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Hjørring

Fødselsdag

POLITI
INDBRUD: Der har natten til tirsdag kl. 02.10 været

I DAG:

indbrud i Løkken Golfklub på Vrenstedvej.
Der er opbrudt et vindue, men det er uvist, hvad
der er stjålet.

Anne-Sofie Hjulmand,

Tlf.: 99245111
hjoerring@nordjyske.dk
Frederikshavnsvej 81, 9800 Hjørring

Friskbækvej 6,
Hjørring,
5 år.

TYVERI: I løbet af mandag i dagtimerne har tyve væ

ret på spil ved en villa på Svanelundsvej i Hjørring.

NYT OM VORES BY

Kære
læser
Af Inger Lise Jønsson
inger.lise.joensson@nordjyske.dk

HJØRRING: Der er ingen
tvivl om, at vi som men
nesker interesserer os
meget for, hvad der sker i
vores kommune og i det
hele taget i vores eget
nærområde.
Men mange af os har
også behov for at følge
med i, hvad der sker på den anden side af kommunegræn
sen.
Det kan skyldes, at mange har deres arbejdsplads i en
anden kommune end den, de har valgt at bosætte sig i.
Der er også mange, der har fritidsinteresser, der stræk
ker sig ud over kommunegrænsen. Og endelig er der en
række institutioner og erhverv, der omfatter og interesse
rer læsere fra flere kommuner.
Derfor har NORDJYSKE i Hjørring besluttet at øge dæk
ningen af det øvrige Vendsyssel.
Det vil vi gøre ved at bringe mere stof fra nabokommu
nerne Frederikshavn og Brønderslev i lokalsektionen for
Hjørring.
Her vil du kunne læse, hvad du kan deltage i i de to kom
muner, Brønderslev og Frederikshavn.
Noget du kan køre efter - underholdning, store navne
på plakaten, kulturliv, sport eller noget helt tredje.
Du kan også læse om spændende mennesker i nabo
kommunerne.
Om nye ideer og tiltag, som måske kan være med til at
inspirere dig til brug i eget lokalsamfund.
Det gælder også pendlerinteresser, hvor vi blandt andet
vil have fokus på, hvad der sker mellem de store pendler
byer Hjørring og Frederikshavn, både på banen og på ve
jen.
Og vi vil selvfølgelig særligt se på arbejdspladser og
virksomheder.
Både de mange steder, hvor det går godt, men også der,
hvor krisen kradser.
Jeg håber, at I vil tage godt imod det nye initiativ. Jeg
hører selvfølgelig gerne fra jer, både hvis I har kommenta
rer, men også gerne med gode ideer til, hvad I kunne øns
ke jer at læse om i jeres avis.
Rigtig god fornøjelse med det nye tiltag!

1
Auktionen stopper
19. november kl. 20.

dag tilbage
af auktionen
Se mere på

BYD

IND.NU
En netauktion fra

Billedhugger Claus Ørntoft er en af to modtagere af det sidste Kaj K. Nørkjær-legat. 

Foto: Hans Ravn

To om det sidste mindelegat
Af Jane Bünemann
jane.buenemann@nordjyske.dk

HJØRRING: Når Kaj K. Nør
kjærs Mindelegat på torsdag
uddeles for tiende og sidste
gang, går det til billedhug
ger Claus Ørntoft og billed
kunstner Adolf Meister.
Samtidigt åbner en særud

stilling på Vendsyssel Kunst
museum, hvor man mindes
Kaj K. Nørkjær.
Man viser et udvalg af mu
seets egne Kaj K. Nørkjærværker sammen med værker
lånt fra institutioner og pri
vate.
En anden del af udstillin
gen er en udstilling med vær

ker af de kunstnere, der har
modtaget legatet i dets leve
tid.
Det drejer sig om Niels
Helledie, Ole Tersløse Jen
sen, Per Christiansen, Anne
Marie Johansen, Poul Skov
Sørensen, Adi Holzer, Anita
Hoevenaeghel, Poul Anker
Bech, Erik Heide og de to,

som modtager legatet i år.
Udstillingen åbnes af bis
kop Søren Lodberg Hvas.
Legatet blev stiftet umid
delbart efter Kaj K. Nørkjærs
død i 1999. Det er hvert år
blevet uddelt på kunstne
rens fødselsdag, 20. novem
ber.

Forstærkning udeblev
Af Allan Vinding Sørensen
allan.vinding.soerensen@nordjyske.dk

HJØRRING: Øv og tre gange
øv. Ikke alene må kommune
spare millioner næste år. Det
er også galt med indtægter
ne fra salg af byggegrunde
og bygninger i 2008.
Det svigtende salg af kom
munale byggegrunde og
kommunale bygninger gør,
at kommunekassen forment
lig må langt ind i 2009, før
den får tiltrængt forstærk
ning af kolde kontanter fra
salg af byggegrunde og byg
ninger.
Byrådet havde håbet at
sælge byggegrunde for 15,5
millioner kroner, men der er
solgt 31 parcelbyggegrunde,
som kun har indbragt 8,5
millioner kroner.

Der er solgt 16 erhvervs
grunde. Det har indbragt 3,2
millioner kroner, men des
uden købsaftaler for 3,9 mil
lioner kroner.
Hvad angår købsaftalerne
kan de være behæftet med
forskellige forbehold, så
kommunen ved endnu ikke,
om pengene går ind i år.
Man havde budgetteret
med et salg på otte millioner
kroner for erhvervsgrunde.
På salg af erhvervsgrunde
ligger man altså ikke så langt
efter budgettet. Hvis altså
købsaftalerne resulterer i
endelige salg.
De manglende indtægter
betyder mindre, hvis kom
munen var styrtende rig.
Men der er ikke meget "Gen
tofte" over Hjørring.
Kommunekassens
gen

nemsnitlige beholdning af
likvider har ganske vist set
rimelig ud de seneste måne
der - godt 100 millioner kro
ner-, men ekstra millioner i
form af indtægter fra bygge
grunde og bygninger ville
have været en kærkommen
hjælp til to potentielle gyser
måneder januar og februar
næste år.
Da skraber kommunens
beholdning nemlig bunden,
hvis man vel at mærke reg
ner gennemsnittet ud 12
måneder bagud.
Og det gør man! Det er
man nødt til.
Dette gennemsnit afgør
nemlig om kommunen bli
ver sat under skrap admini
stration af Velfærdsministe
riet.
Og her ser det straks mere

skidt ud. Regnet ud på den
måde er kommunens gen
nemsnitlige kassebehold
ning på cirka 20 millioner
kroner.
En god tommelfingerregel
siger, at gennemsnittet
mindst bør stå i forhold til
kommunens indbyggertal.
Hjørring Kommune bør der
for mindst ligge på cirka 70
millioner kroner.
Hverken økonomiudvalg
eller økonomisk forvaltning
tror dog, at kommunen kom
mer under administration.
- Der skal dog ikke herske
tvivl om, at vore likviditet
(kassebeholdning) stadig er
under stærkt pres. Vi regner
med, at det begynder at se
lysere ud i marts/april næste
år, siger økonomiudvalgets
næstformand, Knud Størup.

