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Hjørring
Telefon 99245111 E-mail hjoerring@nordjyske.dk
Adresse Frederikshavnsvej 81, 9800 Hjørring

Konference om
ledelse og vækst

Fødselsdag

¤ Knud Eskesen,
Irisvej 9,
Hjørring,
60 år.

¤ Mathilde Nørgaard Pedersen,
Fælledvej 45,
Hundelev,
10 år.

Af Poul Christoffersen
poul.christoffersen@nordjyske.dk

Karina Fisker, der er afdelingsformand for Lederne Vendsyssel, glæder sig til konferencen.
Privatfoto
den Coolshop.dk til en stor
succes på kun et år. Han vil
på konferencen dele ud af
sine erfaringer med at skabe vækst via utraditionelle
metoder.
- Forandring og vækst
kræver forskellige ledelsesmæssige tiltag alt efter
hvilken virksomhed, det
drejer sig om. Derfor ser
jeg frem til at høre alle tre
oplægsholdere bidrage
med deres individuelle erfaringer, siger afdelingsformand for Lederne
Vendsyssel Karina Fisker.
Konferencen i Hjørring
BioCenter er rettet mod ledere på alle niveauer, og
både medlemmer og ikkemedlemmer af Lederne er
velkomne. Tilmelding kan
ske på www.lederne.dk/
konferencer.
myr

HJØRRING: Hvis 400 borgere i
2015 flytter fra Hjørring til
andre kommuner, så falder
udligningstilskuddet fra staten med 20,3 mio. kr., og
staten tager yderligere 10,5

mio. kr., fordi der er stigende befolkning i hele landet.
Mekanismen er et resultat
af udligningsreformen fra
2012, og for at føje spot til
skadevirknings, så bortfalder det særlige balancetilskud, som i overgangsperiode på to år skulle hjælpe ud-

Jørgen Toft Jensen fra Lendum er en af folkene bag planerne for
det nye torv.

l.christensen@nordjyske.dk

Foto: Bente Poder
bente.poder@nordjyske.dk

LENDUM: Lige under 100

Forårskoncert med kirkekoret
HJØRRING: Sct. Hans kirkes pigekor, kirkesanger Lene

Lund og organist Helen Berggren er klar med et program,
der genremæssigt spænder fra Carl Nielsen, Edward Grieg, Beatles og et par musicalsatser. Koncerten vil veksle
mellem solosang, korsang og fællessange og salmer. Både pigekoret og kirkesanger Lene Lund får ved den årlige
forårskoncert mulighed for at boltre sig lidt mere i forhold til repertoire, da sangene ikke skal indgå i en almindelig gudstjeneste. Spændvidden indenfor musikgenrer
bliver derfor større. Blandt pigerne er der også nogle
dygtige instrumentalister, som vil vise eksempler på deres musikalske kunnen på cello og klaver.
Kirkens organist Helen Berggren akkompagnerer og dirigerer sangerne. Der er gratis entré, og der serveres kaffe i kirken efter koncerten.

satte kommuner. Dermed
bortfalder 34,9 mio. kr.
Samtidig forudsætter regeringen, at der i de kommende år vil være faldende
anlægsaktivitet i de danske
kommuner. Dermed bortfalder yderligere 18,6 mio. kr.
Disse fire faktorer er hovedårsager til, at byrådet nu
tager arbejdstøjet på for at
undgå kommunekassen i løbet af 3-4 år løber tør for likvide midler. Kassen bugner
ellers i øjeblikket med en gn.
beholdning på 250 mio. kr.
- Kommunen står overfor
en hård periode selv om alt

tyder på, at vi kommer ud
med et positivt regnskab for
2013 og budgettet for 2014
holder. Det er et barsk billede vi kan se forude for ikke
bare Hjørring, men alle
kommuner i Nordjylland, siger borgmester Arne Boelt.
Fra det næste økonomiudvalgsmøde i Hjørring vil der
blive meldt ud, hvor meget
fagudvalgene skal bidrage
med til at forbedre den kommunale økonomi.
I budgettet for 2014 er indlagt en forudsætning om, at
byrådet skal spare 45 mio.
kr. i 2015, 90 mio. kr. i 2016,

Formand for teknik- og miljøudvalget, Ole Ørnbøl (S), var mødt
frem for at styre aftens borgermøde i Lendum.

Ja til nyt bytorv
Af Lars Christensen

Privatfoto

Elevtallet i folkeskolen falder med mere,
»
end vi havde regnet med, og det betyder rigtig
meget i den måde, bloktilskuddet udregnes.
ARNE BOELT (S), borgmester

135 mio. kr. i 2017, og 180
mio. kr. i 2018.
Det udgangspunkt er der
ikke ændret ved selv om udvalget på mødet i onsdags
meldte ud, at der skal spares
langt mere end forventet på
børneområdet.
- Elevtallet i folkeskolen
falder med mere, end vi havde regnet med, og det betyder rigtig meget i den måde,
bloktilskuddet udregnes. Og
når elevtallet ikke kun falder
med 400 over fire år, men
med 560 elever, så er det noget, der tæller rigtig meget,
forklarer Arne Boelt.

Alligevel er økonomiudvalget ikke på vej til at udvide den overordnede ramme
for besparelser, og årsagen
er, at de seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at befolkningen ikke er faldet så
helt så meget som indlagt i
prognosen for udviklingen.
Faktisk havde Hjørring
Kommune i 4. kvartal 2013
en vækst på 42 borgere. Det
var første kvartal i flere år
med fremgang.
På spørgsmålet om den negative udvikling for elevtallet betyder flere skolelukninger svarer borgmesteren:

- Det tror jeg ikke kan undgås. Vi er nødt til at se på
strukturen i 2016, og jeg er
ikke i tvivl om, at vi kommer
til at nedlægge skoler. Udgangspunktet er at de manglende penge til folkeskolen
skal findes indenfor udvalgets egne områder, men det
kan godt være at den politiske debat flytter en del af
byrden.
- Nu har vi tiden til at tage
processen på en nogenlunde
ordentlig måde, hvor det
faglige grundlag er til stede
for at træffe rigtige beslutninger, understreger han.

FAKTA
FORUDSÆTNING I BUDGET
{ Når folketallet falder, så
daler også statens tilskud til
en kommunes drift. I 2012
faldt indbyggertallet med 411
personer. Det svarer ca. til
forudsætningen i budgettet
med et fald på 400 personer.
{ I 2013 faldt folketallet
med 362. Dog var der vækst i
det sidste kvartal i året.
{ Den 1. januar 2014 boede
der 65.405 personer i Hjørring Kommune.De fleste fraflyttere er unge, der vil læse
videre.

Foto: Hans Ravn

På syghus efter brand i bryggers
TVERSTED: En person måtte køres på sygehuset til observation for røgforgiftning, da der fredag omkring klokken
13.30 udbrød brand i et bryggers på en landejendom ved
Tversted.
- Ilden opstod ved en vaskesøjle, og der gik ild i vasketøjet, fortæller indsatsleder Dennis Ottosen fra brandvæsnet i Hjørring.
Brandfolkene fik hurtigt kontrol med ilden, så bygningen tog ikke den store skade. Dog var der en del røg og
sod.
-tin

Et års fødselsdag i Vrå

KUNST: Trods kritik var der opbakning
til nyt torv på borgermøde

Sct. Hans Kirkes pigekor.

Vendsyssel 3

Udligningen river gulvtæppet væk
180 MIO. UD: Hjørring Kommune
har styr på økonomien for 2013 og
2014, men statens tilskudssystemer
river grundlaget væk for uændret drift

HJØRRING: Hvad kræver for-

andring og vækst af lederen og medarbejderen?
Det er emnet på konferencerækken ”Leder – flyt
dig”, som Lederne arrangerer i løbet af foråret.
Tirsdag 1. april klokken
13 står lokalafdelingen Lederne Vendsyssel bag konferencen, som holdes i
Hjørring BioCenter. Her
kan man blandt andre møde administrerende direktør for det maritime videnscenter MARCOD Christine Lunde, der hjælper
små og mellemstore virksomheder i den maritime
sektor med at skabe vækst.
Christine Lunde vil på
konferencen fortælle,
hvordan den maritime sektor har bidraget til vækst i
Nordjylland og samtidig
dele sine personlige erfaringer med at lede og udvikle en ung organisation
som direktør.
På konferencen vil også
direktør i Nordjyllands
Trafikselskab Jens Otto
Størup fortælle, hvordan
man i en virksomhed, der
skal tage hensyn til mange
interessenter, forbliver en
tydelig leder, som medarbejderne har respekt for og
lyst til at følge.
Som iværksætter har Jacob Risgaard levet efter
mantraet ”The sky is the limit”, hvilket har drevet
ham til at gøre virksomhe-
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mennesker var mødt frem,
da der onsdag aften var indkaldt til borgermøde i Lendum Borger og Kulturhus.
Bag mødet stod Hjørring
Kommune og en flok aktive

borgere fra Lendum, der har
store planer for T-krydset
ved byens brugs.
Og det har de haft i snart
mange år.
Tilbage i 2001 præsenterede kunstner Claus Ørntoft
for første gang sin idé.
I 1994 leverede han to dyreskulpturer, der siden har
stået foran brugsen i Lendum.
Men kunstneren ser gerne,

Soltorvet skal kunne vise klokken og dags dato, men sydaksen på
bliver en del af de nye parkeringspladser. Illustration: Claus Ørntoft

Tonny Jensen og Laila Bonnerup Jensen var blandt de fremmødte
Borgermøde i Lendum om det nye byrum ”Soltorvet”.

Kunstner Claus Ørntoft var klar til at præsentere sit kunstværk på
borgermødet i Lendum onsdag aften.
Sådan kan det nye torv i Lendum komme til at se ud.
Illustration: Claus Ørntoft
te Andersen miste sine kundeparkeringspladser.
Planen er at lave en række
nye p-pladser ved brugsen
på den anden side af vejen.
- Men jeg har mange dårligt gående kunder, der
kommer udenbys, og de får
svært ved at komme over vejen, fortæller frisøren til
NORDJYSKE.

at skulpturerne får en mere
fremtrædende
placering
som en del af et nyt torv på
den modsatte side af vejen.
Håbet er samtidig, at det
nye torv kan give byen et naturligt centrum og skabe et
tættere fællesskab i byen.
En bue på vejen
Det gamle kunstprojekt har
fået nyt liv, fordi Hjørring
Kommune i øjeblikket er i
gang med et større kloak- og
vejrenoveringsprojekt.
Inden længe når projektet
til T-krydset, hvor det nye
torv tænkes udført.
Og da det er tanken, at vejene skal slå en let bue rundt
om det nye torv, vil kommunen gerne have en afklaring
på projektet, så det kan blive
en del af renoveringsarbejdet.
Bekymrede borgere
Der var en del skepsis blandt
de fremmødte ved onsdagens borgermøde.
Korslagte arme og rynke-

de øjenbryn ved de fire langborde blev suppleret af en
række spørgsmål til det nye
torv.
Ikke alle var lige begejstrede over den noget alternative vejføring, som torvet vil

resultere i.
- Hvorfor kan man ikke bare rykke torvet ind, så det ikke ligger ude på vejen, lød
det blandt andet fra salen.
Kunstneren håber dog, at
torvet med sin placering del-

vist ude på vejbanen kan være med til at få gennemkørende bilister til at stoppe op
i byen.
- Jeg ser for mange landsbyer, hvor man kun møder
en lige vej og et par bump, og

så er man ude af byen igen,
forklarede Claus Ørntoft til
de fremmødte borgere.
- Hvad med de ældre?
Hvis planerne gennemføres uændret, vil frisør Mere-

Pres fra kommunen
Efterhånden som aften gik,
blev de kritiske røster erstattet af en overvejende positiv
stemning omkring projektet.
Til gengæld lovede man
også i arbejdsgruppen at
kigge på de kritikpunkter,
der var blevet rejst.
- Det er jo ikke færdigt, det
her. Det er et projekt, hvor
der stadig skal kigges på
nogle detaljer, forklarede
kunstneren.
Mødet endte med en åben
invitation til at blive en del af
den arbejdsgruppe, der
blandt andet skal søge penge hos forskellige fonde.

VRÅ: Asylcenter Vrå kan sætte ét lys i fødselsdagskagen
her i marts, og det fejrer asylcentret med Åbent Hus tirsdag den 18. marts klokken 14-18. Borgerne i Vrå og alle
andre interesserede er inviteret til fødselsdagsfejringen.
Asylcentret trakterer med kage fra forskellige lande, som
beboerne selv har bagt. Lidt til øjet har asylcentrets børn
sørget for - de udstiller i samarbejde med lokale børn.
Asylcentrets personale vil give rundvisning i asylcentret på Møllevej og enkelte beboere vil også vise deres
hjem på asylcentret frem. Der bor omkring 90 asylansøgere på centret, hvoraf en del er børnefamilier.
På etårsdagen kan Asylcenter Vrå glæde sig over at være faldet godt til i byen og blandt lokalbefolkningen,
trods en del bekymringer, inden asylcentret åbnede.

Ti- erlBouthveiquerdag & fest

Vi har så mange
skønne mærker

Alberte i Hirtshals bedst

fitflop

ZORBÉ

MOONDUST

LISBETH DAHL
NORDIQ
SKJALM P.

Vi glæ
til at sedderigos!
Nørregade 3 · 9850 Hirtshals
Tlf. 98 94 36 66
Åbent hver søndag fra kl. 10.00-12.00
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