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TID OG STED
TORSDAG
15.30-21.00: Poppelhuset, Hundested: Linedance

FREDAG
09.00-12.00: Frederiksværkhallen: Seniorbadminton
ved Senioridræt på Halsnæs
09.30: Poppelhuset ved Hundested Hallen: Ældresagens
stavgang for alle
09.30: Gangforeningen Krudtuglerne, Syrevej 25, Frederiksværk: Ti kilometers
stavgang og alm.gang
09.30-11.30: Ølsted IF: Kroket
10.00-16.00: Paraplyen, Frederiksværk: Kreative fredage
12.30-16.00: Paraplyen: Whist
14.00: Paraplyen, Frederiksværk: Glædellig jul i vinkelsalen
Museer
Palæet, Torvet, Frederiksværk
Julekalenderudstillingen
åben man-fredag kl.10-14

SEK TION 2

SKOLE: Kommunen
vil ikke sælge Storebjerg-matriklen til
Skolen ved Havet,
der har 66 elever
indtegnet allerede.
HUNDESTED: Gruppen bag
en ny privatskole i Hundested »Skolen ved Havet« må
opgive håbet om at købe en
del af Storebjergskolen, men
projektet er under ingen omstændigheder dødt, lyder
det fra initiativtagerne efter
et møde onsdag med borgmester Steen Hasselriis (V).
På mødet fik gruppen at
vide at kommunen ikke ønsker at sælge lilleskolen og
multihuset på Storebjerg til
privatskolen.
- Det er korrekt. Vi ønsker
at udvikle området til boligformål, siger Steen Hasselriis.
Samtidig slår han fast, at
man fra kommunens side
ikke kan støtte en kommende privatskole.
- Vi kan ikke støtte projektet, da vi er nervøse for at
det kan ramme elevtallet på
Hundested Skole, hvis de får
for meget succés, men vi vil
ikke stå i vejen for dem, siger

Steen Hasselriis.
Selve sagen om salg af dele
af Storebjerg-matriklen har
ikke været politisk behandlet, men Steen Hasselriis
vurderer ud fra en »pejling«
at der er et meget bredt flertal bag den holdning han
selv udtrykker.
Frederiksborg Amts Avis
erfarer at kun Dansk Folkeparti er fortaler for privatskolen i de bygninger på Storebjerg, der tømmes til sommer, når Hundested Skole
samles på Lerbjerg-matriklen.

66 børn tilmeldt
I gruppen bag Skolen ved
Havet er man skuffede over
kommunens melding.
- Det undrer os, og vi har
meget svært forstå, at specielt Steen Hasselriis og den
liberale del har den holdning - særligt i forhold til rosende ord de havde for Vinderød Privatskoles muligheder for at trække borgere
til kommunen. Vi mener at
vi tilsvarende kan bidrage
aktivt til Hundested-området, siger medlem af arbejdsgruppen bag Skolen ved
Havet Flemming Hidding
Pedersen.
Han finder det politisk lidt

BIOGRAFER

FREDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
10.30: Familien Jul i nissernes
land
12.15 og 16.45: Iqbal og Superchippen
14.00 og 18.30: Rogue One: A
Star Wars Story - 2D
21.00: Arrival

Aftaler om klubhuse forlænget
HALSNÆS: Fire idrætsklubber fik på tirsdagens byrådsmøde forlænget deres
brugsretsaftale til kommunale klubhuse for yderligere
et år.
Det er AK Heros, Frederiksværk Fodbold Klub,
Melby-Liseleje IF og Ølsted
IF, som kan blive på de nuværende vilkår hele 2017. I
løbet af året skal der arbejdes på et nyt koncept for aftalerne.

■

TORSDAG 22. DECEMBER 2016

Privatskole giver
ikke op trods nyt nej

TORSDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
10.30: Peddersen og Findus:
Den bedste jul nogensinde
12.15 og 16.45: Iqbal og Superchippen
14.00 og 18.30: Rogue One: A
Star Wars Story - 2D
21.00: Arrival

Frederiksborg Amts Avis

Skolen ved Havet havde infomøde i oktober på biblioteket.

Palæets
kalender
22. december: Dagens kalenderbillede stammer fra 1954. Det
viser modellen Lilian i gang med
at pakke en emaljeret gasovn ud
af den originale kasse.
Med få dage til juleaften kan vi
vælge at tro, der er tale om en
julegave. Selve ovnen har været
hvid med sort kontrast på ramme, ben og greb. Interessant for
eftertiden er det, at der i museet
findes bevaret, ikke blot sådan
en ovn, men også den tilhørende
kasse.
Ligesom gavepapiret juleaften
bliver kasseret, gælder det samme som regel for simple emballager. Det pågældende nummer
i vore samlinger er derfor lidt af
en sjældenhed.

sjovt, at det kun er Dansk
Folkeparti, der lokalt støtter
initiativet.
Folkene bag Skolen ved
Havet giver ikke op, og man
oplyser at der allerede er
indmeldt 66 elever til skolen på en foreløbig liste, som
man først åbnede for i fredags.
- Det er rigtig mange til
en skole, der står uden bygninger, og tilmed er tilmeldingerne kommet midt i den
travle juletid, siger Gitte
Mostel fra initiativgruppen
På et infomøde tidligere
på efteråret sagde initiativ-gruppen at man efter de
økonomiske
beregninger
kunne starte den ny skole
med bare 60 elever.

Vibehus i spil
I stedet for Storebjergskolen
har man i gruppen nu kig
på en anden tom kommunal
bygning i Hundested, nemlig Vibehus Børnehave.
- Den har stået tom i tre år
og har været i udbud før. Der
skal gøres en del ved lokalerne og sættes ekstra pavilloner op, men den ligger fint
lige ved Vibehus station og
Amtsvejen, siger Gitte Mostel.
Modsat Storebjerg er borgmester Steen Hasselriis
ikke uvillig til at forhandle
om et salg af børnehaven.
- De har selv sagt, at de er
interesserede, og det kan vi
godt arbejde videre med, så
bygningerne kommer i udbud igen, siger Steen Hasselriis.
Det vil man nu arbejde videre med i inititivgruppen
for Skolen ved Havet, som
fortsat håber at kunne åbne
til sommer.
njl

Med stemmer fra Venstre og Socialdemokratiet var der flertal for at
forhøje vederlag til udvalgsformænd, første viceborgmester og de
menige udvalgsmedlemmer.
Foto: Kasper Dønbo

V og S stemte
for flere penge
til dem selv
HONORAR: Udvalgsmedlemmers vederlag reguleres med
samme procent som
borgmesterens lønstigning.
HALSNÆS: Med stemmerne
fra Venstre og Socialdemokratiet var der tirsdag aften
flertal i byrådet i Halsnæs
for at forhøje vederlagene
til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer med 31.4
procent.
Imod stemte SF og Enhedslisten med hver sin argumentation, samt Dansk Folkeparti.
- Dansk Folkeparti var
ikke med i forliget på Christiansborg, og vi er heller
ikke med her, men stemmer
imod, sagde gruppeformand
Ole S. Nielsen (DF) uden
at uddybe synspunkterne
mere.
Han selv og partifællen
Walter Christophersen får
med
flertalsvedtagelsen
forhøjet deres vederlag som
udvalgsformænd fra 191.000
kr. til 251.000 kr. Samtidig
får Walter Christophersen
forhøjet sit vederlag som
1. viceborgmester til i alt
88.000 kr.
Med mindre de da frivilligt vil give afkald på lønforhøjelsen, hvis det er teknisk
muligt.

Vedtaget i Folketinget
Forhøjelsen af vederlagene
for udvalgsarbejdet er en følge af, at man på Christiansborg tidligere på året har
besluttet, at landets borgmestre skal have lønforhøjelse
for første gang siden 1993.
Borgmesterlønnen stiger
med samme 31,4 procent.
Bag den beslutning stod et
bredt flertal af Venstre, Socialdemokratiet, Radikale
Venstre, Det konservative
Folkeparti og Liberal Alliance.

I byrådet argumenterede
både Socialdemokratiet og
Venstre for at det var rimeligt at regulere vederlagene
for udvalgsmedlemmerne,
der som borgmesterlønnen
ikke er forhøjet i 23 år, mens
det almindelige byrådsvederlag blev reguleret i 2014
efter at have været det samme siden 1997.

Et dilemma
Både Steffen Jensen (S) og
Michael Thomsen (V) fandt
det dog et dilemma at byrådsmedlemmer selv skulle
bestemme deres egen løn, og
det var også argumentet fra
Anja Rosengreen (SF) for at
stemme imod:
- SF stemmer imod indstillingen. Det handler om en
principiel modstand mod,
at vi i vores position, skal
bevilge os selv lønforhøjelse. Det er ikke ordentlighed,
sagde Anja Rosengreen og
tilføjede at hun hellere ville
bruge pengene på at nedsætte klassekvotienten i modtageklasserne, ansætte en
familiesagsbehandler eller
en sygeplejerske mere.
Lisbet Møller (EL) mente
at det var i orden at borgmesterens løn blev hævet, men
fandt ikke at byrådsmedlemmerne var den foreslåede lønforhøjelse værd. Hun
foreslog derfor at anerkende
lønstigningen til borgmesteren - som er lovbestemt
fra Christiansborg - men at
man ændrede styrelsesvedtægten, så udvalgshonorarer ikke blev reguleret tilsvarende.
Det forslag fik kun støtte
fra SF, da Dansk Folkeparti
stemte imod både dette og
det oprindelige forslag om
at godkende de forhøjede vederlag, som i sidste ende fik
flertal med 15 stemmer mod
seks.
njl

