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1.  Meddelelser 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/24326 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 

1. Konstituerende møde ledes af det medlem der længst har været medlem af 
Kommunalbestyrelsen, indtil formand for Kommunalbestyrelsen vælges under 
punkt 2. 

2. Orientering om beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 28.11.2017 
vedrørende resultat af valg til Kommunalbestyrelsen den 21.11.2017. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Kommunalbestyrelsen,    

1. at meddelelserne tages til efterretning. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Resultatet af valg til Kommunalbestyrelsen den 21.11.2017 273541/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Der er modtaget meddelelse om, at der er indgået følgende valggrupper til denne 
konstituering. 
  
Valggruppe 1: A, F og Ø (10 mandater) 
Valggruppe 2: V, O, C og B (9 mandater). 
  
Ved denne konstituering anvendes suppleringsreglen i lov om kommunernes styrelse § 
27 i Bygge- og Ejendomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, vor medlemstallet 
forhøjes fra 7 til 9.  
  
Taget til efterretning.  
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2.  Kommunalbestyrelsen, valg af formand (borgmester) 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2591 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
På det konstituerende møde vælger Kommunalbestyrelsen sin formand (borgmester) 
blandt sine medlemmer efter reglerne i lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 1. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Valget ledes af det medlem, der længst har været medlem af Kommunalbestyrelsen jf. § 
6, stk. 1 og 2 i lov om kommunernes styrelse. 
  
Henrik Zimino er det medlem af Kommunalbestyrelsen, der længst har været medlem. 
  
Valget har gyldighed for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
foretages   

1. valg af formand for Kommunalbestyrelsen (borgmester).  

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Allan Andersen valgt uden afstemning. 
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3.  Kommunalbestyrelsen, valg af første og anden næstformand 
(1. og 2. viceborgmester) 

 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2591 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til lov om kommunernes styrelse § 6, stk. 5 og 6 og kommunens 
styrelsesvedtægt § 1, stk. 2 skal der vælges en første og anden næstformand (1. og 2. 
viceborgmester). 
  
Valgene foretages under et som forholdstalsvalg jf. styrelseslovens § 24, stk. 3. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Valget ledes af den nyvalgte formand eller i hans forfald af det medlem, der har ledet 
formandsvalget. 
  
Valget har gyldighed for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.  

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
foretages valg af  

1. første næstformand for Kommunalbestyrelsen (1. viceborgmester), og 
2. anden næstformand for Kommunalbestyrelsen (2. viceborgmester). 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
1) Jan Jakobsen  
2) Paw Karslund 
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4.  Økonomiudvalget 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2591 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Efter den gældende styrelsesvedtægt for Tårnby Kommune har Økonomiudvalget 7 
medlemmer, hvor borgmesteren er formand, jf. styrelsesvedtægtens § 10, stk. 1 og lov 
om kommunernes styrelse § 18, stk. 1.  
  

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Valg af medlemmer til Økonomiudvalget sker blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.  
  
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.   

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, 

1. at der foruden formanden for Kommunalbestyrelsen udpeges 6 medlemmer til 
Økonomiudvalget. 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Jan Jakobsen, Dorthe Hecht, Winnie Sørensen, Heidi Ladegaard, Paw Karslund og Carsten 
Fuhr. 
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5.  Stående udvalg for perioden 1.1.2018 - 31.12.2021 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2373 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Valg af medlemmer til stående udvalg for perioden 1.1.2018 til 31.12.2021:  
  

 Teknik- og Miljøudvalget, 7 medlemmer (styrelsesvedtægtens § 13). 
 Bygge- og Ejendomsudvalget, 7 medlemmer (styrelsesvedtægtens § 14).  
 Børne- og Skoleudvalget, 7 medlemmer (styrelsesvedtægtens § 15).  
 Kultur- og Fritidsudvalget, 7 medlemmer (styrelsesvedtægtens § 16).  
 Sundheds- og Omsorgsudvalget, 7 medlemmer (styrelsesvedtægtens § 17) 
 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, 7 medlemmer (styrelsesvedtægtens 

§ 18). 

  
Valget finder sted efter reglerne i lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 3 og § 27. 
Udvalgene vælger selv sin formand i henhold til lov om kommunernes styrelse § 22, stk. 
1. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
udpeges  

1. 7 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget, 
2. 9 medlemmer til Bygge- og Ejendomsudvalget, 
3. 7 medlemmer til Børne- og Skoleudvalget, 
4. 9 medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget, 
5. 7 medlemmer til Sundheds- og Omsorgsudvalget, og 
6. 7 medlemmer til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget. 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 

1) Lars Hein, Vibeke Rasmussen, Henrik Zimino, Winnie Sørensen, Heidi Ladegaard, 
Brian Bruun og Carsten Fuhr 

2) Allan Andersen, Einer Lyduch, Klaus Bach, Vibeke Rasmussen, Lars Hein, Frants 
Nielsen, Brian Bruun, Ingelise Andersen og Liv Gam 

3) Mads Vinterby, Jan Jakobsen, Lars Hein, Dorthe Hecht, Paw Karslund, Ingelise 
Andersen og Patrick Lehto 
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4) Henrik Zimino, Vibeke Rasmussen, Mads Vinterby, Klaus Bach, Einer Lyduch, Frants 
Nielsen, Paw Karslund, Carsten Fuhr og Ingelise Andersen 

5) Einer Lyduch, Henrik Zimino, Jan Jakobsen, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard, Liv Gam 
og Marlene Nyberg 

6) Winnie Sørensen, Jan Jakobsen, Klaus Bach, Mads Vinterby, Heidi Ladegaard, Marlene 
Nyberg og Patrick Lehto. 
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6.  Byplanlægning, § 17.4 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2282 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Til at udføre forberedende eller rådgivende funktioner overfor Bygge- og 
Ejendomsudvalget med henblik på byplanmæssige opgaver har der i medfør af lov om 
kommunernes styrelse § 17, stk. 4 været nedsat et udvalg vedrørende byplanlægning. 
  
Udvalget består af 5 medlemmer. 3 valgt blandt Bygge- og Ejendomsudvalget samt 
kommunaldirektøren og teknisk chef. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Såfremt udvalget ønskes opretholdt i perioden 1.1.2018 til 31.12.2021 skal der foretages 
nyvalg.  
  
Der ydes ikke særskilt vederlag. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen,   

1. at der udpeges 3 medlemmer blandt Bygge- og Ejendomsudvalgets medlemmer, 
og  

2. at det godkendes, at kommunaldirektøren og teknisk chef indtræder som 
medlemmer af udvalget. 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
1) Allan Andersen, Einer Lyduch og Frants Nielsen 
2) Godkendt. 
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7.  Kastrupgårdsamlingen, § 17.4 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2320 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Den umiddelbare forvaltning af Kastrupgårdsamlingen henhører under Kultur- og 
Fritidsudvalget. Der har hidtil i henhold til lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4 
været nedsat en bestyrelse til at bistå ved den daglige drift. 
  
I henhold til vedtægt for Kastrupgårdsamlingen § 10 vælges en bestyrelse bestående af 
7 medlemmer, hvoraf mindst 3 skal være medlemmer af Kommunalbestyrelsen og 
Kommunalbestyrelsen udpeger bestyrelsens formand.  

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Med det formål at udbrede kendskabet til kunst har Tårnby Kommunalbestyrelse i 
forbindelse med Tårnby Kommunes budget for 1968/1969 vedtaget at oprette en samling 
af kunstværker. 
  
Kastrupgårdsamlingens venner har pr. 1.9.1987 fået en observatørpost i bestyrelsen, der 
udpeges af Kastrupgårdsamlingens venner. 
  
Medlemmerne vælges for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 
  
Der ydes ikke særskilt vederlag.  

LOVGRUNDLAG 
Uddrag af vedtægter for Kastrupgårdsamlingen, godkendt af Kommunalbestyrelsen 
den 25.4.2006. 
  
§10 
Kommunalbestyrelsen nedsætter i henhold til den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4 
en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf mindst 3 skal være medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen.  
Medlemmerne vælges for Kommunalbestyrelsens valgperiode. 
Kommunalbestyrelsen udpeger bestyrelsens formand.  
Næstformanden vælges af bestyrelsen.  
Bestyrelsen er ansvarlig for museets overordnede drift. 
  
§11 
Museets virksomhed er underlagt gældende museumslov og tilhørende ministerielle 
bekendtgørelser.  

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der til 
bestyrelsen for Kastrupgårdsamlingen, udpeges  
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1. 7 medlemmer, hvoraf mindst 3 skal være medlemmer af Kommunalbestyrelsen, 
og  

2. at der udpeges formand for bestyrelsen. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Vedtægt for Tårnby Kommunes Kunstmuseum 

Kastrupgårdsamlingen 
18417/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
1) Elise Andersen, Peder Kofod Larsen, Hanne Bager, Carsten Fuhr, Jørgen Maibom og 
Ingelise Andersen 
  
2) Vibeke Rasmussen. 
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8.  Pensionistcentret Solgården, § 17.4 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2334 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Hidtil har der i henhold til lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4 været nedsat en 
bestyrelse på 5 medlemmer i Pensionistcentret Solgården, heraf 3 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen. 
  
Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker udvalget opretholdt, skal der i henhold til love for 
bestyrelsen i Pensionistcentret Solgården, § 2, vælges 3 medlemmer. Formanden for 
Sundheds- og Omsorgsudvalget er bestyrelsens formand. 2 øvrige medlemmer vælges 
blandt Sundheds- og Omsorgsudvalget. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, i alt 3 medlemmer vælges blandt Sundheds- og 
Omsorgsudvalget medlemmer, herunder Sundheds- og Omsorgs udvalgsformand, der er 
bestyrelsens formand, medens 2 medlemmer vælges efter indstilling af brugerne. 
 
De 3 medlemmer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets medlemmer vælges for en 4-årig 
periode, og de 2 brugerrepræsentanter for en 2-årig periode (kalenderår), således at der 
vælges en brugerrepræsentant hvert år. Valg af brugerrepræsentant afholdes i november 
måned. 

Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 
  
Der ydes ikke særskilt vederlag. 

LOVGRUNDLAG 
Uddrag af vedtægter for bestyrelsen i Pensionistcentret Solgården: 
  
§ 2. 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, i alt 3 medlemmer vælges blandt socialudvalgets 
medlemmer, herunder socialudvalgsformanden, der er bestyrelsens formand.  
  

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der ud 
over formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget vælges 

1. 2 medlemmer blandt Sundheds- og Omsorgsudvalgets medlemmer til Solgårdens 
bestyrelse.  
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BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Love for bestyrelsen i Pensionistcentret Solgården 251895/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Jan Jakobsen og Marlene Nyberg. 
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9.  Amager Ressourcecenter I/S 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2199 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Bestyrelsen for I/S Amager Ressourcecenter har 6 medlemmer, der er udpeget af de 
respektive kommunalbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal være delegerede til 
generalforsamlingen.  
Derudover skal udpeges suppleanter samt delegerede til generalforsamlingen.  
De udpegede skal være medlem af Kommunalbestyrelsen. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 

a. Bestyrelsen for I/S Amager Ressourcecenter (§ 10). 

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som de respektive Kommunalbestyrelser 
udpeger for deres funktionsperiode.  
Af Tårnby Kommune udpeges 1 medlem. Der vil samtidig være at udpege en 
personlig suppleant. Bestyrelsesmedlemmer skal være delegerede til 
generalforsamling.  
  

b. Delegerede til generalforsamlingen (§ 8). 

Interessentkommunerne udpeger et antal delegerede til generalforsamlingen i 
forhold til indbyggertallet i de enkelte kommuner pr. 1. januar i det år, hvori 
kommunevalg finder sted. 
Kommunerne med over 40.000 og op til 60.000 indbyggere vælger 3 delegerede. 
Der vil således være at vælge 3 delegerede.  

  
Valget har gyldighed for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.  
  
Eventuel honorering fastsættes af den pågældende bestyrelse.  

LOVGRUNDLAG 
Vedtægt for I/S Amager Ressourcecenter. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer udpeges,   

1. 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for I/S Amager Ressorcecenter, og 
2. 2 delegerede til generalforsamlingen i I/S Amager Ressourcecenter, idet 1 

bestyrelsesmedlem er delegeret jf. vedtægterne, i alt 3 delegerede. 
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BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben ARC Vedtægter 235630/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
1) Allan Andersen – suppleant Lars Hein 
2) Lars Hein og Brian Bruun 
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10.  Amager Tennis- og Badmintonhal, den selvejende institution 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2213 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Den selvejende institution Amager Tennis- og Badmintonhal ledes af en bestyrelse, der 
jf. vedtægtens § 3 består af 
  
2 repræsentanter valgt af Tårnby Kommunalbestyrelse, 
2 repræsentanter valgt af Kastrup-Magleby Badmintonklub, og 
2 repræsentanter valgt af Amager Lawn Tennisklub. 
  
Kommunalbestyrelsen skal derfor foretage valg af 2 repræsentanter til Den selvejende 
institution Amager Tennis- og Badmintonhal. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Institutionens formål er at forestå driften af det samlede anlæg gennem den virksomhed, 
som udøves af Kastrup-Magleby Badmintonklub og Amager Lawn Tennisklub for at dyrke 
og udbrede kendskab til henholdsvis badminton og tennis. 
  
Institutionen omfatter et anlæg bestående af en badmintonhal og en tennishal med 
tilhørende omklædningsrum og klublokaler samt 4 udendørs tennisbaner. 
  
Valgperioden for kommunalbestyrelsens repræsentanter følger Kommunalbestyrelsens 
funktionsperiode.  
  
Der ydes ikke særskilt vederlag.  

LOVGRUNDLAG 
Vedtægter vedlagt. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
udpeges 

1. 2 repræsentanter til bestyrelsen for Den selvejende institution Amager Tennis- og 
Badmintonhal. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Vedtægter 1972 samt senere tillæg til lejekontrakt 118989/17 
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BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Vibeke Rasmussen og Jesper Christensen. 
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11.  Amagerteatret, publikumsorganisation 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2225 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til Publikumsorganisationen Amagerteatrets vedtægter § 7 består bestyrelsen 
af 6 medlemmer. Formanden for eller et medlem af Kultur- og Fritidsudvalget i Tårnby 
Kommune er fast medlem af bestyrelsen. Der vil herefter være at foretage valg af 1 
medlem til Publikumsorganisationen Amagerteatret. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Det bemærkes, at man hidtil har haft formanden for Kultur- og Fritidsudvalget som 
medlem af organisationen. 
  
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.  
  
Der ydes ikke særskilt vederlag. 

LOVGRUNDLAG 
Uddrag af vedtægter for AmagerTeatret 
§ 7 AMAGERTEATRETs bestyrelse består af 6 medlemmer. 5 personer med bredest mulig 
tilknytning til det lokale miljø vælges af generalforsamlingen. Fast medlem af bestyrelsen 
er formanden for eller et medlem af Kultur- og Fritidsudvalget i Tårnby Kommune. 
De 5 bestyrelsesmedlemmer samt et antal suppleanter for disse vælges af 
generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal. Samtlige valg til bestyrelsen gælder for 2 
år, idet 2 medlemmer afgår i lige år og 3 i ulige år. Suppleanterne afgår hvert år. 
Genvalg kan finde sted. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
udpeges,  

1. 1 medlem til publikationsorganisationen.  

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Vedtægter Amagerteatret 17713/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Vibeke Rasmussen 
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12.  Beboerklagenævn 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2215 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 228 af 9.3.2016 om leje af almene boliger (§ 96-98), 
skal der vælges medlemmer til beboerklagenævnet i Tårnby Kommune. Nævnet skal 
bestå af en formand og 2 medlemmer. 
  
Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen, efter indstilling fra 
Kommunalbestyrelsen. 
  
Medlemmerne udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de 
almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i 
kommunen. De 2 medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.  
  
I sager om tvister efter kapitel 13 tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med 
hensyn til sociale forhold. Det socialt sagkyndige udpeges af Kommunalbestyrelsen (uden 
stemmeret). 
   
Der skal samtidig vælges suppleanter. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. Formanden må ikke have 
særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være 
erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. 
  
Hidtil har advokat Jeppe Wahl Brink være formand og kommunaldirektør Klavs Gross har 
været stedfortræder. 
  
Social sagkyndig i sociale forhold har været stedfortræder i Socialcenter, Anne-Lise 
Hunwartsen.  
  
Lejerforeningsrepræsentanten 
Findes der ikke større lejerforeninger i kommunen, eller afgiver disse ikke inden en af 
Kommunalbestyrelsen fastsat frist en indstilling om medlem til nævnet, foretager 
Kommunalbestyrelsen valg af et sagkyndigt nævnsmedlem, der skal være lejer, men ikke 
tillige udlejer.  
  
Efter annoncering er der modtaget følgende forslag til valg af medlemmer: 
  
Almene boligorganisationers repræsentant 
Advokaterne Eiland på vegne af den selvejende institution ”Olufsgård II” indstiller som 
medlem Henrik Zimino, Alleen 149, 2770 Kastrup. 
Boligforeningen AAB har indstillet advokat Camilla Sverdlin-Højer som suppleant.  
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Lejeforeningsrepræsentant 
Lejernes LO i Hovedstaden indstiller som  
medlem Camilla Schwalbe, Ådalsvej 18 b, 2720 Vanløse,  og som  
suppleant Ole Lagoni, Boeslundevej 108, 2700 Brønshøj. 
  
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.  
  
Der ydes særskilt vederlag.  

LOVGRUNDLAG 
LBK nr. 228 af 9.3.2016, Almenlejeloven. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen,  
at udpege følgende medlemmer,  

1. Lejeforeningsrepræsentant: Camilla Schwalbe 
2. Stedfortræder: Ole Lagoni 
3. Almene boligorganisationers repræsentant: Henrik Zimino 
4. Stedfortræder: Camilla Sverdlin-Højer. 

samtidig anbefales det, at udpege 
5. Formand 
6. Stedfortræder 
7. Som sagkyndig i sociale forhold: Stedfortræder i Socialcenter 
8. Som stedfortræder for sagkyndig: Afdelingsleder i Socialcenter 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Lov om leje af almene boliger 204626/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
1. Camilla Schwalbe 
2. Ole Lagoni 
3. Henrik Zimino 
4. Camilla Sverdlin-Højer. 
5. Jeppe Wahl-Brink 
6. Klavs Gross 
7. Stedfortræder i Socialcenter 
8. Afdelingsleder i Socialcenter 
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13.  Beredskabskommissionen 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2228 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Det kommunale redningsberedskab hører under Kommunalbestyrelsen. 
  
I henhold til beredskabsloven nr. 314 af 03.04.2017, § 9 stk. 2 skal 
Kommunalbestyrelsen nedsætte en beredskabskommission til at varetage den 
umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. 
  
Kommissionens medlemstal skal være ulige og skal bestå af borgmesteren, der er 
formand, politidirektøren og et flertal valgt af Kommunalbestyrelsen. 
I seneste periode har Beredskabskommissionen haft 5 medlemmer. 
  
Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant for de frivillige som observatør i 
kommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af 
kommissionen. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde med forsvarsministerens samtykke udpege 
et andet medlem af Kommunalbestyrelsen end borgmesteren til at indtræde som 
formand for beredskabskommissionen. 
  
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 
  
Der ydes ikke diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer, ligesom kommunalt og 
statsligt ansatte ikke kan modtage diæter, når varetagelsen af hvervet er et led i de 
pågældendes embedsgerning. 
  
Beredskabsforbundet har indstillet viceregionsleder Kirsten Nielsen som repræsentant for 
de frivillige i Beredskabskommissionen som observatør. 

LOVGRUNDLAG 
Beredskabsloven, LBK nr. 314 af 03.04.2017, §9. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsen Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
udover borgmesteren og politidirektøren udpeges 

1. 3 medlemmer, og  
2. 1 observatør til Beredskabskommissionen, viceregionsleder Kirsten Nielsen. 
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BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
1) Narine Pedersen, Morten Jensen og Martin Paludan Rojen 
2) Godkendt 
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14.  Bevillingsnævn, evt. nedsættelse af nævn 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/12841 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 135 af 18.01.2010, § 10, stk. 3 kan 
Kommunalbestyrelsen nedsætte et bevillingsnævn bestående af politimesteren og indtil 6 
andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af Kommunalbestyrelsen, kan være 
medlem af nævnet. 
  
I Tårnby Kommune har der hidtil ikke været nedsat bevillingsnævn og alkoholbevillinger 
er givet og fornyet af Økonomiudvalget.  

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Der ydes ikke særskilt vederlag. 

LOVGRUNDLAG 
Restaurationsloven, LBK nr. 135 af 18.01.2010, §10.  

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der, 
såfremt det besluttes at nedsætte et bevillingsnævn, udpeges 
  

1. op til 6 medlemmer til bevillingsnævnet. 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
1) Der nedsættes ikke et bevillingsnævn. 
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15.  Boligselskaber, Tårnby Kastrup Boligselskab, valg af 
bestyrelsesmedlem 

 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2233 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til Tårnby Kastrup Boligselskabs vedtægter § 10 består organisations-
bestyrelsen af 7 medlemmer. 
  
Ifølge vedtægternes § 10 udpeger Tårnby Kommune 1 bestyrelsesmedlem samt 1 
suppleant for denne. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 
  
Der ydes ikke særskilt vederlag. 

LOVGRUNDLAG 
Uddrag af vedtægter for Tårnby Kastrup Boligselskab 
  
Organisationsbestyrelsen 
§10. Organisationsbestyrelsen består af 7 medlemmer inkl. formanden. 
Repræsentantskabet vælger 5 medlemmer til organisationsbestyrelsen blandt TKB’s 
boliglejere og disses myndige hustandsmedlemmer.  
  
Herudover udpeger Tårnby Kommune 1 medlem, samt 1 suppleant for denne.  
  
Stk. 3. Medlem af organisationsbestyrelsen kan ikke være: 

1. Borgmesteren i den tilsynsførende kommune 
2. Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i 

kommunen er henlagt.  
3. Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de 

almene boligorganisationer i kommunen. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at der 
udpeges 

1. 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til Tårnby Kastrup Boligselskab. 
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BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Lilly Hellsten - suppleant Jan Bakmand Nørgaard 
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16.  Boligselskaber, Boligorganisationen Tårnbyhuse, valg af 
bestyrelsesmedlem 

 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2231 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til Boligorganisationen Tårnbyhuses vedtægter § 9, stk. 1 består bestyrelsen af 
11 medlemmer. 
  
Ifølge vedtægternes § 9, stk. 1 skal Tårnby Kommunalbestyrelse foretage valg af 2 
bestyrelsesmedlemmer til boligorganisationens bestyrelse. Samtidig med valg og 
udpegning af medlemmer vælges suppleanter for disse. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 
  
Der ydes ikke særskilt vederlag. 

LOVGRUNDLAG 
Uddrag af vedtægter for Tårnbyhuse. 
  
§ 9 
Bestyrelsen består af 11 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 8 
medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boligejere og disses myndige 
husstandsmedlemmer. Herudover vælges eller udpeges 2 medlemmer af Tårnby 
Kommunalbestyrelse. Repræsentantskabet vælger derudover efter indstilling fra 
bestyrelsen 1 medlem til bestyrelsen, som skal være lejer i en anden almen 
boligorganisation, beliggende i Tårnby Kommune end Tårnbyhuse. Samtidig med valg og 
udpegning af medlemmer fra Tårnby Kommunalbestyrelse vælges og udpeges 
suppleanter for disse. 
  
Stk. 2. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Mindst halvdelen af 
bestyrelsens medlemmer skal være beboere i boligorganisationen. Formanden eller 
næstformanden skal være beboer i organisationen. 
  
Stk. 3. Medlem af bestyrelsen kan ikke være: 

1. Borgmesteren i den tilsynsførende kommune 
2. Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i 

kommunen er henlagt 
3. Ansatte i den del af kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene 

boligorganisationer i kommune.  
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INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
udpeges 

1. 2 bestyrelsesmedlemmer, og 
2. 2 suppleanter til boligorganisationen Tårnbyhuses bestyrelse. 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
1) Søren Sabat og Marlene Nyberg 
2) Narine Pedersen og Anita Thustrup 
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17.  Brugerråd Naturstyrelsen Hovedstaden 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2370 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Formålet med brugerrådene er at give lokale myndigheder, organisationer og brugere af 
statens skove indflydelse på skovenes drift og benyttelse. Brugerrådene skal styrke de 
lokale brugeres engagement i driften og benyttelsen af befolkningens skove, og de skal 
øge brugernes indflydelse herpå. 
  
Der skal udpeges 1 medlem.  

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Fast repræsentation  
Skovrideren er formand og distriktet fungerer som sekretariat for brugerrådet.  
Følgende organisationer og myndigheder skal tilbydes repræsentation med hver ét 
medlem:  
  

· Friluftsrådet.  
· Danmarks Naturfredningsforening.  
· Danmarks Idræts- Forbund.  
· Dansk Rideforbund 
· Dansk Ornitologisk Forening 
· Foreningen til svampekundskabens fremme 
· Danske Entomologisk Forening 
· Dansk Jægerforbund 
· Dansk Cyklistforbund 
· Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme 
· Naturstyrelsen 
· Kommuner 

  
Medlemmer af brugerråd skal have lokal tilknytning.  
  
Medlem i indeværende periode er forvaltningschef, Teknisk Forvaltning.  

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
udpeges  
  

1. 1 medlem til Brugerråd Naturstyrelsen Hovedstaden.  

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Vedrørende brugerråd - Naturstyrelsen Hovedstaden 18689/17 
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BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Afdelingslederen af Plan, Byg og Miljø. 
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18.  Børn og unge-udvalget 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2284 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til §§ 18 og 19 i lovbekendtgørelse nr. 1096 af 13.9.2017, retssikkerhedsloven 
nedsættes et børn og unge-udvalg, der afgiver indstillinger om adoption uden samtykke 
til Ankestyrelsen, jf. § 68 f i lov om social service, og træffer afgørelse i sager 
vedrørende børn og unge, jf. § 74 i lov om social service.  

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
  
Udvalget består af 5 medlemmer. 

 2 medlemmer, der vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer, 
 Byretsdommeren der udpeges af retspræsidenten i retskredsen, og 
 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndig, der udpeges af Statsforvaltningen for den 

kommunale valgperiode.  

Efter samme regler vælges og udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder, der 
indkaldes til at møde, når medlemmet er forhindret i at deltage. 
  
Medlemmer af det udvalg, der efter retssikkerhedslovens § 17 behandler sager om børn 
og unges sociale forhold, kan ikke vælges som medlemmer af eller stedfortrædere til 
børn og unge-udvalget. 
  
Udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af 
Kommunalbestyrelsen. 
  
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 

LOVGRUNDLAG 
§ 18.Kommunalbestyrelsen nedsætter et børn og unge-udvalg, der afgiver indstillinger 
om adoption uden samtykke til Ankestyrelsen, jf. § 68 f i lov om social service, og træffer 
afgørelse i sager vedrørende børn og unge, jf. § 74 i lov om social service. 
  
§ 19. Børn og unge-udvalget består af 
1) 2 medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer, 
2) 1 byretsdommer, der udpeges af retspræsidenten i retskredsen, og 
3) 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen for en 
periode, som svarer til den kommunale valgperiode. 
Stk. 2. Efter samme regler vælges og udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder, 
der indkaldes til at møde, når medlemmet er forhindret i at deltage. 
Stk. 3. De pædagogisk-psykologisk sagkyndige, som udpeges efter stk. 1, nr. 3, kan ikke 
deltage i behandling af andre sager vedrørende samme person eller samme familie inden 
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for den offentlige forvaltning, herunder behandlingen af sager i statsforvaltningen og 
klagesager. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
udpeges 

1. 2 medlemmer og 
2. 2 stedfortrædere blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.  

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
1) Klaus Bach og Liv Gam 
2) Lars Hein og Marlene Nyberg 
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19.  CTR - Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2294 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S er et interessentskab bestående af 
Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby Kommuner. 
Der skal vælges 1 medlem samt suppleant til CTR’s bestyrelse. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Interessentskabets formål er at transportere og supplere den til rådighed værende varme 
fra varmeproducerende værker til de enkelte aftagende kommuner eller lokale 
varmeforsyningsselskaber. Varmen forudsættes aftaget fra kraftvarmeværker, anlæg der 
udelukkende producerer varme, affaldsforbrændingsanlæg, fra større 
industrivirksomheder og private kedelcentraler samt fra geotermiske anlæg m.v. 

1. CTR 
Selskabets bestyrelse består i henhold til CTR’S vedtægter, § 8, stk. 2 af 8 medlemmer, 
hvoraf Københavns Kommune udpeger halvdelen og de øvrige hver et medlem. 
Der vil således være at foretage valg af 1 medlem samt suppleant, (jf. § 9) for denne til 
CTR’s bestyrelse. 
  
2. CTR’s kontaktudvalg 
I henhold til CTR’s vedtægter § 11, stk. 4 kan CTR’s bestyrelse nedsætte udvalg til 
samarbejde med direktionen at behandle spørgsmål om selskabets økonomi, anlæg og 
drift, herunder forberedelse af sager, der forelægges bestyrelsen. Bestyrelsen 
bestemmer udvalgenes sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed. 
CTR’s bestyrelse har nedsat et udvalg, kaldet CTR’s kontaktudvalg. I CTR’s 
Kontaktudvalg har hidtil siddet kommunaldirektøren samt forsyningsdirektøren, Tårnby 
Forsyning.  
  
Bestyrelsens medlemmer udpeges for 4-årige perioder følgende de kommunale 
valgperioder. En bestyrelses funktionsperiode fortsætter dog, indtil en ny bestyrelse har 
konstitueret sig. 
  
Eventuel honorering fastsættes af den pågældende bestyrelse.  

LOVGRUNDLAG 
Vedtægter for CTR. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, 

1. at der udpeges 1 medlem og 1 suppleant til CTR’s bestyrelse, og 
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2. at kommunaldirektøren og forsyningsdirektør udpeges til CTR’s kontaktudvalg. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Vedtægter CTR, maj 2012 18172/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
1) Allan Andersen – suppleant Lars Hein 
2) Godkendt 
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20.  Den Blå Planet, bygningsfonden 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2238 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Bygningsfonden den Blå Planet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. I henhold til 
vedtægtens §7 udpeger Tårnby Kommune 1 medlem med tætte relationer til kommunens 
politiske ledelse.  

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Fondens formål er at opføre og eje en ejendom, kaldet Den Blå Planet, i Tårnby 
Kommune og at stille ejendommen til rådighed for Danmarks Akvarium med henblik på, 
at Danmarks Akvarium kan opfylde sit fundatsmæssige formål om gennem akavariedrift 
at formidle viden om livet i vand over for et bredt publikum samt stille sine faciliteter til 
rådighed for undervisnings- og forskningsmæssige aktiviteter.  
  
Ejendommen kan stilles helt eller delvis vederlagsfrit til rådighed for Danmarks 
Akvarium. Fonden kan endvidere stille dele af ejendommen til rådighed for andre til 
undervisnings- og forskningsformål på det marinbiologiske område. 
  
Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode af fire år ad gangen. 
  
Eventuel honorering fastsættes af den pågældende bestyrelse.  
  
Tårnby Kommune udpeger 1 medlem til bestyrelsen. 
  
Kommunaldirektør Klavs Gross er indtil 31.12.2017 Tårnby Kommunes repræsentant i 
den nuværende bestyrelse. 

LOVGRUNDLAG 
Uddrag af vedtægter for Bygningsfonden Den Blå Planet: 
  
Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der udpeges på følgende vis: 
Realdania udpeget 1 medlem med erfaring i ledelse af en større virksomhed med en 
bygherrefunktion. 
Knud Højgaards Fond udpeger 1 medlem med finans- og økonomierfaring 
Tårnby Kommune udpeger 1 medlem med tætte relationer til kommunens politiske 
ledelse 
Danmarks Akvarium udpeger 1 medlem fra sin bestyrelse. 
  
De bestyrelsesmedlemmer, der ikke udpeges af Danmarks Akvarium, må ikke have 
tilknytning til Danmarks Akvarium som medlem af bestyrelsen for Danmarks Akvarium 
eller i form af ansættelsesforhold. 
  
Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode af fire år ad gangen.  
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INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der til 
Bygningsfonden Den Blå Planet, Danmarks Akvarium udpeges  
  

1. 1 medlem til bestyrelsen. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Vedtægter Bygningsfonden Den Blå Planet 269950/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Klavs Gross 
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21.  Ekspropriations- og taksationskommissionen 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2287 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til § 6, stk. 2 i lov nr. 1161 af 20.11.2008 om fremgangsmåden ved 
ekspropriation vedrørende fast ejendom skal kommunalbestyrelsen udpege 1 person, der 
for kommunalbestyrelsens funktionsperiode optages på en liste over kommunale 
medlemmer af ekspropriationskommissionerne. 
  
I henhold til § 7, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen på samme måde udpege 1 person, 
der for kommunalbestyrelsens funktionsperiode optages på en liste over kommunale 
medlemmer af taksationskommissionen. 
  

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Transportministeriet anmoder ved brev af 2.11.2017 om at ovennævnte repræsentanter 
udpeges. 
  
Ministeriet henleder opmærksomheden på § 10, stk. 3 i statsekspropriationsloven, 
hvorefter samme medlem ikke kan deltage i både ekspropriations- og 
taksationskommissionens behandling af sagen. Det bør derfor undgås, at den samme 
person udpeges til begge hverv. 
  
De personer der udpeges, bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Endvidere 
opfordres til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer.  
  
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.   
  
Jf. brev af 2.11.2017 ydes der et honorar på kr. 2.000 pr. mødedag til medlemmer af 
ekspropriations- og taksationskommissionen, samt godtgørelse for befordringsudgifter. 

LOVGRUNDLAG 
Lov nr. 1161 af 20.11.2008, § 6-7. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
udpeges  

1. 1 medlem til ekspropriationskommissionen, og 
2. 1 medlem til taksationskommissionen.  

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Udpegning af medlemmer til ekspropriations- og 250970/17 
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taksationskommissionerne - den 2 november 2017.pdf 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
1) Karsten Balk Christoffersen 
2) Andreas Schrøder 
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22.  Folkeoplysningsudvalget 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2289 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11.7.2011, Folkeoplysningsloven, nedsættes et 
Folkeoplysningsudvalg, der varetager de samlede opgaver på folkeoplysningsområdet. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.10.2017 en sammenlægning af 
Folkeoplysningsudvalget med de to underudvalg; Foreningsudvalget og 
Voksenundervisningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget varetager således pr. 1.1.2018 
alle opgaver i henhold til kommunens folkeoplysningspolitik.  
  
Det blev samtidig godkendt, at antal medlemmer og sammensætningen i 
Folkeoplysningsudvalget bibeholdes og at folkeoplysningspolitikken tilrettes i 2018. 
  
Jf. politikken er udvalgets sammensætning: 
  
5 medlemmer og stedfortrædere udpeget af og blandt 

Kommunalbestyrelsens  medlemmer 
2 medlemmer og stedfortrædere udpeget af aftenskolerne i Tårnby Kommune 
2 medlemmer – lederen af AOF Amager og FOF Amager 
2 medlemmer og stedfortrædere udpeget af Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning 
2 medlemmer og stedfortrædere udpeget af Tårnby Foreningsråd 
2 medlemmer udpeget af lokale handicaporganisationer.  
  
Udpegningen følger den kommunale valgperiode 1.1.2018 – 31.12.2021.  
  
Der ydes diæter for deltagelse i møder, erstatning for dokumenteret tabt 
arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse m.v. i overenstemmelse med reglerne i lov 
om kommunernes styrelse. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om 
vederlag til formænd for udvalg, som kommunalbestyrelsen har henlagt opgaver til efter 
§ 35, stk. 2. 

LOVGRUNDLAG 
LBK nr. 854 af 11.7.2011, Folkeoplysningsloven, § 34 - 35. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at der af og 
blandt kommunalbestyrelsens medlemmer udpeges 
  

1. 5 medlemmer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget, og 
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2. at borgmesteren bemyndiges til at modtage navne fra foreninger og 
organisationer, senest 28.2.2018. 

  
    
    
    
    
    
    
  

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
1) Henrik Zimino – stedfortræder Lars Hein 

Vibeke Rasmussen – stedfortræder Klaus Bach 
Einer Lyduch – stedfortræder Mads Vinterby 
Heidi Ladegaard – stedfortræder Frants Nielsen 
Carsten Fuhr – stedfortræder Patrick Lehto 
  

    
2) Godkendt 
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23.  Fredningsnævn 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2296 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til § 35 i lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse LBK nr. 934 af 27.06.2017  
nedsætter miljøministeren to eller tre fredningsnævn i hver region. Miljøministeren 
fastsætter det geografiske område for hvert fredningsnævn. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Et fredningsnævn består af: 

 en formand, der skal være dommer og som udpeges af miljø- og 
fødevareministeren. 

 et medlem, der udpeges af miljø- og fødevareministeren, og 
 et medlem, der vælges af Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det 

pågældende areal er beliggende.   

Samtidig med udpegning og valg af medlemmer, udpeges og vælges en suppleant for 
hvert medlem. 
  
Fredningsnævnet for København består af følgende kommuner:  
Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, 
Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, 
Rudersdal, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk. 
  
Der skal således vælges et medlem, samt en suppleant til fælles fredningsnævnet for 
København. 
  
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 
  
Der ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og 
befordringsgodtgørelse m.v. efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. 

LOVGRUNDLAG 
Naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 934 af 27.06.2017, § 35.  

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
udpeges  
  

1. 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet 
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BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Morten Søndergaard – suppleant Peter Damgaard 
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24.  Fælles Rådgivende Organ (FRO) 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2297 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 989 af 23. august 2017 § 41, kan 
Kommunalbestyrelsen nedsætte et fælles rådgivende organ for kommunens skolevæsen 
og dettes nærmere sammensætning.  
  
I henhold til vedtægt for styrelsen af Tårnby Kommune skolevæsen § 20, stk. 1 oprettes 
et Fælles Rådgivende Organ (FRO), bestående af Formanden for Børne- og Skoleudvalget 
og formændene for de enkelte skolebestyrelser. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.  
  
Der ydes ikke særskilt vederlag.  

LOVGRUNDLAG 
Folkeskolelovens §§ 41 og 46 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 23. august 2017. 
  
Vedtægt for styrelse af Tårnby Kommunes Skolevæsen 
§ 20.   Fælles Rådgivende Organ består af formanden for Børne- og Skoleudvalget og 

formændene for de enkelte skolebestyrelser. 
  
Stk. 2. Såfremt formanden for en skolebestyrelse tilkendegiver, at han ikke ønsker at 

deltage i arbejdet i det Fælles Rådgivende Organ, kan skolebestyrelsen vælge en 
anden repræsentant. Denne repræsentant vælges på samme møde og efter 
samme regler som formanden. 

         Ved formandens forfald deltager en anden skolebestyrelsesrepræsentant. 
  
Stk. 3. Formanden for Børne- og Skoleudvalget er formand for Fælles Rådgivende Organ. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, 
  

1. at det tages til efterretning, at formanden for Børne- og Skoleudvalget er formand 
for det Fælles Rådgivende Organ. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Vedtægt for styrelsen af Tårnby Kommunes Skolevæsen 2014 111129/17 
2 Åben Folkeskolelovens §§ 41 og 46 a, lovbekendtgørelse nr. 989 af 

23.8.2017. 
244483/17 
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BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Taget til efterretning 
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25.  Færdselssikkerhedsrådet Tårnby og Dragør 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2301 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til kommissorium Færdselssikkerhedsrådet skal udvalget bidrage til at forbedre 
færdselssikkerheden inden for Tårnby og Dragør kommuner. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Færdselssikkerhedsrådets opgaver tager udgangspunkt i 
Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan – ”Hver ulykke er én for 
meget. Trafiksikkerhed begynder med dig”. 
Opgaverne er formuleret som: 

 Sikre deltagelse i nationale og regionale kampagner. 
 Sikre at der hvert år afvikles en skolestartskampagne. 
 Iværksætte lokale tiltag til forbedring af færdselssikkerheden. 
 Udarbejde lokale analyser på færdselssikkerhedsområdet. 

Færdselssikkerhedsrådet sammensættes således: 
  
Forvaltningschef for Teknisk Forvaltning, Tårnby Kommune (TK) 
Forvaltningschef for Plan og Teknik, Dragør Kommune (DK) 
Forvaltningschef for Børne- og Kulturforvaltningen, (TK) 
Forvaltningschef for Social, Børn og Kulturforvaltning (DK) 
1 repræsentant for Teknik- og Miljøforvaltningen udpeges af forvaltningschefen (TK) 
1 repræsentant fra Plan og Teknik udpeges af forvaltningschefen (DK) 
1 repræsentant fra Børne- og Kulturforvaltningen udpeget af forvaltningschefen (TK) 
1 repræsentant fra Social, Børn og Kulturforvaltning udpeget af forvaltningschefen (DK) 
1 færdselskontaktlærer fra Tårnby Kommune udpeget af forvaltningschefen (TK) 
1 færdselskontaktlærer fra Dragør Kommune udpeget af forvaltningschefen (DK) 
Operativ Leder for Københavns Politi,  
1 politimedarbejder fra Københavns Politi, udpeget af den operative leder. 
  
Færdselssikkerhedsrådet nedsætter en arbejdsgruppe til at forestå udvalgets praktiske 
arbejde. Arbejdsgruppen udpeges blandt udvalgets medlemmer. 
   
Valget er gyldigt for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 
  
Der ydes ikke særskilt vederlag.   

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at tage til 
efterretning,  
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1. at medlemmer af Færdselssikkerhedsrådet er forvaltningschef for Teknisk 
Forvaltning og forvaltningschef for Børne- og Kulturforvaltningen, og  

2. at forvaltningscheferne udpeger øvrige medlemmer. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Kommissorium for Færdselssikkerhedsrådet for Tårnby og Dragør 18218/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 

1)   Taget til efterretning. 
2)   Godkendt. 
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26.  Grundlisteudvalg 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2302 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til Retsplejelovens §§ 68 og 72, jf. LBK nr. 1101 af 22.9.2017, samt 
bekendtgørelse nr. 809 af 5.12.1990 nedsættes et Grundlisteudvalget med 5 medlemmer 
udpeget af Kommunalbestyrelsen for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Grundlisteudvalget vælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som 
domsmænd og nævninger. Til grundlisten udtages en person for hver 300 indbyggere. I 
Københavns Kommune udtages 1.800 personer til grundlisten. Personer der udtages, 
skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen, og der skal tilstræbes en 
repræsentation af de forskellige aldersklasser, af mænd og kvinder og af etniske 
minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i kommunen. 
  
Medlemmerne behøver ikke at være kommunalbestyrelsesmedlemmer. 
  
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 
  
Der ydes ikke særskilt vederlag. 

LOVGRUNDLAG 
Retsplejeloven, LBK nr. 1101 af 22.9.2017, § 68 og 72. 

§ 68. For hver landsretsnævningekreds vælges for et tidsrum af 4 år regnet fra en 1. 
januar et antal personer, der må anses for egnede til at virke som nævninger eller 
domsmænd. Listerne over disse personer benævnes grundlister. For hver 
landsretsnævningekreds dannes en nævninge- og domsmandsliste ved lodtrækning 
blandt de personer, der er opført på grundlisterne. På samme måde dannes en 
nævninge- og domsmandsliste for hver byret, der ligger i landsretsnævningekredsen. 
  
§ 72. Udtagelsen til grundlisten foretages inden for hver kommune af et grundlisteudvalg 
på 5 medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen for de kommunale råds 
valgperiode. 
  

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
udpeges 

1. 5 medlemmer til Grundlisteudvalget. 
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BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Retsplejelovens § 68 og 72, lbk 1101 af 22.9.2017 232712/17 
2 Åben Bekendtgørelse nr. 809 af 5.12.1990 om grundlister 244688/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Klavs Gross, Elise Andersen, Filip R. Breson, Benny Bindslev og Danielle Marcussen 
Hansen 
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27.  Handicapråd 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2307 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til LBK nr. 1096 af 13.09.17, § 37 a, retssikkerhedsloven og BEK nr. 1338 af 
18/11/2016 retssikkerhed på det sociale område, nedsætter Kommunalbestyrelsen et 
Handicapråd. Rådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål, der vedrører 
mennesker med handicap. 
   
I henhold til vedtægter for Handicaprådet består rådet af følgende 10 medlemmer: 
  
5 medlemmer der repræsenterer Kommunalbestyrelsen. 
5 medlemmer fra Handicaporganisationerne i kommunen der repræsenterer forskellige 
handicapgrupper eller sektorer, herunder både voksen og børn med handicap. 
  
Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Fra Danske Handicaporganisationer, Tårnby er modtaget forslag til medlemmer og 
suppleanter: 
  
Medlemmer: 

1. Lars-Peter Brogaard Nielsen, Hjallerup Alle 28 b.  2770 Kastrup, (DBS) 
2. Jørgen Maibom, Balsamvej 4 2770 Kastrup, (Ulykkes, Patients Foreningen/Polio 

Foreningen)  
3. Jan Frederiksen, Hyben alle 102. st. tv. 2770 Kastrup, (Diabetesforening-Tårnby-

Dragørs Lokalkomité) 
4. Tina Weber, Vægterparken 49 2770 Kastrup, (LEV)  
5. Ann Nørgaard, Søvænget 54 2770 Kastrup, (Landsforeningen Autisme) 

  
Personlige stedfortrædere: 

1. Keld Henvig, Tårnbypark Alle 55, 1. th. 2770 Kastrup, (Hjernesagen) 
2. Ritta Michelsen, Ved Diget 9, 2.th.  2770 Kastrup, (Gigtforeningen) 
3. Liselotte Nielsen, Englandsvej 282, st. th. 2770 Kastrup, (Høreforeningen)  
4. Viviann Kruse, Sirgræsvej 68. 1. Tv. 2770 Kastrup, (Dansk Fibromyalgi-Forening) 
5. Anne-Mette Kruse, Gammel Kirkevej 44 2770 Kastrup, (Høreforeningen)  

  
Rådet udpeger selv sin formand. 
  
Kommunalbestyrelsen har godkendt Handicaprådets vedtægter den 23.3.2010. 
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Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 
  
Der ydes diæter ved deltagelse i møder i henhold til reglerne i den kommunale 
styrelseslov. 

LOVGRUNDLAG 
LBK nr. 1096 af 13.09.2017, retssikkerhedsloven 
BEK nr. 1338 af 18.11.2016 om retssikkerhed og administration på det sociale område 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen,    

1. at udpege 5 medlemmer samt 5 personlige stedfortrædere for perioden, 
2. at medlemmer samt personlige stedfortrædere indstillet af Danske 

Handicaporganisationer, Tårnby godkendes.  

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Uddrag af LBK nr 1096 af 13/09/2017, retssikkerhedsloven og BEK 

nr. 1338 af 18.11.2016 om retssikkerhed og adm. på det sociale 
område 

230678/17 

2 Åben Vedtægter for Handicapråd 2010 18256/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
1) Einer Lyduch – suppleant Vibeke Rasmussen 
  Jan Jakobsen – suppleant Mads Vinterby 
  Dorthe Hecht – suppleant Klaus Bach 
  Liv Gam – suppleant Heidi Ladegaard 
  Carsten Fuhr – suppleant Patrick Lehto 

  
2) Godkendt 
    
    
    
    



Konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen 2018 - 2021 d.05-12-2017

51 

28.  Hegnssyn 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2309 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til LBK nr. 1746 af 14.12.2015 om hegn (§27-29) består Hegnsynet af 3 
medlemmer, af hvilke det ene beskikkes til formand.  
  
Mindst 1 medlem skal være plantningskyndigt og 1 medlem bygningskyndigt. 
  
Der skal samtidig vælges suppleanter for hegnsynsmændene. 
  
Fra administrationens side foreslås, at der som tidligere træffes beslutning om, at 
hegnsynsmændene tillige udfører funktioner i henhold til § 21, stk. 4 i LBK nr. 1847 af 
14.12.2015 om mark- og vejfred.  

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 
  
Der ydes særskilt vederlag.  
  

LOVGRUNDLAG 
Hegnsloven, LBK nr. 1746 af 14.12.2015, § 27-29. 
  
Mark- og vejfredsloven, LBK nr. 1847 af 14.12.2015, § 21. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
udpeges  

1. 3 medlemmer, hvoraf 1 skal være plantningskyndigt og 1 skal være 
bygningskyndigt,  

2. 3 suppleanter, og  
3. et medlem beskikkes som formand. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben LBK nr 1746 af 14/12/2015, Hegnsyn 232678/17 
2 Åben LBK nr 1847 af 14/12/2015, Mark og vejfredsloven 232677/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
1 og 2) Peter Damgaard – suppleant Jens Meier 
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  Leif Olsen – suppleant Stig Brenøe 
  Peter Holm – suppleant Morten Jensen 
3) Peter Damgaard 
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29.  Hjemmeværnets Distriktsudvalg 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2311 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til Lovbekendtgørelse nr. LBK nr. 198 af 09.02.2007, § 9 skal der udpeges 
medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg. 
Tårnby Kommune hører til Distriktsudvalg København, og der skal udpeges 1 medlem. 
Formanden udpeges af Forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter 
indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Danmark er opdelt i et antal distriktsområder, for hvilke der oprettes distriktsudvalg.  
Udvalgene træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.  
  
Hjemmeværnskommandoen har ved brev af 7.11.2017 anført, at ”den udpegede 
repræsentant med fordel kan være medlem af økonomiudvalget eller socialudvalget af 
hensyn til en smidig kontakt til kommunens sociale forvaltning”. 
  
Distriktsudvalg København består af Dragør, Frederiksberg, København og Tårnby. 
  
Distriktsudvalgets funktionsperiode er fire år og begynder den 1.9.2018 og slutter 
31.8.2022. 
  
Der ydes honorar/diæt for deltagelse i møder.  

LOVGRUNDLAG 
Hjemmeværnsloven, LBK nr. 198 af 09/02/2007, § 9. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der til 
Forsvarsministeren indstilles, 

1. 1 medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg, København for perioden 1.9.2018 – 
31.8.2022.  

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Bilag 2, Kundgørelse for forsvaret 10.1.2008 260835/17 
2 Åben Bilag 1, Bekendtgørelse af lov om hjemmeværnet, LBK nr. 198 af 

9.2.2007 
260829/17 
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BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Rasmus V. Fredell 
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30.  HMN Naturgas I/S 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2312 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Tårnby Kommune er tilsluttet HMN Naturgas I/S. 
  
Interessentskabets øverste myndighed er repræsentantskabet jf. vedtægterne § 6. 
Ifølge § 6 stk. 4 kan kun Kommunalbestyrelsens medlemmer være medlemmer af og 
suppleanter til repræsentantskabet. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen.  
  
Tårnby Kommune skal vælge 1 repræsentant samt 1 personlig stedfortræder til 
repræsentantskabet. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Selskabets formål er at forestå distribution af naturgas, herunder anlæg og drift af 
distributionsnet. 
  
Selskabet er en fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S (HNG I/S) og 
Naturgasfordelingsselskabet i Midt-/Nordjyske Region I/S (Naturgas Midt-Nord I/S).  
  
Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune. 
  
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 
  
Der ydes vederlag til bestyrelsen,jf. vedtægternes § 10, stk. 11: Næstformanden 
vederlægges med 40 % af formandsvederlaget. Bestyrelsens øvrige medlemmer 
modtager et fast vederlag på 15 % af formandsvederlaget. Et medlem kan vælge i stedet 
for det faste vederlag at modtage diæter samt erstatning for dokumenteret tabt 
arbejdsfortjeneste efter reglerne i den kommunale styrelseslov. De personlige 
stedfortrædere modtager diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste 
ved deltagelse i møder i eller for bestyrelsen efter reglerne i den kommunale 
styrelseslov. 
  

LOVGRUNDLAG 
Uddrag af vedtægter for HMN Naturgas I/S 
  
§ 6 Repræsentantskabets sammensætning 
Stk. 1. Selskabets øverste myndighed er repræsentantskabet. Antallet af personer i 
repræsentantskabet svarer til antallet af interessenter med tillæg af 50 % oprundet til 
nærmeste ulige tal, jfr. stk. 2. 
Stk. 2. Hver interessent udpeger forlods 1 repræsentant, mens resten udpeges af 
interessenterne ved forholdstalsvalg efter d’Hondts metode i forhold til interessenternes 
ejerandele efter § 5., stk. 1.  
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Stk. 3. For hver repræsentant udpeges en personlig stedfortræder, der under ethvert 
forfald træder i dennes sted. En repræsentant kan ikke lade sige repræsentere ved 
fuldmagt. 
Stk. 4. Kun kommunalbestyrelsesmedlemmer kan være medlemmer af og suppleanter til 
repræsentantskabet.  
Repræsentanter og suppleanter udpeges i forbindelse med kommunalbestyrelsernes 
konstituerende møder.  
Stk. 5. Funktionsperioden for repræsentantskabet svarer til den kommunale valgperiode. 
Repræsentantskabet fungerer indtil et nyt repræsentantskab er konstitueret.  
  
§ 9 Bestyrelsens sammensætning 
Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 9 og højst 13 medlemmer.  
Stk. 2. Bestyrelsen vælges af og blandt repræsentantskabet, jfr. § 8, stk. 2. Med mindre 
der énstemmigt træffes beslutning om andet, sker valget ved forholdstalsvalg efter 
d’Hondts metode. 
Stk. 3. For hvert bestyrelsesmedlem vælger repræsentantskabet tillige en personlig 
stedfortræder, der under forfald træder i vedkommende medlems sted. 
Stk. 4. Bestyrelsen fungerer i samme periode som repræsentantskabet. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at 
der blandt kommunalbestyrelsens medlemmer udpeges  

1. 1 repræsentant til repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S og 1 personlig 
stedfortræder til repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Vedtægter - HMN Naturgas IS 160615.pdf 111431/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Lars Hein - stedfortræder Vibeke Rasmussen 
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31.  Hovedstadsregionens Kontaktudvalg (KKU) 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2326 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til § 6, stk. 1 i LBK nr. 319 af 28.3.2017 om regioner og om nedlæggelse af 
amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab 
etablerer Regionsrådet et kontaktudvalg bestående af Regionrådets formand og 
borgmestrene for kommunerne i regionen. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
I henhold til § 7, stk. 4 deltager næstformanden i kommunalbestyrelsen i 
kontaktudvalgets møder ved borgmesterens fravær. 
  
Borgmesteren er herefter medlem af Kontaktudvalget fra 1.1.2018 til 31.12.2021. 
  
Der ydes ikke særskilt vederlag. 

LOVGRUNDLAG 
Regionsloven, LBK nr. 319 af 28.03.2017, §6-7. 
  

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at tage til 
efterretning,   
  

1. at borgmesteren er medlem og kommunalbestyrelsens næstformand (1. 
viceborgmester) er suppleant i Hovedstadsregionens Kontaktudvalg. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben LBK nr 319 af 28/03/2017(Regionsloven), uddrag af 233275/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Taget til efterretning 
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32.  Huslejenævnet 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2313 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 810 af 1.7.2015 om midlertidig regulering af 
boligforholdene (§35-37), skal der vælges medlemmer til huslejenævnet i Tårnby 
Kommune. Nævnet skal bestå af en formand og 2 andre medlemmer. 
  
Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen, efter indstilling fra 
Kommunalbestyrelsen. 
  
Medlemmerne vælges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de større 
udlejerforeninger og de større lejerforeninger i Kommunen. De skal begge være kendt 
med huslejeforhold. 
  
I sager om tvister efter §§ 79a – 79c i lov om leje tiltrædes nævnet af en person, der er 
sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af 
Kommunalbestyrelsen (uden stemmeret). 
  
Der skal samtidig vælges suppleanter. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. Han må ikke have særlig 
tilknytning til grundejer- eller lejeorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret 
i ejendomshandler. 
  
Hidtil har advokat Jeppe Wahl Brink været formand og kommunaldirektør Klavs Gross 
været stedfortræder.  
  
Social sagkyndig i sociale forhold har været stedfortræder i Socialcenter, Anne-Lise 
Hunwartsen.  
  
Lejerrepræsentanten 
Findes der ikke større udlejerforeninger eller lejeforeninger i kommunen, eller afgiver 
disse ikke inden en af Kommunalbestyrelsen fastsat frist indstilling om valg af 
medlemmer til nævnet som nævnt ovenfor, foretager Kommunalbestyrelsen valg af 
nævnsmedlemmer, idet det ene medlem skal være ejer, der tillige er udlejer, og det 
andet medlem skal være en lejer, der ikke tillige er udlejer. (Disse krav skal ikke være 
opfyldt, når valg sker på baggrund af organisationernes indstilling). 
  
Der er i forbindelse med udpegningen gjort opmærksom på ligestillingslovens § 10a om 
fremme af ligestilling af mænd og kvinder i udvalg m.v.  
  
Efter annoncering er der modtaget følgende forslag til valg af medlemmer: 
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Almene boligorganisationers repræsentant 
Advokaterne Eiland på vegne af den selvejende institution ”Olufsgård II” indstiller som 
medlem Henrik Zimino, Alleen 149, 2770 Kastrup. 
  
Lejerrepræsentant 
Lejernes LO i Hovedstaden indstiller som  
medlem Camilla Schwalbe, Ådalsvej 18b, 2720 Vanløse og som  
suppleant Ole Lagoni, Boeslundevej 108, 2700 Brønshøj. 
  
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.  
  
Der ydes særskilt vederlag.  

LOVGRUNDLAG 
Boligreguleringsloven, LBK nr. 962 af 11.08.2010, §§ 35, 36 og 37. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen,  
at godkende forslag til  

1. Lejeforeningsrepræsentant: Camilla Schwalbe  
2. Stedfortræder Ole Lagoni  
3. Almene boligorganisationers repræsentant: Henrik Zimino 

  
samtidig anbefales det, at udpege 

4. Formand 
5. Stedfortræder: 
6. som sagkyndig i sociale forhold: Stedfortræder i Socialcenter 
7. som stedfortræder for sagkyndig: Afdelingsleder i Socialcenter 
8. stedfortræder for repræsentant for almene boligorganisationer. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Almenlejeloven 204625/17 
2 Åben Boligreguleringsloven 204627/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 

1)   Camilla Schwalbe  
2)   Ole Lagoni  
3)   Henrik Zimino  
4)   Jeppe Wahl-Brink 
5)   Klavs Gross 
6)   Stedfortræder i Socialcenter 
7)   Afdelingsleder i Socialcenter 
8)   Vakant 
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33.  Idrætspriskomiteen 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2315 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Ifølge vedtægterne består komiteen af 5 repræsentanter for foreningerne samt 
formanden for Foreningsudvalget. 
Formanden for Foreningsudvalget indtræder således i idrætspriskomiteen for den 
kommende valgperiode. Valg/kåring af modtager af Idrætsprisen, Idrætslederprisen og 
Årets fund foretages af Idrætspriskomiteen.  
  
Foreningsudvalget nedlægges pr. 1.1.2018 og udvalgets opgaver varetages fremadrettet 
af Folkeoplysningsudvalget.  
  
Det anbefales, at formanden for Folkeoplysningsudvalget indtræder i Idrætspriskomiteen. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Tårnby Kommunes Idrætspris (æresmedalje) tildeles en idrætsudøver, et hold, en 
afdeling eller en klub, der i årets løb har præsteret et bemærkelsesværdigt idrætsligt 
resultat. 
Prismodtageren nomineres af Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutnings Idrætspriskomite, 
som meddeler resultatet til Foreningsudvalget. 
Tårnby Kommunens Æresmedalje for Idræt blev stiftet i 1961. 
Tårnby Kommunes Idrætslederpris tildeles en idrætsleder, der på amatørbasis gennem 
en årrække har virket som leder af idrætsarbejde i en forening hjemmehørende i Tårnby 
Kommune. 
Prismodtageren nomineres af Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutnings Idrætspriskomite, 
som meddeler resultatet til Foreningsudvalget. 
Tårnby Kommune har ved oprettelsen af denne pris ønsket at påskønne det frivillige 
lederarbejde inden for idrætten. 
Tårnby Kommunens Idrætslederpris blev stiftet i 1974. 
Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutnings idrætspris Årets Fund  tildeles en person, der i 
årets løb har præsteret et bemærkelsesværdigt resultat som medlem af en forening, der 
er tilsluttet Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning. 
Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning har ønsket, at denne pris overrækkes sammen 
med de øvrige. 
Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutnings Idrætspris "Årets Fund" blev stiftet i 1974.  
  
Udpegningen er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 
  
Der ydes ikke særskilt vederlag.  

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at tage til 
efterretning, 
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1. at formanden for Folkeoplysningsudvalget indtræder i Idrætspriskomiteen. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Vedtægter - KTIS - Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning 18328/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Taget til efterretning. 
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34.  Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2321 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Repræsentantskabet består af Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutnings bestyrelse og 2 
stemmeberettigede repræsentanter for hver klub samt et af Tårnby Kommunalbestyrelse 
udpeget kommunalbestyrelsesmedlem, jf. sammenslutningens vedtægter, § 5. 
Der skal således foretages valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til Kastrup-Tårnby 
Idrætssammenslutnings Repræsentantskab. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Foreningens formål er som fællesrepræsentation for idrætsudøvende foreninger i Tårnby 
Kommune at virke som bindeled mellem foreningerne og kommunale myndigheder og 
andre og at fremme samarbejdet og kammeratskabet mellem foreningerne til gavn for 
idrætten i kommunen.  
  
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 
  
Der ydes ikke særskilt vederlag.  

LOVGRUNDLAG 
Uddrag af vedtægter for KTIS Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning. 
§ 5  
Repræsentantskabet er sammenslutningens højeste myndighed. Repræsentantskabet 
består af bestyrelse samt 2 stemmeberettigede repræsentanter for hver klub samt et af 
Tårnby Kommunalbestyrelse udpeget kommunalbestyrelsesmedlem.  

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer udpeges, 
  

1. 1 medlem til KTIS Kastrup Tårnby Idrætssammenslutnings repræsentantskab. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Vedtægter - KTIS - Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning 18418/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Henrik Zimino 
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35.  Kommunernes Landsforening, delegerede, repræsentantskab 
og KL's kontaktråd 

 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2324 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til Kommunernes Landsforenings love skal der til delegeretmøde vælges 6 
delegerede samt stedfortrædere for disse.  
Medlemmer i Kommunernes Landsforenings Repræsentantskab er borgmestrene i KL’s 
medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for politiske partier og 
listesamarbejder. Kommunalbestyrelsen udpeger en stedfortræder for borgmesteren.  
Medlemmer i Kommunernes Landsforenings Kommunekontaktråd er borgmestrene i KL’s 
medlemskommuner. Viceborgmesteren deltager i møder ved borgmesterens forfald.  

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
KL – Delegerede 
KL’s højeste myndighed er delegeretmødet. 
I henhold til KL’s love § 4, vælger hver af KL’s medlemskommuner 1 stemmeberettiget 
delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen. Pr. 1.1.2017 er der 42.947 
indbyggere i Tårnby Kommune. 
Der vil således være at vælge 6 delegerede samt stedfortrædere for disse. De udpegede 
skal være kommunalbestyrelsesmedlemmer. 
  
KL’s Repræsentantskab 
Iflg. KL’s love § 13, stk. 1 og 2. består Repræsentantskabet af borgmestrene i KL’s 
medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for politiske partier 
listesamarbejder. De enkelte Kommunalbestyrelser udpeger en stedfortræder for 
borgmestrene. 
På delegeretmødet vælges af de politiske partier og listesamarbejder, der ved det 
seneste valg i KL’s medlemskommuner har opnået mindst 2 % af de afgivende stemmer, 
et antal medlemmer af repræsentantskabet, således at der opnås en forholdsmæssig 
fordeling af pladserne i repræsentantskabet på de politiske partier og listesamarbejder, 
svarende til stemmetallene ved valget. Samtidig vælges et tilsvarende antal personlige 
stedfortrædere. 
De pågældende skal være medlem af en kommunalbestyrelse i en medlemskommune. 
  
KL’s Kommunekontaktråd i Region Hovedstaden 
Iflg. KL’s love § 15 stk. 1 er borgmestrene fra KL’s medlemskommuner medlemmer af 
kommunekontaktrådet. Når borgmesteren har forfald deltager viceborgmesteren.  
  
Som yderligere medlemmer vælger de politiske partier og listesamarbejder, for hele 
valgperioden, et antal medlemmer og personlige stedfortrædere for disse, således at der 
opnås en forholdsmæssig fordeling af pladserne i rådet mellem de politiske partier og 
listesamarbejder, svarende til stemmetallene ved kommunevalget i 
medlemskommunerne i den pågældende region. 
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Valgret har og valgbare er alene kommunalbestyrelsesmedlemmer der repræsenterer et 
politisk parti/et liste samarbejde, der ved det seneste valg af KL’s medlemskommuner i 
regionen har opnået mindst 2 % af de afgivne stemmer. 
   
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 
  
Der ydes særskilt vederlag.  

LOVGRUNDLAG 
KL’s love af den 1.1.2006. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
udpeges  

1. 6 delegerede samt stedfortrædere for disse, blandt kommunalbestyrelsens 
medlemmer, og  

2. 1 stedfortræder for borgmesteren til KL’s Repræsentantskab. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben KL-s_love 18437/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 

1) Allan Andersen – stedfortræder Vibeke Rasmussen 
  Jan Jakobsen – stedfortræder Einer Lyduch 
  Henrik Zimino – stedfortræder Mads Vinterby 
  Heidi Ladegaard – stedfortræder Liv Gam 
  Paw Karslund – stedfortræder Brian Bruun 
  Carsten Fuhr – stedfortræder Patrick Lehto 
    
2) Jan Jakobsen 
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36.  Kredsråd København  
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2327 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1101 af 22.9.2017, Retsplejeloven § 111 skal der i 
hver politikreds oprettes et Kredsråd vedrørende politiets virksomhed. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Kredsrådet består af politidirektøren og borgmetrene i de kommuner som politikredsen 
omfatter. Københavns Politikreds omfatter kommunerne København, Frederiksberg, 
Tårnby og Dragør. 
Borgmesteren er således født medlem i Kredsrådet. 
Politidirektøren er formand for Kredsrådet. Rådet vælger sin næstformand. 
Foruden borgmesteren skal der vælges en stedfortræder jf. § 111 stk. 5. 
  
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.  
  
Der ydes ikke særskilt vederlag. 

LOVGRUNDLAG 
Retsplejeloven, LBK 1101 af 22.9.2017, § 111. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer foretages valg af  

1. en stedfortræder for borgmesteren til Kredsrådet København.  

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Udddrag af LBK nr 1101 af 22.09.2017, Retsplejeloven 230954/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Jan Jakobsen 
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37.  Mark og vejfred, vurderingsmænd 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/5536 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Fra administrationens side foreslås, at der som tidligere træffes beslutning om, at 
hegnsynsmændene tillige udfører funktioner i henhold til § 21, stk. 4 i LBK nr. 1847 af 
14.12.2015 om mark- og vejfred. 

LOVGRUNDLAG 
Mark og vejfredsloven, LBK nr. 1847 af 14.12.2015, § 21. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
træffes beslutning om  

1. at hegnsynsmændene tillige udfører funktioner i henhold til § 21, stk. 4 i LBK nr. 
1847 af 14.12.2015 om mark- og vejfred. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben LBK nr 1847 af 14/12/2015 mark og vejfred.docx 230739/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Indstillingen tiltrådt. 
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38.  Miljøspørgsmål i Københavns Lufthavn, kontaktgruppe 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2325 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Kontaktgruppen er nedsat af Miljøministeriet til at bistå Miljøstyrelsen ved behandling af 
sager om miljøspørgsmål i Københavns Lufthavn. Møderne har orienterede karakter. 
  
Gruppen består af repræsentanter fra Københavns Lufthavne, Statens Luftfartsvæsen, 
Tårnby Kommune, Dragør Kommune, Sammenslutningen i Tårnby Kommune, 
Transportministeriet samt Miljøcenter Roskilde. 
  
Der vælges 1 medlem til kontaktgruppen vedrørende miljøspørgsmål i Københavns 
Lufthavn.  
Hidtil har borgmesteren været Tårnby Kommunes repræsentant. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 
  
Der ydes ikke særskilt vederlag. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
udpeges  

1. 1 medlem til kontaktgruppen vedrørende miljøspørgsmål i Københavns Lufthavn. 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Allan Andersen 
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39.  Musikskole, Tårnby Kommunes 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2333 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til vedtægter for Tårnby Kommunes Musikskole, § 4, består bestyrelsen af 6 
medlemmer, heraf udpeges 2 medlemmer af og blandt Kommunalbestyrelsen. Der 
udpeges suppleant for hvert medlem.  
Til at lede den første konstituering udpeger Kommunalbestyrelsen en midlertidig 
formand.  

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
De øvrige medlemmer er: 
1 medlem af og blandt Musikskolens forældre, 
1 medlem udpeges af og blandt Musikskolens medarbejdere, 
1 medlem udpeges af og blandt Musikskolens elever og 
1 repræsentant for folkeskolen (udpeges af Børne- og Kulturforvaltningen) 
  
Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen.  
De af Kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer vælges for Kommunalbestyrelsens 
funktionsperiode. 
  
Der ydes ikke særskilt vederlag. 

LOVGRUNDLAG 
Uddrag af vedtægter for Tårnby Kommunes Musikskole, godkendt af 
Kommunalbestyrelsen d. 13.8.2008. 

§4 Bestyrelsens sammensætning 
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, alle med stemmeret. Heraf udpeges: 
2 medlemmer af og blandt Kommunalbestyrelsen 
1 medlem af og blandt Musikskolens forældre 
1 medlem af og blandt Musikskolens medarbejdere 
1 medlem af og blandt Musikskolens elever 
1 repræsentant for folkeskolen (udpeges af Børne- og kulturforvaltningen) 

Ansatte ved Musikskolen kan ikke vælges som forældre- eller støttekredsrepræsentanter. 
Der udpeges en suppleant for hvert medlem. 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsens medlemmer 
udpeges for 2 år ad gangen. De af Kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer vælges 
dog for de respektive organers funktionsperioder. 
Genvalg kan finde sted. 
Til at lede den første konstituering udpeges en midlertidig formand af 
Kommunalbestyrelsen. 
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Formanden vælges blandt de af Kommunalbestyrelsen udpegede eller de forældrevalgte 
medlemmer. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen at udpege af 
og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer  

1. 2 medlemmer og 2 suppleanter til Tårnby Musikskoles bestyrelse, og 
2. 1 midlertidig formand til at lede det konstituerende møde. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Vedtægter for Tårnby Kommunes Musikskole 18462/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
1) Vibeke Rasmussen – suppleant Henrik Zimino 
  Paw Karslund – suppleant Marlene Nyberg 
2) Vibeke Rasmussen 



Konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen 2018 - 2021 d.05-12-2017

70 

40.  Naturparkrådet for Naturpark Amager 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/18230 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 

Naturparkrådet for Naturpark Amager er et samarbejdsforum for foreninger, 
organisationer og offentlige myndigheder med interesse i natur, turisme, friluftsliv og 
kulturmiljø inden for Naturpark Amagers udbredelsesområde. 

Der skal udpeges 1 medlem.  

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 

Formålet med samarbejdet er: 

 At sikre og udvikle områdets store natur- og friluftsmæssige betydning og fremme 
muligheder for natur- og friluftsoplevelser inden for Naturparkens område. 

 At være rådgivende for Dragør, Tårnby og Københavns kommuner, By- og Havn 
og Naturstyrelsen i drift og udvikling af Naturparken.  

 Naturparkrådets sammensætning afspejler partnerne i Naturpark Amagers ønske om: 

 At borgere, naboer, foreninger og organisationer medvirker til udviklingen af 
Naturparkens muligheder og forvaltning af naturen.  

Naturparkrådets rolle er at være medvirkende til, at inspirere til nyudvikling af 
Naturparken på en bæredygtig måde. 

Naturstyrelsen er sekretariat for Naturparkrådet i første periode. Eventuelle henvendelser 
til de øvrige parter om emner, der behandles i Naturparkrådet, bør sendes til de øvrige 
parter til orientering. Sekretariat kan skifte mellem parterne i Naturparken hvert 4. år i 
forbindelse med ny udpegning af Naturparkråd. Parterne aftaler selv fordelingen. 

Nuværende medlem er forvaltningschef, Teknisk Forvaltning.  

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
udpeges  
  

1. 1 medlem til Naturparkrådet for Naturpark Amager. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Kommissorium for Naturparkrådet for Naturpark Amager 158973/17 
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BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Teknisk Chef. 
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41.  Netværkshuset Kastruplund, værested for udsatte voksne 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2597 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Iht. vedtægter for Netværkshuset Kastruplund, værested for udsatte voksne skal 
Kommunalbestyrelsen udpege 1 lokalpolitiker som medlem af bestyrelsen for 
Netværkshuset Kastruplund. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Værestedet vil i udgangspunkt have en bred målgruppe. Overordnet er der tale om 
socialt udsatte mennesker. Værestedet skal være et fristed for de af Tårnbys borgere, 
der ikke almindeligvis er aktive i foreningslivet, men som gerne vil deltage i tilbud, hvor 
mennesker med samme problemstillinger færdes. Værestedet er derfor også et ”gøre”- 
og ”lære”sted.  
  
Iht. vedtægternes § 3, stk. 4 ledes værestedet af en bestyrelse bestående af 4-6 
medlemmer sammensat således: 
  

 to - tre medlemmer udpeget af Røde Kors Hovedstaden 
 en lokalpolitiker udpeget af Kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune 
 en - to frivillige udpeget af Røde Kors Hovedstaden 

  
Bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand og sekretær. Den daglige leder 
deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 
  
Der ydes ikke særskilt vederlag. 

LOVGRUNDLAG 
Vedtægter for Netværkshuset Kastruplund. 
  
§3 - Netværkshuset Kastruplunds ledelse 
Stk.1.Netværkshuset Kastruplund ledes overordnet af RKH"s bestyrelse og 
sekretariatslederen i RKH. Der ansættes en daglig leder, som varetager den daglige 
ledelse og drift i henhold til formål og givne retningslinier. Lederen er ansvarlig overfor 
RKH og overfor bestyrelsen men refererer til RKH. 
  
Stk.2.Ved ansættelse af den daglige leder udpeges der en repræsentant fra bestyrelsen 
som sidder med i ansættelsesudvalget. Den daglige leder ansættes af RKH. 
  
Stk.3. Der nedsættes en bestyrelse. 
  
Stk.4. Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer sammensat således: 
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- to - tre medlemmer udpeget af RKH 
- en lokalpolitiker udpeget af Kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune 
- en - to frivillige udpeget af RKH 
- bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand og sekretær. 
- den daglige leder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret 
  
Stk.5. Bestyrelsen udpeges for en periode af 3 år. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at udpege  

1. 1 medlem til bestyrelsen for Netværkshuset Kastruplund, og  
2. at godkende, at udpegningen er gældende for Kommunalbestyrelsens 

funktionsperiode.  

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Vedtægter Netværkshuset Tårnby juni 2014 28943/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 

1)   Heidi Berthelsen 
2)   Godkendt 
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42.  Pensions- og hjælpemiddelnævn 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2336 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Pensions- og hjælpemiddelnævnet nedsættes efter lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område § 20. 
Iflg. vedtægter for Pensions- og hjælpemiddelnævnet i Tårnby Kommune § 3, 
sammensættes nævnet af centerlederen for Socialcentret (formand), centerlederen for 
Handicap- og Psykiatricentret, samt faglig koordinator i Hjælpemiddelteam i 
Socialcentret. 
Derudover kan leder af Jobcentret deltage i møderne uden stemmeret, ad hoc. De 2 
stedfortrædere for henholdsvis Socialcentret og Handicap- og Psykiatricentret, samt en 
medarbejder fra Hjælpemiddelteamet i Socialcentret udpeges som personlige 
suppleanter. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Nævnet træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension i henhold til Lov om social 
pension § 20. Endvidere træffer nævnet afgørelse i sager om bevilling af støtte til køb af 
bil i henh. til lov om social service § 114, samt mere omfattende og/eller bekostelige 
boligændringer og tilbygninger iht. servicelovens § 116, stk. 2. 
  

LOVGRUNDLAG 
Uddrag af vedtægter for pensions- og hjælpemiddelnævn i Tårnby Kommune 
1. Nævnet nedsættes efter Lov om retssikkerheds og administration på det sociale 
område § 17 stk. 2. 
  
2. Nævnet træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension i henhold til Lov om social 
Pension § 20 og i henhold til Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og 
almindelig førtidspension mv. § 14 jfr. § 15. Endvidere træffer nævnet afgørelse i sager 
om bevilling af støtte til køb af bil i henhold til lov om social service § 114 samt mere 
omfattende og / eller bekostelige boligændringer og tilbygninger i henhold til 
servicelovens § 116 stk. 1 og boligkøb i henhold til servicelovens § 116 stk. 2. 
  
3. Nævnet sammensættes af:  

 centerlederen for Socialcentret (formand),  
 centerlederen for Handicap og Psykiatricentret  
 faglig koordinator i Hjælpemiddelteam i Socialcentret 

Derudover kan leder af Jobcentret deltager i møderne, uden stemmeret, ad hoc. 
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INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen,   

1. at orienteringen om Pensions- og hjælpemiddelnævnets tages til efterretning.  

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Lov om social pension og Lov om social service 18469/17 
2 Åben Vedtægter, Pensions- og Hjælpemiddelnævn November 2013 145528/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Taget til efterretning.  
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43.  Pensionisthuset Bordinghus, bestyrelsen 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2335 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til vedtægter for Bordinghus består bestyrelsen af 5 personer. Heraf er 4 
brugerrepræsentanter valgt af brugere og repræsenterende hver sin aktivitet. Derudover 
er formanden for kommunens Seniorråd medlem af bestyrelsen.  

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Bordinghus danner ramme for aktiviteter med aktiverende og forebyggende sigte efter 
lov om social service, samt aktiviteter i henhold til servicelovens § 18 (samarbejde med 
frivillige organisationer). Der er adgang for borgere, der er fyldt 60 år og bosiddende i 
Tårnby Kommune. 
Ældreklubber og foreninger for ældre, der er hjemmehørende i Tårnby Kommune, kan 
anvende Bordinghus til enkeltstående møder og arrangementer efter aftale med 
bestyrelsen. 
  
Nuværende bestyrelse: 
Willy Larsen, Formand 
Inge Melchiorsen, Kasserer 
Hanne Bager, Formand for Seniorrådet 
Kirsten Adam, Bestyrelsesmedlem 
Ivan Giskov, Bestyrelsesmedlem 
  
Kirsten Seest, Suppleant 

LOVGRUNDLAG 
Serviceloven, LBK nr. 988 af 17.8.2017, § 18. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen,  

1. at orienteringen om sammensætningen af bestyrelsen for Bordinghus tages til 
efterretning.  

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Pensionisthus Bordinghus vedtægter 18468/17 
2 Åben LBK 988 af 17.8.2017 18467/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Taget til efterretning.  
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44.  Produktionsskolen 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2337 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I.h.t. vedtægter for Produktionsskolen, § 6, skal Kommunalbestyrelsen udpege 3 
medlemmer til bestyrelsen for Produktionsskolen. Der skal ikke udpeges suppleanter. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Produktionsskolen i Tårnby er en selvejende institution, jf. lov om produktionsskoler. 
Grundtilskud ydes af Tårnby Kommune. 
  
Skolens hovedformål er, at drive produktionsskolevirksomhed i et kombineret 
undervisnings– og produktionsprogram. Med udgangspunkt i teoretisk og praktisk 
undervisning, tilrettelægges undervisningsforløb som sigter mod, at forbedre den enkelte 
elevs kompetencer med henblik på optagelse på kompetencegivende uddannelse eller 
beskæftigelse. 
Målgruppen for produktionsskolen er unge mellem 15 og 25 år, som ikke har gennemført 
en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde 
en sådan uddannelse.  
  
Den overordnede ledelse varetages af skolen bestyrelse. Bestyrelsen består af syv 
medlemmer, der sammensættes således: 
  
3 medlemmer udpeges af Tårnby Kommunalbestyrelse. 
1 medlem udpeges efter indstilling fra arbejdstagerorganisationen LO. 
1 medlemmer udpeges fra Tårnby erhvervsliv efter indstilling fra DA. 
1 medlem udpeges blandt skolens ansatte. 
1 medlem udpeges af og blandt ledelsen på Tårnby Tekniske skole. 
  
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.  
  
Der ydes ikke særskilt vederlag. 

LOVGRUNDLAG 
LBK nr. 456 af 23/05/2012, lov om produktionsskoler. 
Vedtægter for Produktionsskolen i Tårnby. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
udpeges  
  

1. 3 medlemmer til bestyrelsen for Produktionsskolen i Tårnby. 
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BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben LBK nr 97 af 26/01/2017, uddrag af lov om produktionsskoler 252464/17 
2 Åben Vedtægter Produktionsskolen/Fabrikken pr. 29.3.2016 45339/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Elise Andersen, Jan Hendriksen og Monika Dollerup 
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45.  Samordningsudvalg i psykiatrien i Region Hovedstaden 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2338 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Som led i sundhedsaftalerne mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen 
nedsættes under Sundhedskoordinationsudvalget et samordningsudvalg for psykiatrien i 
hvert planområde dækkende både børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien.  

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Tårnby Kommune er en del af  Planområde Syd hvor også Albertslund, Brøndby, Dragør, 
Glostrup, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk indgår. 
  
Sammensætning: 
Der lægges fra Regionen vægt på, at såvel Region Hovedstadens Psykiatri som 
kommunerne i planområderne repræsenteres af personale med fornøden ledelsesmæssig 
kompetence.  
Region Hovedstadens Psykiatri vil være repræsenteret på direktionsniveau i den 
planområdedækkende samordningsudvalg og sikrer derudover relevant ledelsesmæssig 
repræsentation fra de psykiatriske centre i planområdet.  
  
Kommunerne har ligeledes ansvar for at sikre relevant ledelsesmæssig repræsentation 
fra både voksenområder og børne- og ungeområdet. Der skal sikres ledelsesmæssig 
repræsentation fra relevante forvaltninger i kommunen, f.eks. socialforvaltningen, 
beskæftigelsesforvaltningen, børneforvaltningen, sundhedsforvaltningen mv.  
Der skal derudover være repræsentation fra almen praksis fra regionsadministrationen.  
Region Hovedstadens Psykiatri har formandskabet. Der vælges en næstformand blandt 
de kommunale medlemmer.  
  
Hidtil har Centerleder for Handicap- og psykiatri, Arbejdsmarkeds- og 
Sundhedsforvaltningen og afdelingsleder for Rådgivning og Forebyggelse, Børne- og 
Kulturforvaltningen været udpeget. 
  
Udpegningen har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at 
godkende udpegning af  

1. Centerleder for Handicap- og psykiatri, Arbejdsmarkeds- og 
Sundhedsforvaltningen, og 

2. Afdelingsleder for Rådgivning- og Forebyggelse, Børne- og Kulturforvaltningen. 
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BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Kommissorium sau psyk NY 2015-2018.pdf 44624/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Godkendt. 
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46.  Seniorråd 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2364 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Seniorrådet er nedsat i henhold til § 30 i lovbekendtgørelse LBK nr 1345 af 23.11.2016 
om retssikkerhed og administration på det sociale område. 
  
Seniorrådet består af 5 medlemmer, der vælges ved direkte valg hvert 4. år i november. 
Nuværende seniorråd er valgt ved fredsvalg i november 2016. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Kommunalbestyrelsen skal høre Seniorrådet om sager, der vedrører forhold for 
kommunens ældre borgere. 
Det nuværende seniorråd har følgende: 
  
Medlemmer: 
Hanne Bager (formand) 
Jørgen Maibom 
Lone Pintos 
Ole Wendt 
Kurt Wriedt 
  
Suppleanter: 
Johnny Fredelund. 
  
Der ydes diæter ved deltagelse i møder i henhold til reglerne i den kommunale 
styrelseslov. 

LOVGRUNDLAG 
Retssikkerhedsloven, LBK nr 1345 af 23/11/2016, § 30. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen,   

1. at tage orienteringen om Seniorrådet til efterretning. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Vedtægter for Seniorrådet september 2016 146950/17 
2 Åben LBK nr 1345 af 23/11/2016 18654/17 
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BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Taget til efterretning.  
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47.  Skatteankenævn 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2366 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til LBK nr 1267 af 12/11/2015, Skatteforvaltningsloven, § 8 nedsætter 
skatteministeren et skatteankenævn. 
  
Tårnby Kommune hører til skatteankenævn nr. 18, Frederiksberg. 
  
Hver kommunalbestyrelse skal indstille 1 person og 1 suppleant til kommunens plads i 
nævnet.  
  
Skatteministeren udnævner nævnsmedlemmer samt suppleanter efter indstilling fra 
Kommunalbestyrelserne i de kommuner, som skattenævnskredsen omfatter. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Skatteministeren har ved brev af 17. november 2017 orienteret om, at  
fællesankenævnene vil blive nedlagt med virkning fra den 1. januar 2019, ligesom der vil 
ske forlængelse af funktionsperioden, som følge af det nye ejendomsvurderingssystem. 
Endvidere er igangsat en evaluering af klagestrukturen, og skatteministeren har 
tilkendegivet, at ministeren i starten af 2018 vil fremlægge  
Retssikkerhedspakke IV – lettere vej igennem klagesystemet og indlede drøftelser med 
Folketingets partier om indretningen af klagestrukturen fra 1. januar 2019. Der vil 
således senere kunne ske ændringer, der får betydning for indstillingerne 
  
Kredsen består af følgende kommuner:  Herlev, Ballerup, Tårnby, Dragør og 
Frederiksberg og der skal indstilles i alt 7 medlemmer og 7 suppleanter, heraf skal 
Tårnby Kommune indstille 1 person og 1 suppleant til skatteankenævnet. 
  
Valgperioden er fra den 1.7.2018 – 30.6.2022. 
  
Der ydes særskilt vederlag.  

LOVGRUNDLAG 
LBK nr. 1267 af 12/11/2015, skatteforvaltningsloven. 
BEK nr. 1227 af 24/10/2013, landets inddeling i skatteankenævnskredse, 
vurderingsankenævnskredse m.v. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen,  

1. at der indstilles 1 nævnsmedlem, og 1 suppleant til skatteankenævnet for 
perioden 1.7.2018 – 30.6.2022.  
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BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Uddrag af LBK nr 1267 af 12.11.2015 og bek. nr. 1227 af 

24.10.2013. 
18661/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Karsten Balk Christoffersen - suppleant Andreas Schrøder 
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48.  Skolebestyrelser, medlemmer 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2367 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til § 42 i bekendtgørelse nr. 989 af 23.8.2017, Folkeskoleloven og vedtægt for 
styrelsen af Tårnby Kommunes Skolevæsen, kapitel 2, vælges medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen til skolebestyrelserne ved hver af kommunens 8 skoler. 
  
Kommunalbestyrelsesmedlemmet deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 
  
Der ydes diæter ved deltagelse i møder, dog ikke til Kommunalbestyrelsens medlemmer. 

LOVGRUNDLAG 
Bekendtgørelse nr. 989 af 23.8.2017, Folkeskoleloven. 
Vedtægt for styrelsen af Tårnby Kommunes Skolevæsen. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen,   

1. at vælge et medlem af Kommunalbestyrelsen til skolebestyrelserne ved hver af 
kommunens 8 skoler.  

1. Kastrupgårdsskolen 
2. Korsvejens Skole 
3. Løjtegårdsskolen 
4. Nordregårdsskolen 
5. Pilegårdsskolen 
6. Skelgårdsskolen 
7. Skottegårdsskole 
8. Tårnbygårdsskolen 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben LBK 989 af 23.8.2017, Folkeskoleloven 254936/17 
2 Åben Vedtægt for styrelsen af Tårnby Kommunes Skolevæsen.pdf 254989/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
1. Kastrupgårdsskolen -  Mads Vinterby. 
2. Korsvejens Skole – Klaus Bach 
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3. Løjtegårdsskolen – Jan Jakobsen 
4. Nordregårdsskolen – Ingelise Andersen 
5. Pilegårdsskolen – Patrick Lehto 
6. Skelgårdsskolen – Paw Karslund 
7. Skottegårdsskole – Lars Hein 
8. Tårnbygårdsskolen – Dorthe Hecht 
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49.  Solkolonierne, den selvejende institution 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2369 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Ifølge vedtægter for Solkolonierne, § 6, skal Kommunalbestyrelsen vælge 2 medlemmer 
af og blandt sine medlemmer til repræsentantskabet for den selvejende institution 
Solkolonierne. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Institutionens formål er primært at skaffe skoleelever mulighed for at komme på 
feriekoloni i sommerferien. 
  
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.  
  
Der ydes ikke særskilt vederlag. 

LOVGRUNDLAG 
Uddrag af vedtægter for Solkolonierne 
§ 6. Institutionen ledes af et repræsentantskab, sammensat på følgende måde: 

a. 2 repræsentanter for hver af kommunens skoler, valgt af og blandt skolens 
lærere. 

b. 1 repræsentant for TKL 
c. 1 repræsentant fra Danmarks Lærerforenings kreds 13, som samtidig er ansat 

ved Tårnby Kommunes Skolevæsen. 
d. 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen, valgt af denne. 
e. 1 medlem valgt af det fælles rådgivende organ. 
f. Tårnby Kommunes skoledirektør deltager i repræsentantskabets møder uden 

stemmeret 
g. 1 formand for repræsentantskabet, valgt af dette. Formanden skal være en lærer, 

som er ansat ved skolevæsnet. Såfremt en af de under første punkt vælges, skal 
den pågældende skole vælge en ny repræsentant. 

Repræsentantskabet vælger en næstformand og en kasserer efter de samme regler. 
  
§ 7. Repræsentantskabet vælges for et år ad gangen med tiltrædelse 1. august. 
Kommunalbestyrelsesmedlemmer dog for en valgperiode. Repræsentantskabet varetager 
selv sin forretningsorden.  

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der til 
repræsentantskabet for den selvejende institution Solkolonierne udpeges 
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1. 2 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.  

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Vedtægter for "Solkolonierne" 18677/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Mads Vinterby og Liv Gam 
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50.  Studiepulje 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2371 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Tårnby Kommunes studiepuljes bestyrelse består af 5 medlemmer, der udpeges ved 
konstitueringen af Kommunalbestyrelsen, jf. vedtægtens § 5. 
Formanden for Børne- og Skoleudvalget er formand for udvalget. Udvalget vælger selv 
næstformand. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Studiepuljens formål er at yde støtte til unge under 35 år med bopæl i Tårnby Kommune, 
der er optaget på eksamensgivende højskoler, seminarier, universiteter og andre højere 
læreranstalter. 
Studiepuljens midler tilvejebringes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den årlige 
budgetlægning.  
  
Valget har gyldighed for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.  
  
Der ydes ikke særskilt vederlag.  

LOVGRUNDLAG 
Uddrag af vedtægt for Tårnby Kommunes Studiepulje, 1.8.2016 
  
§5 
Studiepuljens bestyrelsen består af 5 medlemmer der bliver udpeget ved konstitueringen 
af Tårnby Kommunalbestyrelse. 
Børne- og Skoleudvalgets formand er formand for udvalget, der selv vælger 
næstformand. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
foruden formanden for Børne- og Skoleudvalget udpeges 
  

1. 4 medlemmer til bestyrelsen for Tårnby Kommunes Studiepulje. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Vedtægter pr. 01.08.2016 - Studiepuljen 159118/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Andreas Schrøder, Filip R. Breson, Freja Karslund og Thomas Maare. 
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51.  Taksations- og overtaksationskommissionen, offentlige veje 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2435 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til § 105 stk. 3 i lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr. 1520 af 
27.12.2014, skal kommunalbestyrelsen udpege 2 personer, der for 
kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den 
taksationskommission der omfatter kommunen. 
  
I henhold til § 106 stk. 3 i lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr. 1520 af 
27.12.2014, skal kommunalbestyrelsen endvidere udpege 1 person, der for 
kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af 
overtaksationskommissionen, der omfatter kommunen. 
  
Taksationssekretariatet anmoder ved mail af 7.10.2017 om at ovennævnte medlemmer 
udpeges. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Ved udpegning bedes Kommunalbestyrelsen være opmærksom på bestemmelsen i 
vejlovens § 108, stk. 1, hvorefter medlemmer af taksations- og 
overtaksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.  
Ved udpegning af medlemmer bedes Kommunalbestyrelsen så vidt muligt vælge 
medlemmer, som har sagkundskab med hensyn til erstatningsfastsættelser såvel i 
landområder som i byområder. Endeligt opfordres til at tage ligestillingshensyn ved 
udpegning af medlemmer.   
  
Kommissionsmedlemmer får 2.000 kr. pr. dag samt evt. kørselsgodtgørelse. 

LOVGRUNDLAG 
Vejloven, Lov nr 1520 af 27/12/2014, § 105, 106 og 108. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
udpeges 

1. 2 medlemmer til taksationskommissionen, og  
2. 1 medlem til overtaksationskommissionen. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Lov nr 1520 af 27/12/2014, Vejloven 233914/17 
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BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
1) Peter Palshøj og Troels Arvin 
2) Jan Bakmand Nørgaard 



Konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen 2018 - 2021 d.05-12-2017

92 

52.  Tandreguleringsklinik, fælleskommunal 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2436 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Kommunalbestyrelserne i Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk 
kommuner har med virkning fra den 1. januar 2012 etableret et kommunalt fællesskab 
på tandreguleringsområdet med henblik på at levere ydelser i henhold til den enhver tid 
gældende lovgivning på tandreguleringsområdet. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Aftalens formål er at etablere et kommunalt fællesskab på tandreguleringsområdet med 
henblik på udførelse af tandregulering og andre specielle tandplejeopgaver for 
Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk kommuner. Fællesskabet 
benævnes ”Tandreguleringsklinikken”.  
   
Jf. § 4 i ”Aftale om kommunalt fællesskab på tandreguleringsområdet” består bestyrelsen 
af de deltagende kommuners fagligt ansvarlige på tandlægeområdet eller deres 
stedfortræder udpeget af den enkelte kommune.   
  
Udpegningen har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.  
  
Der ydes ikke særskilt vederlag 

LOVGRUNDLAG 
Det kommunale fællesskab er etableret i overensstemmelse med § 60 i lov om 
kommunernes styrelse nr. 581 af 24. juni 2009 (styrelsesloven). 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen,  

1. at tage orienteringen om, at kommunens fagligt ansvarlige på tandlægeområdet 
er medlem af bestyrelsen for Tandreguleringsklinikken og dennes stedfortræder er 
stedfortræder til bestyrelsen, til efterretning. 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Taget til efterretning.  
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53.  Trafikselskabet Movia, repræsentantskabet 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2437 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til vedtægter for Trafikselskab Movia, § 7, skal der af og blandt hver af de 
deltagende kommuners kommunalbestyrelse vælges 1 repræsentant og 1 stedfortræder 
til repræsentantskabet. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Selskabet formål er i overensstemmelse med reglerne i lov om trafikselskaber at 
varetage følgende opgaver inden for selskabets område:  

 Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel. 
 Fastsættelse af takster og billetteringssystemer. 
 Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik. 
 Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og privatbaner.   

Repræsentantskabet skal på det første møde vælge seks medlemmer blandt 
repræsentantskabets medlemmer til Movias bestyrelse samt personlige suppleanter for 
disse. Valget foregår efter de almindelige bestemmelser i den kommunale styrelseslov. 
Repræsentanten fra Københavns Kommune deltager ikke i valget, fordi Københavns 
Kommune som største tilskudsyder til Movia foruden et medlem af repræsentantskabet 
udpeger et medlem og en stedfortræder direkte til bestyrelsen. 
  
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. 
  
Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.  
  
Der ydes honorar til medlemmer af i Movia’s bestyrelse. 

LOVGRUNDLAG 
  
Uddrag af vedtægt for Trafikselskabet Movia. 
Repræsentantskabet 
§ 7. Repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver kommune. Medlemmet vælges af 
og blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Stk. 2. De deltagende 
kommuner vælger på samme vis en stedfortræder for det valgte medlem. 
Stedfortræderen deltager i repræsentantskabets møder i alle tilfælde af medlemmets 
forfald.  
  
§ 8. Valg til repræsentantskabet sker for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 
Mandaterne vedvarer, indtil valg af nye medlemmer har fundet sted.  
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Stk. 2. Det nyvalgte repræsentantskab afholder sit første møde senest den 15. januar 
året efter kommunale valg er afholdt. På dette møde udpeges de kommunale 
repræsentanter til trafikselskabets bestyrelse, jf. § 9.  
  
§ 9. Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til trafikselskabets 
bestyrelse ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes 
styrelse, jf. dog stk. 2.  
Stk. 2. Det medlem af repræsentantskabet, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i 
den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, deltager ikke 
i udpegningen efter stk. 1. Ved udpegningen skal de senest foreliggende endeligt 
godkendte kommunale regnskaber i de deltagende kommuner lægges til grund for 
afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til Movias repræsentantskab udpeges  

1. 1 repræsentant og 1 stedfortræder.  

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Vedtægt for trafikselskabet movia fra 01-01-2016.pdf 44047/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Lars Hein – stedfortræder Vibeke Rasmussen 
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54.  Tårnby Naturskole, bestyrelsen 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2538 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til aftale mellem Tårnby Kommune og Jægersborg Skovdistrikt ledes skolen af 
en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, heraf  

 Børne- og Skoleudvalgets formand 
 Kultur- og Fritidsudvalgets formand 
 1 medlem valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer 

Ud over Børne- og Skoleudvalgets formand og Kultur- og Fritidsudvalgets formand vil 
herefter være at foretage valg af 1 medlem valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Naturskolens formål er at supplere folkeskolens undervisning i naturforståelse med 
henblik på forståelsen af samspillet i naturen mellem natur og samfund. 
Kulturpåvirkningen af naturen beskrives og eksemplificeres gennem driften og 
benyttelsen af Jægersborg Skovdistrikts arealer, især arealerne på Vestamager.  
  
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens valgperiode. 
  
Der ydes ikke særskilt vederlag. 

LOVGRUNDLAG 
Aftale af 5.11.1991, med ændringer af 22.10.1997, mellem Jægersborg Skovdistrikt og 
Tårnby Kommune: 
  
Tårnby Naturskole er oprettet den 1.10.1991 i et samarbejde mellem Tårnby Kommune 
og Jægersborg Skovdistrikt. Naturskolen har til huse på Naturområde Vestamager. 
  
Skolen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer: 
  
Skoleudvalgets formand 
Kulturelt udvalgs formand 
1 medlem blandt kommunalbestyrelsens medlemmer 
Skole- og kulturchefen for Tårnby Kommune 
Tårnby Kommunes ansvarlige for fuglesamlingen 
Skovrideren for Jægersborg Skovdistrikt 
Skovdistriktets ansvarlige for udstillingsvirksomheden.  
  



Konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen 2018 - 2021 d.05-12-2017

96 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der  
ud over Børne- og Skoleudvalgets formand og Kultur- og Fritidsudvalgets formand 
udpeges 

1. 1 medlem valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Aftale mellem Tårnby Kommune og Jægersborg Skovdistrikt 20061/17 
2 Åben Tillæg til aftale - Tårnby Naturskole 20060/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Liv Gam 
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55.  Tårnby Forsyning A/S 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2439 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Tårnby Kommune ejer 100 % i TÅRNBYFORSYNING A/S.  
Selskabet ledes i henhold til vedtægternes pkt. 6.1 af en bestyrelse på i alt 7 
medlemmer. 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Der er oprettet 4 selskaber, TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, TÅRNBYFORSYNING Varme 
A/S og TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S, TÅRNBYFORSYNING Service A/S, samt et 
holdingselskab TÅRNBYFORSYNING A/S. 
  
På Kommunalbestyrelsens møde den 8.12.2009 blev det besluttet, at der skal udpeges 5 
kommunalbestyrelsesmedlemmer som repræsentanter for ejeren Tårnby Kommune til 
deltagelse i selskabernes generalforsamlinger.  
  
Udpegningen har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.  
  
Valg til bestyrelsen sker på ekstraordinær generalforsamling i januar eller februar i året 
efter afholdelse af kommunalvalg og gælder indtil en ekstraordinær generalforsamling i 
januar eller februar i året efter næste kommunalvalg.  
Herudover er de til enhver tid værende 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i 
selskabets datterselskab TÅRNBYFORSYNING Service A/S medlemmer af selskabets 
bestyrelse.  
  
Der kan ydes honorar til bestyrelsen, idet det af § 6.3 i vedtægterne fremgår, at ”Evt. 
honorar til formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer skal vedtages af 
generalforsamlingen.” 
  
Der har i periode 2014-2017 været ydet honorar til medlemmer af bestyrelserne i hver af 
de 4 selskaber, TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, TÅRNBYFORSYNING Varme A/S og 
TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S, TÅRNBYFORSYNING Service A/S, samt i 
holdingselskab TÅRNBYFORSYNING A/S. 

LOVGRUNDLAG 
Uddrag af Vedtægter for TÅRNBYFORSYNING A/S  
  
6.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på i alt 7 medlemmer. 5 medlemmer vælges af 
generalforsamlingen. Valg sker på ekstraordinær generalforsamling i januar eller februar 
i året efter afholdelse af kommunalvalg og gælder indtil en ekstraordinær 
generalforsamling i januar eller februar i året efter næste kommunalvalg. På en 
aktionærs begæring kan valg af bestyrelse dog i løbet af den ordinære valgperiode 
sættes på dagsordenen for en generalforsamling. Herudover er de til enhver tid værende 
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2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i selskabets datterselskab 
TÅRNBYFORSYNING Service A/S medlemmer af selskabets bestyrelse. Dette gælder dog 
kun så længe medarbejderne i selskabet og dets datterselskaber ikke efter lovgivningen 
er blevet berettiget til at vælge medarbejderrepræsentanter/koncernrepræsentanter i 
selskabet og/eller noget datterselskab og har benyttet denne ret 
  

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der som 
repræsentanter for Tårnby Kommune til deltagelse i generalforsamlinger i 
TÅRNBYFORSYNING A/S udpeges  

1. 5 repræsentanter blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Vedtægter - TÅRNBYFORSYNING AS af 11-05-2011 159298/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Einer Lyduch, Vibeke Rasmussen, Lars Hein, Brian Bruun og Carsten Fuhr 
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56.  Tårnby Gymnasium & HF, bestyrelse 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2441 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 750 af 21.06.2016, om institutioner for 
almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., § 16 nedsættes en 
bestyrelse på gymnasier. Til Tårnby Gymnasium skal således udpeges 1 
bestyrelsesmedlem. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Jf. lovbekendtgørelsen skal der udpeges 1 medlem af kommunalbestyrelserne i regionen i 
forening. 
I senest valgperiode har det været beliggenhedskommunen, der har udpeget et 
bestyrelsesmedlem og iflg. udmelding fra KKR Hovedstaden er det fortsat 
beliggenhedskommunen, der udpeger til bestyrelsen. 
  
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 
  
Der kan ydes vederlag til medlemmerne af bestyrelsen, herunder til medlemmer uden 
stemmeret, efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med 
finansministeren. 

LOVGRUNDLAG 
LBK nr. 1143 af 23.10.2017, § 16. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
udpeges 

1. 1 medlem til bestyrelsen for Tårnby Gymnasium og HF. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben LBK nr. 1143 af 23.10.2017 19266/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Mads Vinterby 
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57.  Ungdomsskolen, bestyrelsen 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2539 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til vedtægt for Ungdomsskolebestyrelsen, § 1, har ungdomsskolebestyrelsen i 
Tårnby Kommune 7 medlemmer, heraf vælges 2 medlemmer af Kommunalbestyrelsen 
blandt dens medlemmer. 
For hvert medlem af ungdomsskolebestyrelsen udpeges stedfortrædere. 
Der vil herefter være at vælge 2 medlemmer samt stedfortrædere af 
Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Øvrige medlemmer jf. vedtægten: 
  
2 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra arbejdsmarkedets 
parter (1 fra arbejdsgiverside og 1 fra lønmodtagerside). 
  
1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra oplysningsforbundene. 
  
Børne- og Kulturforvaltningen er anmodet om udpegning af ovennævnte til efterfølgende 
godkendelse af Kommunalbestyrelsen samt udpegning af 
  
1 medlem vælges af og blandt medarbejderne ved Ungdomsskolen, og 
1 medlem vælges af og blandt eleverne i Ungdomsskolen.  
  
 Der ydes ikke særskilt vederlag. 

LOVGRUNDLAG 
LBK nr. 438 af 08/5/2017, § 7. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der 
blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer udpeges  

1. 2 medlemmer og 2 suppleanter. 

2. at borgmesteren bemyndiges til at modtage navne på øvrige medlemmer.  

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben LBK nr. 438 af 08/5/2017, Ungdomsskoleloven 229909/17 
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BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
1) Mads Vinterby – suppleant Jan Jakobsen 
  Paw Karslund – suppleant Marlene Nyberg 
    
2) Godkendt 
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58.  Valgbestyrelse ved Folketingsvalg m.v. 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2592 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Jf. LBK nr. 392, af 26.4.2017, Folketingsvalgloven skal der senest når et valg udskrives 
vælges en valgbestyrelse. 
Hidtil er der valgt en permanent Valgbestyrelse til brug ved eventuelle folketingsvalg 
m.v. for hele Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.  
Ifølge folketingsvalglovens § 24 består Valgbestyrelsen for opstillingskredse bestående af 
2 kommuner af 8 medlemmer, således at hver Kommunalbestyrelse udpeger 4 
medlemmer. 
Der skal tillige udpeges stedfortrædere. 
  

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Medlemmerne af valgbestyrelsen vælges af Kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg. 
Den gruppe i Kommunalbestyrelsen, der har valgt et medlem, udpeger tillige en 
stedfortræder.  
Borgmesteren er medlem af valgbestyrelsen jf. valglovens § 23, stk. 3. 
Borgmesteren i kredskommunen er formand for valgbestyrelsen jf. valglovens § 24, stk. 
4. 
I opstillingskredse, der består af flere kommuner, vælges næstformanden af 
Kommunalbestyrelsen i kredskommunen blandt dennes medlemmer af valgbestyrelsen. 
Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald. 
  
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 
  
Der ydes diæter til valgbestyrelsens medlemmer for virksomhed i forbindelse med valget. 
Diæterne ydes efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. 

LOVGRUNDLAG 
Folketingsvalgloven, LBK nr. 392 af 26.04.2017, § 23 og 24. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at udpege  

1. 4 medlemmer og 4 suppleanter til valgbestyrelsen til brug for Folketingsvalg. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Uddrag af LBK nr 392 af 26.04.2017, Folketingsvalgsloven 234529/17 
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BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Allan Andersen – suppleant Henrik Zimino 
Jan Jakobsen – suppleant Einer Lyduch 
Heidi Ladegaard – suppleant Paw Karslund 
Carsten Fuhr – suppleant Ingelise Andersen 
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59.  Valgbestyrelse ved Kommunalbestyrelsesvalget i 2021 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2594 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
Ifølge lovbekendtgørelse nr. 1089 af 26.9.2017 om kommunale valg § 14 består 
valgbestyrelsen af mindst 5 og højst 7 medlemmer. 
Medlemmerne vælges af Kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg. 
Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen.  
  
Det foreslås, at der allerede nu vælges en valgbestyrelse til Kommunalbestyrelsesvalget i 
2021. 
Der skal tillige vælges en næstformand samt stedfortrædere for samtlige medlemmer. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Der er tradition for, at Økonomiudvalget fungerer som valgbestyrelse. 
  
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.   
  
Der ydes diæter til valgbestyrelsens medlemmer for virksomhed i forbindelse med valget. 
Diæterne ydes efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. 

LOVGRUNDLAG 
Kommunal-Regionalvalgloven, LBK nr. 1089 af 26.09.2017, § 14. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der til 
Valgbestyrelse til brug ved Kommunalbestyrelsesvalget i 2021 udpeges  

1. mindst 5 og højst 7 medlemmer, 
2. næstformand, og 
3. stedfortrædere for samtlige medlemmer. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Uddrag af LBK nr. 1089 af 26.09.2017, Kommunal- 

regionalvalgloven 
234870/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
1 og 3) Allan Andersen – suppleant Henrik Zimino 
  Jan Jakobsen – suppleant Einer Lyduch 
  Winnie Sørensen – suppleant Mads Vinterby 
  Dorthe Hecht – suppleant Vibeke Rasmussen 
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  Heidi Ladegaard – suppleant Liv Gam 
  Paw Karslund – suppleant Brian Bruun 
  Carsten Fuhr – suppleant Patrick Lehto 
    
2) Jan Jakobsen 
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60.  Vestamager Pumpedigelag 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2595 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til Pumpedigelagets vedtægter § 4, stk.4 udpeger hver interessent 1 
stemmeberettiget repræsentant til foreningens generalforsamling. 
  
Hidtil har teknik chef været udpeget.  

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Pumpedigelagets formål er at sikre sådanne afvandingsforhold på de interesserede 
arealer, at disse kan udnyttes i overensstemmelse med den udlagte arealanvendelse. 
De under pumpedigelagets hørende anlæg skal vedligeholdes med de i § 2 anførte 
dimensioner på pumpedigelagets foranstaltning og bekostning medmindre andet er 
bestemt. 
Bestyrelsen og personer, der af bestyrelsen er bemyndiget hertil, har uden retskendelse 
adgang til samtlige anlæg og vandløb under pumpedigelaget for at udføre drift og 
vedligeholdelse samt foretage undersøgelser, opmålinger og andre tekniske forarbejder 
m.v., som er nødvendige for at samtlige anlæg og vandløb m.v. til enhver tid svarer til 
deres formål. 
Det private pumpedigelags navn er ”Vestamager Pumpedigelag”, og er hjemmehørende i 
Københavns og Tårnby kommuner. 
  
Valget har gyldighed for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 
  
Der ydes ikke særskilt vederlag.  

LOVGRUNDLAG 
Uddrag af Vedtægt for Vestamager Pumpedigelag  
  
4.2. Stemmeberettigede 
På generalforsamlingen kan én bemyndiget og navngivet person repræsentere de enkelte 
stemmeberettigede interessenter, jf. § 5 stk. 2. 
  
5.2. Partsfordeling 
Partsfordelingen afviger fra de under § 1 stk. 1 anførte ejendomme, idet partsfordelingen 
er fastlagt ud fra den nytte, som pumpedigelaget skønnes at have for de enkelte 
interessenter. I partsfordelingen er der alene anført interessent og det partsantal de 
enkelte interessenter bidrager til udgifterne. 
  
Partsfordelingen svarer til stemmetal, der benyttes ved beslutninger på 
generalforsamlingen. 
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Interessenter Partsfordeling 
og stemmetal 

Jægersborg Statsskovdistrikt  25 
Ørestadsselskabet I/S 25 
Sund & Bælt Holding A/S 15 
Københavns Kommune, v/Kalvebod 
Miljøcenter 

10 

Københavns Kommune, v/Vej & Park 5 
Vejdirektoratet 5 
Bella Center A/S 5 
Københavns Energi - Afløb 5 
Tårnby Kommune 5 
HNG 0 
DONG 0 
I alt 100 

  

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at udpege 

1. 1 repræsentant til Vestamager Pumpedigelag. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Vedtægter Amager Pumpedigelag (maj 2003) 159682/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Teknisk chef. 
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61.  Vurderingsankenævn 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/2596 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til LBK nr. 1267 af 12/11 2015, Skatteforvaltningsloven, § 8 nedsætter 
skatteministeren et vurderingsankenævn.  
Tårnby Kommune hører under vurderingsankenævnskreds 9 Frederiksberg og 
Københavns omegn. 
  
Hver kommunalbestyrelse skal indstille 1 person og 1 suppleant til kommunens plads i 
nævnet.  
  
Skatteministeren udnævner nævnsmedlemmer samt suppleanter efter indstilling fra 
Kommunalbestyrelserne i de kommuner, som vurderingsankenævnskredsen omfatter. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Skatteministeren har ved brev af 17. november 2017 orienteret om, at  
fællesankenævnene vil blive nedlagt med virkning fra den 1. januar 2019, ligesom der vil 
ske forlængelse af funktionsperioden, som følge af det nye ejendomsvurderingssystem. 
Endvidere er igangsat en evaluering af klagestrukturen, og skatteministeren har 
tilkendegivet, at ministeren i starten af 2018 vil fremlægge  
Retssikkerhedspakke IV – lettere vej igennem klagesystemet og indlede drøftelser med 
Folketingets partier om indretningen af klagestrukturen fra 1. januar 2019. Der vil 
således senere kunne ske ændringer, der får betydning for indstillingerne. 
  
Valgperioden er fra den 1.7.2018 – 30.6.2022. 

LOVGRUNDLAG 
LBK nr. 1267 af 12/11 2015, Skatteforvaltningsloven  
BEK nr. 1227 af 24/10/2013, Landets inddeling i skatteankenævnskredse, 
vurderingsankenævnskredse m.v. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen,  

1. at der indstilles 1 nævnsmedlem og 1 suppleant til Vurderingsankenævnet for 
perioden 1.7.2018 – 30.6.2022. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben LBK nr. 1267 af 12/11 2015, Skatteforvaltningsloven, BEK nr. 1227 

af 24/10/2013, Landets inddeling i skatteankenævnskredse, 
vurderingsankenævnskredse m.v. 

229818/17 

2 Åben Nærmere om betingelser forhold og hensyn ved indstilling til 269562/17 
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medlemskab af ankenævn.pdf 
3 Åben Brev til kommunerne indkaldelse af indstillinger til ankenævn.pdf 269560/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Leif Eide - suppleant Peter Palshøj. 
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62.  Underskriftbemyndigelse 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 17/29867 
Sagsansvarlig: mhe.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til § 32 i styrelsesloven skal dokumenter vedr. køb, salg og andre dispositioner 
over fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af 
kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (formænd) og en person, der 
bemyndiges hertil af kommunalbestyrelsen. Der er intet til hinder for at flere personer 
bemyndiges. 
  
Kommunalbestyrelsen har den 15.12.1992 godkendt at kommunaldirektør Klavs Gross 
underskriver nævnte dokumenter sammen med borgmesteren.  
  
I borgmesterens fravær indtræder 1.viceborgmester i borgmesterens kompetence. 
  
Den 8.8.2007 godkendte Kommunalbestyrelsen, at økonomichefen Johnny Sell 
bemyndiges til at underskrive nævnte dokumenter i kommunaldirektørens fravær. 

LOVGRUNDLAG 
Styrelseslovens § 32, jf. lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens sekretariat anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, 
  

1. at Kommunaldirektør Klavs Gross bemyndiges til at underskrive dokumenter vedr. 
køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse 
af garantiforpligtelser. 

2. at Økonomichef Johnny Sell bemyndiges til at underskrive dokumenter vedr. køb, 
salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af 
garantiforpligtelser i kommunaldirektørens fravær. 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Styrelseslovens § 32 274518/17 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Godkendt. 
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63.  Fastsættelse af Kommunalbestyrelsens mødedage for 2018 
 

Åben sag 
Sagsnr.: 09/2024 
Sagsansvarlig: cel.of 
Fraværende: 

 

Afbud: 
 

 

RESUMÉ 
I henhold til lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1 træffer Kommunalbestyrelsen 
beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. 
  
Tårnby Kommunalbestyrelse har siden 1966 afholdt sine møder den sidste tirsdag i 
måneden i Kommunalbestyrelsens mødesal. 

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler følgende tirsdage, som vil være egnede til 
afholdelse af møderne i 2018: 
  
30.1., 27.2., 20.3., 24.4., 29.5., 19.6., 28.8., 25.9., 30.10., 27.11. og 11.12. 
  
Det foreslås, at møderne afholdes kl. 18.30 i Kommunalbestyrelsens mødesal som hidtil. 
  
Ordinært møde afholdes som regel mindst en gang om måneden, og tid og sted for 
møderne skal offentliggøres, jf. lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1. 
  
Møderne i marts, juni og december foreslås fremrykket af hensyn til påsken, 
sommerferien og julen. Der er som hidtil ikke foreslået ordinært møde i juli måned. 
  
Til orientering oplyses, at der planlægges med afholdelse af det konstituerende møde den 
5.12.2017 kl. 18.30. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget at indstille til 
Kommunalbestyrelsen,  
  

1. at godkende ovennævnte mødedage samt mødested for Kommunalbestyrelsens 
ordinære møder for året 2018 i henhold til lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 
1. 

  
jse 

BILAGSFORTEGNELSE: 
1 Åben Mødekalender 2018 123620/17 
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BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 05-07-2017 
Anbefales over for Kommunalbestyrelsen. 

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 29-08-2017 
Tiltrådt. 

INDSTILLING 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, 
  

1. at mødedage samt mødested for året 2018 godkendes i henhold til Lov om 
Kommunernes styrelse § 8, stk. 1. 

BESLUTNING I KONSTITUERENDE MØDE FOR KOMMUNALBESTYRELSEN 2018 - 
2021 DEN 05-12-2017 
Godkendt.  
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Bilagsoversigt 
 
1.  Meddelelser 
   1.  Resultatet af valg til Kommunalbestyrelsen den 21.11.2017 (273541/17)  
 
7.  Kastrupgårdsamlingen, § 17.4 
   1.  Vedtægt for Tårnby Kommunes Kunstmuseum Kastrupgårdsamlingen (18417/17)  
 
8.  Pensionistcentret Solgården, § 17.4 
   1.  Love for bestyrelsen i Pensionistcentret Solgården (251895/17)  
 
9.  Amager Ressourcecenter I/S 
   1.  ARC Vedtægter (235630/17)  
 
10.  Amager Tennis- og Badmintonhal, den selvejende institution 
   1.  Vedtægter 1972 samt senere tillæg til lejekontrakt (118989/17)  
 
11.  Amagerteatret, publikumsorganisation 
   1.  Vedtægter Amagerteatret (17713/17)  
 
12.  Beboerklagenævn 
   1.  Lov om leje af almene boliger (204626/17)  
 
17.  Brugerråd Naturstyrelsen Hovedstaden 
   1.  Vedrørende brugerråd - Naturstyrelsen Hovedstaden (18689/17)  
 
19.  CTR - Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S 
   1.  Vedtægter CTR, maj 2012 (18172/17)  
 
20.  Den Blå Planet, bygningsfonden 
   1.  Vedtægter Bygningsfonden Den Blå Planet (269950/17)  
 
21.  Ekspropriations- og taksationskommissionen 

   1.  Udpegning af medlemmer til ekspropriations- og taksationskommissionerne - den 2 
november 2017.pdf (250970/17)  

 
24.  Fælles Rådgivende Organ (FRO) 

   
1.  Vedtægt for styrelsen af Tårnby Kommunes Skolevæsen 2014 (111129/17)  
2.  Folkeskolelovens §§ 41 og 46 a, lovbekendtgørelse nr. 989 af 23.8.2017. 

(244483/17)  
 
25.  Færdselssikkerhedsrådet Tårnby og Dragør 
   1.  Kommissorium for Færdselssikkerhedsrådet for Tårnby og Dragør (18218/17)  
 
26.  Grundlisteudvalg 

   1.  Retsplejelovens § 68 og 72, lbk 1101 af 22.9.2017 (232712/17)  
2.  Bekendtgørelse nr. 809 af 5.12.1990 om grundlister (244688/17)  

 
27.  Handicapråd 

   
1.  Uddrag af LBK nr 1096 af 13/09/2017, retssikkerhedsloven og BEK nr. 1338 af 

18.11.2016 om retssikkerhed og adm. på det sociale område (230678/17)  
2.  Vedtægter for Handicapråd 2010 (18256/17)  
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28.  Hegnssyn 

   1.  LBK nr 1746 af 14/12/2015, Hegnsyn (232678/17)  
2.  LBK nr 1847 af 14/12/2015, Mark og vejfredsloven (232677/17)  

 
29.  Hjemmeværnets Distriktsudvalg 

   
1.  Bilag 2, Kundgørelse for forsvaret 10.1.2008 (260835/17)  
2.  Bilag 1, Bekendtgørelse af lov om hjemmeværnet, LBK nr. 198 af 9.2.2007 

(260829/17)  
 
30.  HMN Naturgas I/S 
   1.  Vedtægter - HMN Naturgas IS 160615.pdf (111431/17)  
 
31.  Hovedstadsregionens Kontaktudvalg (KKU) 
   1.  LBK nr 319 af 28/03/2017(Regionsloven), uddrag af (233275/17)  
 
32.  Huslejenævnet 

   1.  Almenlejeloven (204625/17)  
2.  Boligreguleringsloven (204627/17)  

 
33.  Idrætspriskomiteen 
   1.  Vedtægter - KTIS - Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning (18328/17)  
 
34.  Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning 
   1.  Vedtægter - KTIS - Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning (18418/17)  
 
35.  Kommunernes Landsforening, delegerede, repræsentantskab og KL's kontaktråd 
   1.  KL-s_love (18437/17)  
 
36.  Kredsråd København  
   1.  Udddrag af LBK nr 1101 af 22.09.2017, Retsplejeloven (230954/17)  
 
37.  Mark og vejfred, vurderingsmænd 
   1.  LBK nr 1847 af 14/12/2015 mark og vejfred.docx (230739/17)  
 
39.  Musikskole, Tårnby Kommunes 
   1.  Vedtægter for Tårnby Kommunes Musikskole (18462/17)  
 
40.  Naturparkrådet for Naturpark Amager 
   1.  Kommissorium for Naturparkrådet for Naturpark Amager (158973/17)  
 
41.  Netværkshuset Kastruplund, værested for udsatte voksne 
   1.  Vedtægter Netværkshuset Tårnby juni 2014 (28943/17)  
 
42.  Pensions- og hjælpemiddelnævn 

   1.  Lov om social pension og Lov om social service (18469/17)  
2.  Vedtægter, Pensions- og Hjælpemiddelnævn November 2013 (145528/17)  

 
43.  Pensionisthuset Bordinghus, bestyrelsen 

   1.  Pensionisthus Bordinghus vedtægter (18468/17)  
2.  LBK 988 af 17.8.2017 (18467/17)  
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44.  Produktionsskolen 

   1.  LBK nr 97 af 26/01/2017, uddrag af lov om produktionsskoler (252464/17)  
2.  Vedtægter Produktionsskolen/Fabrikken pr. 29.3.2016 (45339/17)  

 
45.  Samordningsudvalg i psykiatrien i Region Hovedstaden 
   1.  Kommissorium sau psyk NY 2015-2018.pdf (44624/17)  
 
46.  Seniorråd 

   1.  Vedtægter for Seniorrådet september 2016 (146950/17)  
2.  LBK nr 1345 af 23/11/2016 (18654/17)  

 
47.  Skatteankenævn 
   1.  Uddrag af LBK nr 1267 af 12.11.2015 og bek. nr. 1227 af 24.10.2013. (18661/17)  
 
48.  Skolebestyrelser, medlemmer 

   1.  LBK 989 af 23.8.2017, Folkeskoleloven (254936/17)  
2.  Vedtægt for styrelsen af Tårnby Kommunes Skolevæsen.pdf (254989/17)  

 
49.  Solkolonierne, den selvejende institution 
   1.  Vedtægter for "Solkolonierne" (18677/17)  
 
50.  Studiepulje 
   1.  Vedtægter pr. 01.08.2016 - Studiepuljen (159118/17)  
 
51.  Taksations- og overtaksationskommissionen, offentlige veje 
   1.  Lov nr 1520 af 27/12/2014, Vejloven (233914/17)  
 
53.  Trafikselskabet Movia, repræsentantskabet 
   1.  Vedtægt for trafikselskabet movia fra 01-01-2016.pdf (44047/17)  
 
54.  Tårnby Naturskole, bestyrelsen 

   1.  Aftale mellem Tårnby Kommune og Jægersborg Skovdistrikt (20061/17)  
2.  Tillæg til aftale - Tårnby Naturskole (20060/17)  

 
55.  Tårnby Forsyning A/S 
   1.  Vedtægter - TÅRNBYFORSYNING AS af 11-05-2011 (159298/17)  
 
56.  Tårnby Gymnasium & HF, bestyrelse 
   1.  LBK nr. 1143 af 23.10.2017 (19266/17)  
 
57.  Ungdomsskolen, bestyrelsen 
   1.  LBK nr. 438 af 08/5/2017, Ungdomsskoleloven (229909/17)  
 
58.  Valgbestyrelse ved Folketingsvalg m.v. 
   1.  Uddrag af LBK nr 392 af 26.04.2017, Folketingsvalgsloven (234529/17)  
 
59.  Valgbestyrelse ved Kommunalbestyrelsesvalget i 2021 
   1.  Uddrag af LBK nr. 1089 af 26.09.2017, Kommunal- regionalvalgloven (234870/17)  
 
60.  Vestamager Pumpedigelag 
   1.  Vedtægter Amager Pumpedigelag (maj 2003) (159682/17)  
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61.  Vurderingsankenævn 

   

1.  LBK nr. 1267 af 12/11 2015, Skatteforvaltningsloven, BEK nr. 1227 af 24/10/2013, 
Landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse m.v. 
(229818/17)  

2.  Nærmere om betingelser forhold og hensyn ved indstilling til medlemskab af 
ankenævn.pdf (269562/17)  

3.  Brev til kommunerne indkaldelse af indstillinger til ankenævn.pdf (269560/17)  
 
62.  Underskriftbemyndigelse 
   1.  Styrelseslovens § 32 (274518/17)  
 
63.  Fastsættelse af Kommunalbestyrelsens mødedage for 2018 
   1.  Mødekalender 2018 (123620/17)  
 
 


