på alle de fredage, som er skoledage, med en udstrækning fra efter 4. lektion
og frem til kl. 14.00 er prisen beregnet til kr. 209,49 / md. i 11 måneder. Prisen er beregnet ud
fra, at der er en forældrebetaling på 50%.
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
El.doc.: Brev fra Anita Høj angående pasningstilbud i SFO
El.doc.: Udtalelse om pasningsmodul om fredagen fra Vester Hassing skole
El.doc.: Udtalelse om pasningsmodul om fredagen fra Gandrup skole
El.doc.: Udtalelse om pasningsmodul om fredagen fra Hals skole
El.doc.: Udtalelse om pasningsmodul om fredagen fra Ulsted skole samt Ulsted SFO
El.doc.: Udtalelse om pasningsmodul om fredagen fra Hou skoles SFO
El.doc.: Mail fra Helle og Finn Besser angående pasningstilbud om fredagen.
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180 Sammenlægning af Krudtuglen og Spiren
Journal nr. 16.06.00P16 / /Sagsid 21630
Beslutningstema:
I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at sammenlægge børnehaverne Spiren
og Krudtuglen i Gandrup. Kulturudvalget bedes tages stilling til, hvorledes den fysiske sammenhæng mellem børnehaverne skal være, hvorvidt der skal være tale om en samlet visitation,
hvorledes valg til forældrebestyrelse skal ske, hvorledes Tillidsmandsopgaven skal organiseres,
og hvad den nye Børnehave skal hedde.
Indstilling / Beslutning:
Børne- og kulturforvaltningen indstiller,
1. at den fysiske sammenhæng etableres ud fra oplæg fra Teknisk Forvaltning, udarbejdet på
baggrund af forslag 2 i vedlagte beslutningsoplæg,
2. at der oprettes en samlet visitation,
3. at der søges dispensation fra styrelsesvedtægten, således at de nuværende to forældrebestyrelser sammenlægges og fortsætter indtil ordinært valg i september 2005,
4. at de nuværende tillidsmænd fra henholdsvis BUPL og PMF fortsætter indtil august 2005.
Herefter vælges 1 repræsentant fra BUPL og 1 fra PMF.
5. at forældrebestyrelserne anmodes om at fremkomme med forslag til navnet på den nye børnehave
Kulturudvalgets møde 4. november 2004 Punkt 93:
Forvaltningens indstilling indstilles til godkendelse med anmodning om frigivelse af 355.587,75
kr. til etablering af P-plads m.v.
Førende endelig frigivelse anmodes Teknisk Forvaltning om en udtalelse om adgangsforhold til
bagvedliggende skovareal.
Administrativ bemærkning d. 9. november 2004.
Teknisk forvaltning er anmodet om udtalelse i sagen. Udtalelsen udleveres på mødet.
Økonomiudvalgets møde 16. november 2004 Punkt 211:
Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 24. november 2004 Punkt 180:
Godkendt.

Sagens indhold:
Byrådet har vedtaget, at børnehaverne Spiren og Krudtuglen pr. 1. januar 2005 skal sammenlægges. I den forbindelse er der udarbejdet beslutningsoplæg til, hvorledes sammenlægningen i
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praksis kan ske. Dette vedlægges som bilag. Hovedudvalget er ansøgt om kr. 59.845,- til brug
for den i oplægget beskrevne personaleproces. Hovedudvalget har på møde d. 28. oktober
2004 bevilget det ansøgte beløb.
Teknisk Forvaltning har udarbejdet skitse over den foreslåede parkeringsplads samt beregning
af omkostninger ved anlæggelsen. Der er oprindeligt beregnet kr. 300.000,-, men teknisk forvaltnings beregning viser en pris på kr. 355.587,75. Merprisen skyldes dels, at der ikke i den oprindelige pris er indregnet belysning samt opsætning af låger i forbindelse med fastholdelse af
redningsvej til sportspladsen. Teknisk forvaltnings beregning vedlægges som bilag.
Økonomiske konsekvenser:
/
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
El.doc.: Beslutningsoplæg om sammenlægning af Krudtuglen og Spiren
El.doc.: Høringssvar fra BUPL
El.doc.: Udtalelse fra Forældrebestyrelsen i Krudtuglen
El.doc.: Udtalelse fra Forældrebestyrelsen i Spiren
El.doc.: Beregning af omkostninger ved anlæggelse af parkeringsplads
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181 Aftale mellem Hals Kommune og grundejerforeningen Haslundparken/Nordmarken
vedr. etablering og drift af legeplads.
Journal nr. 04.03Ø40 / /Sagsid 21735
Beslutningstema:
Indhold af aftale mellem Hals Kommune og grundejerforeningen Haslundparken/Nordmarken.
Indstilling / Beslutning:
Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse og beslutning.
Kulturudvalgets møde 4. november 2004 Punkt 90:
Indstilles til godkendelse med følgende rettelse til aftalen:
Sidste punkt i aftalen: "…Herefter kan aftalen skriftligt opsiges fra begge parters side med 12
måneders varsel UDEN ERSTATNING".
Økonomiudvalgets møde 16. november 2004 Punkt 210:
Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 24. november 2004 Punkt 181:
Godkendt.

Sagens indhold:
Grundejerforeningen Haslundparken/Nordmarken har ansøgt Hals Kommune om et tilskud til
etablering/renovering af en allerede eksisterende legeplads mellem Haslundparken og Nordmarken i V.Hassing. Da der i forvejen er igangsat initiativer for at etablere kommunale legepladser i kommunen, har man besluttet, at man vil yde et tilskud på kr. 200.000 til etableringen. Inden midlerne frigives, skal der indgåes en bindende aftale vedr, brugsret, vedligeholdelse og
ansvar. Advokat Torben Voss har på foranledning af børne- og kulturforvaltningen udarbejdet
udkast til aftale.
Økonomiske konsekvenser:
En mindre kommunal driftsudgift til honorering af et årligt sikkerhedssyn af certificeret legepladsinspektør. En mulig kommunal udgift i forbindelse med evt. tilfælde af hærværk.
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
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Udkast til aftale mellem Hals Kommune og grundejerforeningen Haslundparken/Nordmarken,
udarbejdet af advokat Torben Voss. (El.doc.: Udkast til aftale)
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182 Ændring af hjemkaldelsesgebyrer i folkebiblioteket
Journal nr. 21.01.14S29 / /Sagsid 23155
Beslutningstema:
Stillingtagen til, hvorvidt hjemkaldelsesgebyrerne i folkebiblioteket skal ændres.
Indstilling / Beslutning:
Indstilles til drøftelse
Kulturudvalgets møde 4. november 2004 Punkt 85:
Udvalget indstiller, at Aalborg Kommunes takster indføres, og at merindtægterne tilføres biblioteket.
Økonomiudvalgets møde 16. november 2004 Punkt 209:
Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 24. november 2004 Punkt 182:
Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:
Leder af folkebiblioteket Bjarne Christensen har indsendt forslag til ændring af hjemkaldelsesgebyrer i folkebiblioteket. Gebyrerne har ikke været ændret i en årrække, og kan nu knap dække omkostningerne ved trykning, håndtering og postforsendelse af hjemkaldelsesbreve.
De nuværende gebyrer er:
1. hjemkaldelse
1 uges overskridelse
2. hjemkaldelse
2 ugers overskridelse
3. hjemkaldelse
3 ugers overskridelse
Regning
4 ugers overskridelse

kr.
kr.
kr.
kr.

5,00
10,00
20,00
50,00

Forslaget er udarbejdet forinden beslutningen om Hals Kommunes sammenlægning med Aalborg Kommune, hvorfor der er indhentet oplysninger om gebyrer fra både Dronninglund og Aalborg Kommuner. Derudover opstiller folkebiblioteket forslag til ændringer. På baggrund af den
kommende kommunesammenlægning med Aalborg Kommune har forvaltningen valgt kun at
fremlægge Aalborg Kommunes gebyrer samt folkebibliotekets eget forslag. Dronninglund kommunes gebyrer kan ses i vedlagte bilag.
Aalborg Kommunes gebyrer:
Lånetiden overskredet med
1-7 dage
8-14 dage
15-30 dage
Efter 31 dage

Børn u. 18 år
Kr. 4,00
Kr. 10,00
Kr. 15,00
Kr. 50,00

Voksne
Kr. 15,00
Kr. 25,00
Kr. 50,00
Kr. 100,00
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Der udsendes 1. hjemkaldelse efter at lånetiden er overskredet med 7 dage, og 2. hjemkaldelse
når lånetiden er overskredet med 14 dage.
Efter 31 dage fremsendes regning på materialet samt påløbne gebyrer.
Ovenstående takster beregnes pr. afleveringsdato.
Folkebibliotekets forslag:
Lånetiden overskredet med
1-7 dage
8-14 dage
15-30 dage
Efter 31 dage

Børn u. 18 år
Kr. 5,00
Kr. 10,00
Kr. 15,00
Kr. 50,00

Voksne
Kr. 5,00
Kr. 20,00
Kr. 30,00
Kr. 80,00

Der udsendes 1. hjemkaldelse efter at lånetiden er overskredet med 7 dage, og 2. hjemkaldelse
når lånetiden er overskredet med 14 dage.
Efter 31 dage fremsendes regning på materialet samt påløbne gebyrer.
Ovenstående takster beregnes pr. afleveringsdato.
Ifølge folkebiblioteket vil en stigning i gebyrer formodentligt få flere til at aflevere rettidigt, men
det kan samtidigt risikeres, at borgernes biblioteksbenyttelse begrænses. Biblioteket fremfører,
at nogle brugere vælger Hals Kommunes biblioteker pga., at taksterne er lavere end eksempelvis Aalborg Kommunes.
Det er ikke muligt at lave en præcis beregning af den øgede indtægt, men biblioteket anslår kr.
5-10.000,- årligt.
Forvaltningen foreslår en harmonisering med Aalborg Kommunes takster, ligesom forvaltningen
foreslår, at de begrænsede merindtægter indgår i bibliotekets drift.
Økonomiske konsekvenser:
/
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
El.doc.: Brev fra Folkebiblioteket v/Bjarne Christensen
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183 Børnehavebussens fremtid
Journal nr. 16.05.01P00 / /Sagsid 23110
Beslutningstema:
Stillingtagen til, hvad der fremover skal ske med børnehavebussen.
Indstilling / Beslutning:
Forvaltningen indstiller, at bussen afhændes.
Kulturudvalgets møde 4. november 2004 Punkt 88:
Forvaltningen bemyndiges til at kontakte Aalborg Kommune med henblik på et evt. samarbejde
omkring bussen.
Såfremt dette ikke kan lade sig gøre afhændes bussen umiddelbart.
Administrativ bemærkning d. 10. november 2004:
Der foreligger endnu ikke svar fra Aalborg Kommune omkring et evt. samarbejde om bussen.
Økonomiudvalgets møde 16. november 2004 Punkt 208:
Indstilles til godkendelse som indstillet.

Byrådets møde 24. november 2004 Punkt 183:
Godkendt.

Sagens indhold:
Børnehavebussen blev d. 1. august 2004 overført fra Østerladen til Hals Børnehave for at afhjælpe pladsproblemer indtil færdiggørelsen af den nye børnehave i Hals. Børnehaven er klar til
indflytning pr. 1. november 2004, og der skal således tages stilling til, hvad der skal ske med
bussen herefter.
Udgifterne på bussen er pr. år:
Rengøring
Brændstof
Forsikring m.v.
Vedligeholdelsesomkostninger
I alt

kr. 26.750,kr. 26.740,kr. 54.530,kr. 63.930,kr. 171.950,-

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2004 blev der lavet et indsatsområde for alternativ anvendelse af bussen. Dette nød ikke fremme. Senest har børnehavelederne på møde d. 29.
september 2004 drøftet sagen endeligt. 5 børnehaver ønsker ikke, at der arbejdes videre med
muligheden for, at bussen indgå som et pædagogisk tilbud. Børnehaven Mariehønen lejer en
bus 3 gange om ugen, hvilket er en billigere løsning. De resterende børnehaver ser gerne, at
bussen fortsætter, men der er ikke økonomi til det.
Økonomiske konsekvenser:
/

Byrådet
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/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
/
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184 Trafiksikringsmidler 2004
Journal nr. 05.13.00Ø00 / /Sagsid 20738
Beslutningstema:
Det skal besluttes hvordan trafiksikringsmidlerne for 2004 skal prioriteres.
Indstilling / Beslutning:
Teknisk Forvaltning indstiller den 27.01.04 at, sagen drøftes.
Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 40:
Teknisk Udvalg indstiller til økonomiudvalget,
at man som 1. prioritet etablerer cykelsti fra Ulsted til Rimmervej,
at man som 2. prioritet etablerer cykelsti fra Strandvejen til Kongevejen og
at der drøftes tidspunkt for etablering om muligt samlet og
at der drøftes midler til trafiksikring i V. Hassing.
Administrativ bemærkning fra Teknisk Forvaltning den 05.02.2004:
Etablering af dobbeltrettet cykelsti på følgende delstrækninger.
Strækning fra Ulsted by til Rimmervej ca. 2100 meter med 925 kr. pr. m. i alt 1,95 mill.
Strækning fra Strandvejen til Kongevejen ca. 1250 meter med 1130 kr. pr. m. i alt 1,42 mill.
Samlet anlægsudgift 3,37 mill.
Økonomiudvalgets møde 10. februar 2004 Punkt 29:
Tilbagesendes Teknisk Udvalg til fornyet vurdering.
Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 63:
Sagen udsættes. Der ønskes udarbejdet en helhedsplan for stianlæg og trafiksikring iøvrigt, udarbejdet ca. august 2004.
Teknisk Forvaltning d. 26/7-04.
Der er oprettet en ny sag vedr. opfølgning på trafiksikkerheds planen. Sagsid: 22434
Vedrørende cykelstien mellem Ulsted og Hou, er der med sendt budgettal for konto for Trafiksikkerhed samt opgørelse over udgiften til anlæg af ny cykelsti. Desuden er der med sendt et
oversigtskort der viser de skolebørn der med en vis sandsynlighed vil benytte cykelstien.
Kortet viser en del af de skolesøgende børn til henholdsvis Ulsted og Hou i 2004, kortet viser ikke børn i byerne, eller børn fra f.eks. V. Hassing, der skal til Hou. En del af de børn, der er markeret på kortet vil heller ikke benytte en cykelsti, f.eks. børnene syd for Ulsted. Det vurderes at i
2004 ville 3-4 børn til både Ulsted og Hou kunne nyde godt af hver sin etape af cykelstien.
Det gøres klart at kortet er et øjebliksbillede for skolebørn i 2004, flytninger eller andre ændringer kan i løbet af meget kort tid ændre billedet.
Teknisk Udvalg bedes prioritere strækningerne.
Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 153:
Udsat.
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Teknisk Udvalgs møde 10. august 2004 Punkt 184:
Et flertal af Teknisk Udvalg bestående af Birthe Madsen, Poul Erik Lyngdorf og Johannes Elsnab besluttede at indstille:
At man prioriterer strækningen Kongevejen-Hou samt
At resterende beløb prioriteres til andre projekter i den reviderede trafiksikkerhedsplan
At arbejdet iværksættes efterår 2004/forår 2005
Gert Andersen ønsker start Omfartsvej-Stae
Ib Munk ønsker 1. prioritet Ulsted-Rimmerne
Økonomiudvalgets møde 17. august 2004 Punkt 128:
Sagen udsættes og tages op i forbindelse med budgetbehandling 2005.
Teknisk Forvaltning den 27. oktober 2004
Vedrørende cykelsti fra Ulsted til Hou og cykelsti fra Stae til omfartsvejen.
Teknisk forvaltning har behandlet de tilstedeværende trafiktællinger, som er vedlagt, for de to
projekter, til fremlæggelse for Teknisk Udvalg med henblik på prioritering af projekterne.
Teknisk Udvalgs møde 3. november 2004 Punkt 233:
Et flertal af Teknisk Udvalg bestående af 6 medlemmer indstiller,
at strækningen fra Strandvejen til Kongevejen etableres,
at der frigives midler kr. 1.268.000,00 excl. moms.
Gert Andersen ønsker strækningen Omfartsvejen til Stae by etableret på grund af strækningens
store trafikfarlighed.
Teknisk Forvaltning den 10 november 2004
Vedrørende cykelsti fra Stae til Omfartsvejen.
Teknisk forvaltning har d. 11 august 2004 udarbejdet et arbejdsnotat med en teknisk gennemgang af etablering af en cykelbane fra Stae til Omfartsvejen. Overslagsprisen for denne løsning
andrager kr. 1.176.250,00 excl. moms.
Økonomiudvalgets møde 16. november 2004 Punkt 205:
Teknisk Udvalgs indstilling af 3. november 2004 indstilles til godkendelse.
Teknisk Forvaltning den 18 november 2004
Vedr. anvendelse af trafiksikringsmidler.
Der er til sagen indgået to skriftlige henvendelser. Se bilag

Byrådets møde 24. november 2004 Punkt 184:
Teknisk Udvalgs indstilling sættes til afstemning.
For stemte 12:
Bent Sørensen, Sørn Nordhald, Jørgen Hansen, Jonna Hansen, Peter Bent Johansen, Keld
Petersen, Johannes Elsnab, Ane-Marie Viegh, Kai Hansen, Ib Munk, Jørn Martinsen og Keld Jul
Vagner.
Imod stemte 1:
Gert Andersen
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Sagens indhold:
T.U. skal drøftes hvorledes trafiksikringsmidlerne for 2004 ønskes brugt.
Det er besluttet at etablere fortov langs Nordmandshage. Der er således afsat 442.000 kr. som
anlæg og de resterende anlægsomkostninger tages fra Teknisk Udvalgs trafiksikkerhedskonto.
Vedr. byforskønnelse i Vester Hassing er det ønsket at projektet i høj grad vil give en trafiksikring af de pågældende strækninger. Det vil også her være muligt at medvirke til at realisere
projektet og øge trafiksikkerheden.
Der er stadig projekter, der er beskrevet i Hals Kommunes trafiksikkerhedsplan, der ikke er realiseret, og det vil også her være muligt at gøre en indsats i 2004.
Eventuelt kunne de større projekter, f.x. cykelsti fra Hou til Ulsted, opdeles i mindre etaper og
derved igangsættes i indeværende år.
Økonomiske konsekvenser:
Pr. 01.01.2005 vil Teknisk Udvalgs trafiksikkerhedskonto være på 1.620.036 kr.
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
Trafiktællinger
Oversigt over anlægskonti
Trafiksikkerhedsprojekter
Revision af trafiksikkerhedsprojekter
Skolebørns mulig brug af Houvej til Skole
Brev fra Stae Borgerforening (El.doc: Stae Borgerforening).
Brev fra Jan Mørch Christensen og Michael K.Andersen vedr. anvendelse af Trafiksikringspuljen 2004 (El.doc.: Trafiksikringspuljen).

Byrådet

Dato: 24. november 2004

Blad nr.

362

185 Fastsættelse af gebyrer for skorstensfejerarbejde i 2004
Journal nr. 02.25.00S29 / /Sagsid 5672
Beslutningstema:
Der skal fastsættes gebyrer for skorstensfejerarbejde i 2005.
Indstilling / Beslutning:
Teknisk Forvaltnings indstilling den 20.10.2004:
Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk udvalg anbefaler takster som angivet i takstblad.
Teknisk Udvalgs møde 3. november 2004 Punkt 241:
Indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.
Økonomiudvalgets møde 16. november 2004 Punkt 207:
Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 24. november 2004 Punkt 185:
Godkendt.

Sagens indhold:
Kommunernes Landsforening har fremsendt vejledende takster for skorstensfejerarbejde i 2005.
Taksterne fra 2004 til 2005 er fremskrevet med 3,37% og af takstbladet fremgår såvel taksterne
for 2004 som 2005.
I de foregående år har udvalget besluttet, at de vejledende takster for skorstensfejerarbejde
som meddelt af Kommunernes Landsforening, også skal være gældende i Hals Kommune.
Taksterne skal godkendes af Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.
Økonomiske konsekvenser:
/
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
Bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for
skorstene og ildsteder.

Byrådet

Dato: 24. november 2004

Blad nr.

363

Bekendtgørelse nr. 785 af 21. august 2000 om kontrolmåling, justering og rensning af oliefyrsanlæg, § 13 indeholder regler for størrelsen af gebyret for skorstensfejerens kontrolmåling af
oliefyr samt diverse tillæg til gebyret.
Bilag:
Takstblad for skorstensfejerarbejde i 2005 (eldok – Skorstensfejerarbejde 2005.pdf)
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186 Udarbejdelse af fremtidig byudviklingsplan for Hals Nord.
Journal nr. 01.02.00P16 / /Sagsid 20814
Beslutningstema:
Byrådet skal tage stilling til, om det resultatet af det afholdte Planværksted i Hals "Hals Nordby"
skal udgøre debatmaterialet til foroffentlighedsfasen for udarbejdelse af en fremtidig byudviklingsplan for Hals Nord.
Indstilling / Beslutning:
Centerafsnittet den 25.10.2004
Det anbefales, at materialet "Hals Nordby" skal udgøre debatmaterialet til foroffentlighedsfasen
for udarbejdelse af en fremtidig byudviklingsplan for Hals Nord med følgende tilføjelser:
- beskrivelserne vedr. placering af Kulturhus blødes op,
- beskrivelserne vedr. neddrosling af Metalsmelteriet strammes op, og
- der indføjes en beskrivelse af muligheden for en kombination af boligområde med golfbaneudvidelse.
Chefgruppens møde 27. oktober 2004 Punkt 113:
Centerafsnittets anbefaling indstilles til godkendelse med følgende supplement:
- der blødes op vedrørende bygningshøjden i området.
Teknisk Udvalgs møde 3. november 2004 Punkt 243:
Teknisk Udvalg indstiller chefgruppens og centerafsnittets anbefaling.
Teknisk Udvalg ønsker endvidere drøftet/vurderet udlæg til ny placering af erhvervsområde evt.
langs Omfartsvejen.
Økonomiudvalgets møde 16. november 2004 Punkt 206:
Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at Teknisk Udvalgs bemærkning også medsendes i forbindelse med foroffentlighedsfasen.

Byrådets møde 24. november 2004 Punkt 186:
Godkendt som indstillet. Der arrangeres borgermøde i januar måned.

Sagens indhold:
Byrådet godkendte den 28. januar 2004, at der blev afsat 200.000 kr. til udarbejdelse af en byudviklingsplan for Hals nord. Efter indhentning af flere tilbud godkendte økonomiudvalget den
20. april 2004, at tegnestuen Svend Allan Jensen as fik arbejdet med at udarbejde byudviklingsplanen. Som model blev godkendt "Planværkstedsmodellen", hvor arbejdet indledes med
at der gennemføres et Planværksted, hvor områdets interessenter sammen med tegnestuen og
embedsmænd fra kommunen udarbejder et første udkast til byudviklingsplan.
Planværkstedet blev gennemført den 14. og 15. september 2004. Resultatet af Planværkstedet
"Hals Nordby" blev fremlagt for byrådet på et temamøde den 18. oktober 2004. (Materialet er
vedlagt som bilag)

Byrådet

Dato: 24. november 2004

Blad nr.

365

På temamødet blev følgende drøftet som ændring til materialet "Hals Nordby", såfremt det
skulle være debatmateriale i en foroffentlighedsfase i forbindelse med udarbejdelse af en fremtidig byudviklingsplan for Hals Nord:
- at beskrivelserne vedr. placering af Kulturhus skulle blødes op,
- at beskrivelserne vedr. neddrosling af Metalsmelteriet skulle strammes op, og
- at der indføjes en beskrivelse af muligheden for en kombination af boligområde med golfbaneudvidelse.
Økonomiske konsekvenser:
/
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
- "Hals Nordby" - borgernes helhedsplan for Hals nordby 2004 (er udleveret i forbindelse
med byrådets temamøde den 18/10-04)
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187 Forhandling med Nordjyllands amt om endelig godkendelse af Den Digitale Kommuneplan
Journal nr. 01.02.03P15 / /Sagsid 19991
Beslutningstema:
Byrådet skal tage stilling til en konkret, reduceret afgrænsning af landsbyerne Holtet og Gåser
før Nordjyllands amt vil tage stilling til Hals Kommunes behandling af amtets indsigelse mod
Den Digitale Kommuneplan
Indstilling / Beslutning:
Planlægningsafdelingen den 06.08.2004
Sagen fremsendes til behandling i Chefgruppen.
Chefgruppens møde 11. august 2004 Punkt 86:
Chefgruppen anbefaler til økonomiudvalget at , at den på vedlagte kortbilag foreslåede ændrede afgrænsning af Holtet og Gåser fremsendes til Nordjyllands amt.
Økonomiudvalgets møde 17. august 2004 Punkt 144:
Chefgruppens indstilling indstilles til godkendelse.
Byrådets møde 25. august 2004 Punkt 115:
Godkendt som indstillet.
Administrativ Bemærkning den 05.11.2004
Nordjyllands amt har svaret Hals Kommune, at de kun kan acceptere,
- at afgrænsningen af Gåser kan rumme ca. 5-10 boliger og/eller enkelte lokale virksomheder
med inddragelse af et areal på ca. 1 ha ved de eksisterende gårde huse nord for Sønderskovvej, og
- at afgrænsningen af Holtet kan rumme ca. 5-10 boliger og/eller enkelte lokale virksomheder
med inddragelse af et areal på ca. 1-1½ ha nord for landsbyen med adgang fra kommunevejen Holtetvej.
Skrivelsen fra Nordjyllands amt er vedlagt som bilag.
Centerafsnittet den 05.11.2004
Sagen fremsendes til fornyet behandling i Chefgruppen.
Chefgruppens møde 10. november 2004 Punkt 118:
Chefgruppen anbefaler over for økonomiudvalget,
- at Hals Kommune accepterer Nordjyllands amts oplæg, og
- at Hals Kommunes Digitale Kommuneplan herefter opfattes som endelig godkendt.
Inden mødet i økonomiudvalget udsendes et kort med afgrænsningen af Holtet og Gåser på
baggrund af amtets oplæg.
Økonomiudvalgets møde 16. november 2004 Punkt 215:
Indstilles til godkendelse.
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Byrådets møde 24. november 2004 Punkt 187:
Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:
Byrådet behandlede den 28. april 2004 de indsendte indsigelser mod forslag til Digital Kommuneplan for Hals Kommune. Byrådet godkendte i den forbindelse Den Digitale Kommuneplan
endeligt sammen med en angivelse af, hvordan de enkelte indsigelser er afgjort.
Nordjyllands amt havde gjort indsigelse mod udpegningen og afgrænsningen af Holtet og Gåser
som landsbyer.
Byrådet vedtog imidlertid at fastholde afgrænsningen af Holtet og Gåser som landsbyer, mod at
indskrænke afgrænsningerne, så rummeligheden i landsbyerne reduceres. I Gåser ønsker byrådet, at indskrænkningen sker fra øst mod vest for at tilgodese de eksisterende aktive nabolandbrug. Hals Kommune ønsker i både Holtet og Gåser at kunne tilbyde mulighed yderligere
bosætning i form af alternative boformer, jordbrugsparceller eller lignende.
Nordjyllands amt skriver den 18 juni 2004 tilbage til Hals Kommune, at de skal have et konkret
forslag til reduceret afgrænsning af Gåser og Holtet før de kan færdigbehandle sagen.
Byrådet skal på baggrund heraf foreslå en ny reduceret afgrænsningerne af landsbyerne. Et
kort med planlægningsafdelingens forslag er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser:
/
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
- Skrivelse fra Nordjyllands amt af 26. oktober 2004 (eldok –Digital Kommuneplan.pdf)
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188 Godkendelse af ændring af vedtægterne for Museumsforeningen for Hals Kommune
Journal nr. 19.03.00P24 / /Sagsid 23150
Beslutningstema:
Stillingtagen til, hvorvidt de ændrede vedtægter for Museumsforeningen for Hals Kommune kan
godkendes.
Indstilling / Beslutning:
Indstilles til drøftelse.

Kulturudvalgets møde 4. november 2004 Punkt 84:
De ændrede vedtægter indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 24. november 2004 Punkt 188:
Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:
Fra Museumsforeningen for Hals kommune er der indkommet anmodning om godkendelse af
vedtægtsændringer i forbindelse med fusionen med Aalborg Historiske Museum og Hadsund
Egns Museum.
Ændringerne er begrundet i, at Hals Museum med fusionen har opnået status som statsanerkendt museum, og er underlagt 1) Museumsloven 2) Vedtægterne for Nordjyllands Historiske
Museum og 3) Vedtægterne for Museumsforeningen for Hals kommune. Dermed er der paragraffer i de nuværende vedtægter, som er overflødiggjort. Vedtægtsændringen går således på
en forenkling. Der er forslag til ændringer i de nuværende §§ 2,3,5,6,7,8,9,11,12 og 13, hvoraf
§3 Ejerskab, §6 Museumsleder og §7 Samarbejdspartnere helt udgår.
Byrådet i Hals har godkendt de nuværende vedtægter og ifølge de nuværende vedtægter §11
skal en ændring godkendes af samme instans.
Såfremt Byrådet kan godkende de ændrede vedtægter, vil disse blive fremlagt til godkendelse
på foreningens generalforsamling d. 16. februar 2005.
Økonomiske konsekvenser:
/
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
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/
Bilag:
Ansøgning om godkendelse af ændrede vedtægter fra Museumsforeningen (El.doc: Museumsforeningen).
Gældende vedtægter for Museumsforeningen for Hals Kommune dateret 25.2.1997(El.doc.:
Gaeldende vedtaegter).
Forslag til nye vedtægter for Museumsforeningen for Hals Kommune dateret 16.2.2005
(El.doc.: Forslag til nye vedtaegter).

