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Teknik- og Miljøudvalget
Tirsdag den 27-09-2011

1.
Teknik og Miljøudvalgets mødekalender for 2012
J.nr.: 00.22.00P00. Sagsnr.: 11/12903
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Med henblik på tilrettelæggelsen af mødevirksomheden for Byråd og udvalg i 2012 har
forvaltningen udarbejdet et forslag til mødekalender.
Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i de principper, der også ligger til grund for
mødeplanlægningen i 2011 således:










Det tilrettelægges et månedligt møde i henholdsvis Byråd, Økonomiudvalg og Fagudvalg. Der kan herudover ved særlige behov tilrettelægges supplerende møder
herunder temamøder/informationsmøder. Sidstnævnte mødetilrettelæggelse kan
ske løbende.
Byrådsmøderne fastlægges som udgangspunkt sidste torsdag i måneden kl. 17.00,
idet der i mødeplanlægningen tages hensyn til ferier og konkrete behov i forbindelse med budgetlægningen. Der planlægges med temamøder forud for hver Byrådsmøde fra kl. 15.00. Disse møder aflyses såfremt der ikke foreligger temaer/emner.
Møderne i Økonomiudvalget afvikles som udgangspunkt i ugen forud for byrådsmøderne. Møderne afholdes på onsdage.
Mødevirksomheden i september og oktober afpasses efter de tidsmæssige krav til
den kommunale budgetlægning.
Fagudvalgene tilrettelægger deres møder i ugen/ugerne forud for mødet i Økonomiudvalget således at disse – for så vidt angår sager der skal viderebehandles i
Økonomiudvalget – tilrettelægges senest onsdage i ugen forud for Økonomiudvalgsmødet.
Ugerne 8 – vinterferie – og 42 – efterårsferie – søges holdt mødefri. Tilsvarende er
juli måned samt sidste del af december måned mødefri.

Specifikt for 2012 kan nævnes:




At Byrådets visionsseminar fastlægges til den 8. – 9. marts.
At Byrådets budgetseminar foreslås til den 21. august, hvorfor Økonomiudvalgsmødet af hensyn til evt. efterfølgende møder i de politiske grupper er fastlagt til
den 24. august.
At Byrådets budgetaften foreslås til den 3. oktober efterfulgt af et ekstraordinært
Økonomiudvalgsmøde den 4. oktober kl. 16.00.

Generelt sigtes der mod, at den samlede mødevirksomhed tilrettelægges således, at der
dels sikres den fornødne sagsbehandling og sagsforberedelse i forvaltningen og dels en
beslutningsproces uden unødig forsinkelse i forhold til behandlingen af de enkelte sager.
Økonomiudvalget tilkendegav på mødet den 14. september at forslag til politisk mødekalender 2012 indstilles godkendt med bemærkning, at visionsseminaret for Byrådet afvikles
på én dag, og at byrådsmøderne placeres på skift i Nørager, Skørping og Støvring.
Sagen er behandlet af byrådet på deres møde den 22. september.
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Udvalgets møder foreslås i lighed med 2010 afholdt tirsdag eftermiddag med start kl.
15:00.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At mødeplanen godkendes

Bilag:
Bilag er tidligere udsendt i forbindelse med byrådsmødet den 22. september 2011.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27-09-2011:
Mødekalender godkendt som indstillet.
Møder afholdes i 2012 i lighed med 2011 tirsdage kl. 15:00.
Møderne afholdes fremover i Støvring.

Bilag:
- 504067 Åben
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2.
Økonomiopfølgning ultimo august 2011
J.nr.: 00.15.15S00. Sagsnr.: 11/496
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Nedenfor ses en samlet oversigt over forbruget pr. udvalg i forhold til såvel oprindeligt som korrigeret budget. Den yderste kolonne viser hvordan forbruget var i 2010 på samme
tidspunkt, men i forhold til det endelige regnskab for 2010.
Oprindeligt
budget

Rebild Kommune

U

1.771,5

1.778,4

1.215,7

68,4

I%
ultimo
08 2010
ift. Regn.
2010
68,6
66,7

Rebild Kommune

Økonomirapport
ultimo august 2011

Korrigeret
budget

Forbrug
1 -8
2011

I%
af korr.
budget

I %
opr.
budget

I

-421,1

-418,9

-239,8

57,3

57,0

68,0

Arbejdsmarkedsudvalg

U

281,5

295,0

197,3

66,9

70,1

60,2

Arbejdsmarkedsudvalg

I

-113,5

-111,0

-51,0

45,9

44,9

56,1

Børn og Ungdomsudvalg

U

605,9

603,6

414,6

68,7

68,4

66,8

Børn og Ungdomsudvalg

I

-119,0

-119,2

-70,7

59,4

59,4

56,8

Kultur og Fritidsudvalg

U

49,0

49,6

42,1

84,9

85,8

78,9

Kultur og Fritidsudvalg

I

-3,6

-3,6

-3,1

85,1

85,1

52,3

Sundhedsudvalg

U

525,0

523,9

349,9

66,8

66,6

64,2

Sundhedsudvalg

I

-113,8

-116,2

-63,3

54,5

55,6

54,8

Teknik og Miljøudvalg

U

83,0

84,3

55,3

65,6

66,6

84,7

Teknik og Miljøudvalg

I

-29,5

-29,5

-15,7

53,3

53,3

242,7

Økonomiudvalg

U

227,2

222,1

156,6

70,5

68,9

70,2

Økonomiudvalg

I

-41,6

-39,3

-36,0

91,5

86,5

65,2

Der vil blive givet en nærmere vurdering og redegørelse for økonomien og udviklingen på
de enkelte udvalgsområder på mødet.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Se sagsfremstilling.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At økonomiopfølgningen drøftes, samt
At der fortsat er stor fokus på budgetoverholdelse
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Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 27-09-2011:
Forvaltningen orienterede om et forventet regnskabsresultat med baggrund i økonomitallene pr. 31. august 2011 på 4,0-5,0 mill. kr.
De af Arbejdsmarkedsudvalget på mødet i august måned 2011 besluttede tiltag er iværksat i løbet af september måned 2011.
Taget til efterretning.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 27-09-2011:
Sundhedsudvalget orienteret om, at der med de på Sundhedsudvalgets møde i august 2011
iværksatte tiltag forventes et merforbrug på 1-3 mio.kr. i 2011.
Indstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27-09-2011:
Indstillet taget til efterretning.
Der tages kontakt til Miljøministeriet vedr. status og afklaring omkring ansøgning i henhold
til udfordringsretten på erhvervsgebyrordningen. Såfremt ansøgningen ikke imødekommes
snarligt opkræves gebyrer i tråd med opkrævningen for 2010.
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3.
Takstkatalog - Budget 2012
J.nr.: 00.30.10S02. Sagsnr.: 11/5411
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Byrådet skal årligt træffe beslutning om fastsættelse af de kommunale takster for det følgende år. Det drejer sig om takster for betaling fra borgere for ydelser fra de kommunale
forsyningsvirksomheder, byggetilladelser, for benyttelse af institutioner og sociale ordninger, skolefritidsordninger m.v.
De opstillede takster er fra forvaltningens side beregnet med udgangspunkt i basisbudget
2012-15, gældende regler og allerede vedtagne beslutninger i Byrådet om budgettets
prioriteringer. På andre områder er taksterne beregnede med udgangspunkt i de omkostninger, der er forbundet med aktiviteterne og leveringen af den pågældende ydelse.
Endelig er særlovgivning i enkelte tilfælde bestemmende for de kommunale takster.
Konsekvenser af Byrådets 1. og 2 behandling af budgettet er ikke indregnet i takstkataloget. Det betyder at eventuelle initiativer eller besparelser, der væsentligt ændrer grundlaget for takstberegningerne vil kunne betyde, at enkelte takster skal genfremsættes til
godkendelse i Byrådet.
I taksterne for affaldsområdet er der sikret sammenhæng mellem indtægter og udgifter i
det kommunale budget. I overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens bestemmelser
er taksterne beregnet i forhold til udgifterne ved den enkelte ordning. Der henvises til
særskilt dagsordenbehandling på Teknik og Miljøudvalgets møde i september og i forhold
hertil er der lavet finberegning og justeret en smule på taksterne.
På ældreområdet er taksterne fremskrevet ud fra KL’s skøn på området.
Taksterne på Spildevandsområdet forventes først at blive behandlet i bestyrelsen for Rebild Forsyning i løbet af november, da de sidste prisloftafgørelser først modtages sidst i
oktober. Det vil sige at takster for Spildevandsområdet først bliver fremsendt til byrådet i
december.
Taksterne til budget 2012 fremgår af vedlagte takstkatalog.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen økonomiske konsekvenser, dog er taksterne en forudsætning for balancen i budgettet for 2012

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
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At takstkataloget godkendes og indarbejdes i budgettet

Bilag:
Takstkatalog 2012 - Udsendes med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 27-09-2011:
Indstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 27-09-2011:
Indstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27-09-2011:
Takstkataloget indstilles godkendt med bemærkning:
Vedr. vindmøller, husstandsvindmøller og mini/micromøller udgår kW-grænserne, idet disse
løbende ændrer sig.
Det bemærkes, at taksterne vedr. erhvervsgebyrer vil blive genfremsat når Byrådet har
besluttet, hvilken fremtidig ordning for erhvervsaffald Rebild Kommune vil tilbyde.

Bilag:
- 504588 Åben
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4.
Færdiggørelse af Juelstrup sø
J.nr.: 01.05.15S05. Sagsnr.: 11/10758
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Genoptagelse af sag – sidst behandlet i Teknik og Miljøudvalget den 06.09.11
Naturprojektet Juelstrup Sø, som i 2006 blev etableret i samarbejde med Naturstyrelsen
er nu så langt, at der indenfor det kommende år skal etableres publikumsfaciliteter omkring søen.
Forvaltningen har i dialog med Naturstyrelsen drøftet mulighederne, som mere formelt er
skitseret i vedhæftede ansøgning om medfinansiering fra Naturstyrelsen.
Omkring søen etableres en såvel gang- som ridesti. Ligeledes tænkes etableret en hundeskov, badestrand, stibænke, sundhedspor, grillriste m.v. således at området vil kunne anvendes af borgerne.
I forbindelse med faciliteterne er det vurderingen, at der bør etableres med velfærdsbygning med toiletfaciliteter i forbindelse badestranden (prisen herfor er ca. 350.000 kr.). Det
er ligeledes vurderingen, at denne bygning bør være klar i forbindelse med åbningen af de
øvrige tilbud, da området i modsat fald hurtigt vil fremstå som uhygiejnisk.
Det samlede budget for faciliteterne er på 1.348.400 kr. Heraf finansierer Naturstyrelsen
750.000 kr. og resten (598.400 kr.) forudsættes finansieret af Rebild Kommune og ved
eksterne fonde. Der pågår allerede nu et arbejde, hvor Rebild Kommunes fritidskonsulent i
samarbejde med Naturstyrelsen og foreninger i området søger midler eksternt.
Byrådet afsatte oprindeligt 2 mio.kr. til Juelstrup Sø projektet. Heraf er der et restbeløb på
396.000 kr., som blev overført fra 2010 og frigivet den 27. april 2011. Der forventes udgifter i størrelsesordenen 50.000 kr. til skiltning til søen, vejomlægning etc. Af restbeløbet
foreslås det, at Rebild Kommune medfinansierer 250.000 kr. af publikumsfaciliteterne,
således at det er en forudsætning for gennemførsel af hele pakken, at der findes fondsmidler i størrelsesordenen 350.000 kr.
Fremadrettet vil der udgifter til drift at området. Naturstyrelsen foreslår, at de varetager al
pleje, græsslåning, stivedligeholdelse etc., mens Rebild Kommune står for renholdelse af
toiletbygningen og affaldsfjernelse. Jf. kommunens regler om afledte driftsudgifter i forbindelse med nyanlæg afsættes der 2 % af bruttoudgiften til drift, hvilket vurderes at
kunne dække de årlige merudgifter.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser
Der er i anlægsbudgettet afsat midler til projektet. I alt er der frigivet et restbudget fra
2010 på 369.000 kr. Heraf anvendes 50.000 kr. til skiltning samt 250.000 kr. til kommunal medfinansiering af publikumsfaciliteter.
Der vil være fremadrettede kommunale udgifter til drift og vedligeholdelse af den foreslåede toiletbygning.
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Forvaltningen indstillede til Økonomiudvalgets møde den 19.08.11:
At orienteringen tages til efterretning
At der af restbevillingen disponeres 50.000 kr. til skiltning og 250.000 kr. til medfinansiering

Bilag.
Ansøgning fra NS – Juelstrup Sø – TMU 09.08.11
Oversigtskort – Juelstrup Sø – TMU 09.08.11

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2011
Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning om at Rebild Kommune ikke kan
påtage sig en fremtidig driftsudgift til vedligeholdelse og drift af toiletbygning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2011
Tilbagesendes til TM med henblik på Udvalgets stillingtagen til etablering af toilet incl. efterfølgende vedligeholdelse i TM-regie, alternativt at toiletprojektet helt opgives.

Genoptagelse af sag:
Økonomiudvalget valgte på sit møde den 19. august 2011 at tilbagesende sagen til TMU
med henblik på fornyet behandling og stillingstagen til etablering af toilet og efterfølgende
vedligeholdelse i Rebild Kommunes regi.
Juelstrup Sø projektet er startet som et samarbejdsprojekt, hvor Naturstyrelsen og Rebild
Kommune i fællesskab har opkøbt arealer, sørget for de nødvendige rørarbejder, opdæmning, haft fælles planlægning omkring projektet m.v. Naturstyrelsen og Rebild Kommune
har haft et samarbejde om at sikre, at området kan blive og vil blive anvendt som rekreativt område nær byerne i området og som trækplaster for et større opland. Rebild Kommune og kommunens borgere vil således få stor gavn af dette nye rekreative tilbud, da
det er med til at skabe mere attraktive rammer for bosætning i området. I forhold til det
fælles projekt har der med Naturstyrelsen været en fælles forståelse af, at såvel etablering
som fremadrettet drift var et fælles anliggende.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser
Se ovenfor.

Indstilling
Forvaltningen indstillede til Teknik og Miljøudvalget den 06-09-2011:
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At sagen drøftes på ny.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2011
Formanden afholder møde med Naturstyrelsen vedrørende færdiggørelsen af projektet.
Sagen genoptages på næste møde.

Genoptagelse af sag.
Formanden orienterer om møde med Naturstyrelsen.
Referat fra møde den 14.09.11 vedhæftes i kopi. Endvidere vedhæftes skitser m.v. vedr.
toilet/-grillhus.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Se ovenfor.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At sagen drøftes på ny.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27-09-2011:
Udvalget godkender, at der etableres toiletbygning (herunder varetagelse af den efterfølgende drift) som drøftet med Naturstyrelsen. Det forudsættes at der efterfølgende søges
de nødvendige tilladelser til projektet.
Græsset slås et par gange om året.

Bilag:
- 502427 Åben
- 504934 Åben
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5.
Godkendelse af 1. udkast til lokalplan nr. 261 for et erhvervsområde, Støvring
Nord
J.nr.: 01.02.05P16. Sagsnr.: 11/12123
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Økonomiudvalget har sit møde den 13. april 2011 besluttet, at der skal udføres en nærmere planlægning
·
·

dels for erhvervsområdet i den nordlige del af Støvring
dels for et område ved Møllegårdsvej i den sydlige del af Støvring

med henblik på, at områderne kan anvendes til detailhandelsbutikker med særligt pladskrævende varegrupper. Det er der åbnet op for i Kommuneplan 2009.
Nærværende lokalplanudkast 261 er således næsten en tro kopi af den nugældende lokalplan 236, hvor der i 261, delområde A, åbnes op for detailhandelsbutikker med særligt
pladskrævende varegrupper.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At udkast til lokalplan 261 for Erhverv Nord, Støvring godkendes til fremlæggelse som
lokalplanforslag i 8 uger

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27-09-2011:
Indstilles godkendt som indstillet.

Bilag:
- 504909 Åben
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6.
Tillægsbevilling til udvidelse af Bavnehøj
J.nr.: 05.01.02P20. Sagsnr.: 11/2353
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
I forlængelse af Byrådets beslutning den 25.8.2011 om ekspropriation til udvidelse af
Bavnehøjvej søges hermed en tillægsbevilling til projektet.
Der har den 24.8.2011 været afholdt licitation, hvor laveste bud var ca. 1,8 millioner kr.
Entreprenør
Rådgiver/landinspektør
Arealerstatninger
Uforudsigelige udgifter

1.800.000 kr
200.000 kr
130.000 kr
200.000 kr

I alt

2.330.000 kr

Der er tidligere afsat/bevilget 1.500.000 kr. til projektet, hvor der også blev informeret at
overslaget var på ca. 2 mio kr. Der søges derfor om en kassefinansieret tillægsbevilling på
(2.330.000-1.500.000) 830.000 kr.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Kassefinansieret tillægsbevilling på 830.000 kr.

Indstilling:
Center Plan, Byg og Vej indstiller:
At der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 830.000 kr. til projektet
At den samlede anlægsbevilling på 2.330.000 kr frigives

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27-09-2011:
Indstilles godkendt som indstillet.
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7.
Praksis ved overskridelse af grænseværdien for nitrat ved små vandforsyningsanlæg
J.nr.: 13.02.02P21. Sagsnr.: 07/651
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Den 29.03.2007 vedtog Byrådet en håndhævelsesvejledning for opfølgning ved overskridelse af kvalitetskravene til drikkevand.
De grænseværdier, der er angivet i tilsynsbekendtgørelsen, skal som udgangspunkt overholdes.
Kommunalbestyrelsen kan dog undlade at skride ind over for små vandforsyninger, hvis
overskridelsen er uden sundhedsmæssig betydning eller kun har ringe sundhedsmæssig
betydning.
Små vandforsyningsanlæg er i denne sammenhæng enkeltindvindere samt ikke almene
vandforsyningsanlæg, der leverer mindre end 3.000 m3/år til husholdningsformål.
Et af de steder, hvor kommunalbestyrelsen kan acceptere en overskridelse af grænseværdien, er ved mindre overskridelser for indholdet af nitrat.
Forvaltningen foreslår at ændre praksis vedrørende opfølgning på nitratoverskridelser,
også set i forhold til praksis i vores nabokommuner.
Af bilagene til dette punkt fremgår både den nuværende praksis og forvaltningens forslag
til ny praksis for opfølgning ved overskridelser af grænseværdien for nitrat samt en udtalelse fra embedslægen.
Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at Miljøministeriet har hævet aktionsgrænsen for,
hvornår der skal meddeles kogeanbefaling for coliforme bakterier fra 10 coliforme bakterier/100 ml til 20 coliforme bakterier/100 ml.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At Udvalget godkender forslag til ny praksis (jf. bilag) for opfølgning ved overskridelser af
grænseværdien for nitrat.
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Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27-09-2011:
Mogens Schou Andersen blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Gert Fischer, Morten Lem og Leif Nielsen godkender det nye administrationsgrundlag.
Bertil Mortensen ønsker den nuværende praksis fastholdt.
Morten Lem udtrykker bekymring for glidningen i forhold til den gældende praksis.

Bilag:
- 495707 Åben
- 503077 Åben
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8.
Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber m.v. - TMU 27.09.11
J.nr.: 00.01.00I04. Sagsnr.: 11/7141
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
1.
NT Årsberetning 2010.
Beretningen udsendes ikke i papirudgave, men kan ses sammen med dagsordenen på kommunens
hjemmeside eller på http://flipflashpages.uniflip.com/2/15356/103758/pub/index.html

2.
Bestyrelsesmøde i NT den 9. sep. Referatet udsendes ikke i papirudgave, men kan ses sammen med
dagsordenen på kommunens hjemmeside eller på
http://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/media/referat_nts_bestyrelsesmoede_9__september_2011__hjemmesiden.pdf

3.
Bestyrelsesmøde i Renovest den 21. september.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27-09-2011:
Orientering taget til efterretning.
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Der blev orienteret om:
Bestyrelsesmøde i Reno Nord.
Eventuel etablering af genbrugsplads i Farsø

Bilag:
- 504814
- 505021
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9.
Siden Sidst - TMU 27.09.11
J.nr.: 00.01.00I00. Sagsnr.: 10/18593
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
1.
Beslutningsreferat fra møde mellem Rebild Kommune og Miljøstyrelsen d 24.08.11 ang.
tilsyn på landbrugsområdet. Referatet og tilhørende notat er vedhæftet.

2.
NT har udsendt tidsplanen for køreplanændringer pr 1. juli 2012. Frist for ændringsforslag
er 7. okt. 2011. Tidsplanen er vedhæftet.

3.
Byggemodningen af Grævlingen i Støvring Ådale sendes nu i udbud med henblik på opstart primo 2012.

4.
Jordbunken ved St. Binderup er ved at blive fjernet af Vejdirektoratet.

5.
Resultatet af udbuddet af vintervedligeholdelsen: 22 entreprenører bød på de 35 entrepriser.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
At orienteringen tages til efterretning.
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Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27-09-2011:
Orientering taget til efterretning.
Limfjordsrådet godkendte på sit møde den 23. september, at der søges om to nye mulige
vådområdeprojekter: Bradstrup Sø (tillægsansøgning Simested Å, udspring) og Lindenborg
Å, udspring.
Der holdes møde med NT’s bestyrelse den 8. november kl. 14:00.
Processen omkring udbuddet af vintervedligeholdelse blev drøftet.
”Pendlerpladsen” i Haverslev. Der lægges et nyt lag grus.

Bilag:
- 502567 Åben
- 502564 Åben
- 502737 Åben
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Endeligt referat_Rebild aug 2011.doc
Notat vedr landbrugstilsyn i Rebild Kommune 15 aug 2011.pdf
Forslag til køreplanændringer 2012/2013 – Køreplanproces kørselsstart
juli 2012.pdf
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Underskriftsside

Gert Fischer - Formand

Leif Nielsen - Medlem

Bertil Mortensen - Medlem

Morten Lem - Medlem

Mogens Schou Andersen - Medlem
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