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Økonomiudvalget (§§ 11 – 13). 
 

I medfør af den kommunestyrelseslovens § 18 og 
styrelsesvedtægtens § 11 nedsættes et økonomiudvalg, der 
består af Borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 
10 af Byrådets øvrige medlemmer. 
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 2. Marianne Høj (næstfm)  
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 4. Jutta Nielsen 
 5. Sanne Stemann Knudsen 
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 8. Allan Thomsen 
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11. Terje Pedersen 
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1. Stående udvalg ifølge styrelsesvedtægten: 
 
 
 

Børn- og  Skoleudvalget (§ 14).  
 
 

1. Kasper Olesen (fm) 
2. Sanne Stemann Knudsen (næstfm) 
3. Dorte Kempf 
4. Jutta Nielsen 
5. Alex Haurand 

 
 

Miljø- og Teknikudvalget( § 15). 
 
 
 

1. Jesper Hempler (fm) 
2. Marianne Høj (næstfm) 
3. Claus Hartmann-Petersen 
4. Palle Hansborg-Sørensen 
5. Solveig Gaarsmand 

 
 

Social- og Sundhedsudvalget (§ 16).  
 

 

1. Marianne Machon (fm) 
2. Jens-Arne Hansen (næstfm) 
3. Lone Kiilerich 
4. Lene Bjerregaard 
5. Lars Bo Jensen 

 
Kultur- og Fritidsudvalget (§ 17). 

 
 

1. Lars Ole Valsøe (fm) 
2. Claus Hartmann-Petersen (næstfm)  
3. Lars Hansborg-Sørensen 
4. Tine Riis Kristensen 
5.  Allan Thomsen 

 
 

Arbejdsmarkedsudvalget (§ 18). 
 

 
 

1. Jens- Arne Hansen (fm) 
2. Michael Gammelgaard (næstfm) 
3. Allan Thomsen 
4. Lone Kiilerich 
5. Lars Bo Jensen 

 
 

Erhverv- og Vækstudvalget (§ 19). 
 

 
 

1. Jørgen Schou (fm) 
2. Palle Hansborg-Sørensen (næstfm) 
3. Michael Gammelgaard 
4. Terje Pedersen 
5. Sonja Rasmussen 

 
Turismeudvalget (§ 20). 

 
 

 

1. Knud Ahrnkiel (fm) 
2. Alex Haurand  
3. Lene Bjerregaard 
4. Lars Bo Jensen (næstfm) 
5. Solveig Gaarsmand 

 
 
 
 



1a. Midlertidige udvalg   
 

§ 17. stk. 4 Udvalg for sundhedscenter 
 

 
 

1. Dorte Kempf (fm) 
2. Marianne Machon 
3. Lene Bjerregaard 
4. Lone Kiilerich 
5. Jutta Lundqvist 

 
2. Repræsentation ifølge lovbestemmelser: 
 
 
 

Beredskabskommissionen. 
I medfør af beredskabslovens § 9 skal Byrådet nedsætte 
en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare 
forvaltning af redningsberedskabet. Kommissionen, hvis 
medlemsantal skal være ulige, skal bestå af borgmesteren 
(formand), politidirektøren samt 2 medlemmer valgt af 
Byrådet. En repræsentant for de frivillige organisationer 
udpeges af Byrådet som observatør. 
De 2 medlemmer, der udpeges af Byrådet, behøver ikke at være 
byrådsmedlemmer. 
 
 

1. Borgmesteren (formand) 
2. Politidirektøren  
3. Finn Hellum 
4. Mogens Schack 
5. En repræsentant for de frivillige      
lokale hjælpeorganisationer 

  
 
 

 
 

Beskæftigelsesråd (Det Lokale Beskæftigelsesråd, 
LBR).  
 
Byrådet nedsætter et lokalt beskæftigelsesråd (LBR) til at rådgive 
kommunen og til at samordne og udvikle den forebyggende indsats 
for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. 
  
Borgmesteren er født medlem og formand for LBR, men kan 
overlade medlems- og formandsposten til udvalgsformanden, hvis 
beskæftigelsesindsatsen varetages af et stående udvalg. 
Formandens suppleant er enten viceborgmesteren eller 
næstformanden for det stående udvalg. 
  
Derudover består det Lokale beskæftigelsesråd af yderligere 8 
medlemmer, der udpeges af Byrådet på et ordinært møde efter 
indstilling fra diverse organisationer. 
 

1. Udvalgsformanden for 
Arbejdsmarkedsudvalget 

2. Næstformanden for 
Arbejdsmarkedsudvalget 

 
 

 
 

Bevillingsnævnet.  
 
Restaurationslovens lovbekendtgørelse  nr. 135 af 
18.1.2010 om restaurations- virksomhed og 

1. Borgmesteren 
2. Politidirektøren 
3. Jutta Nielsen 
4. Sanne Stemann Knudsen 



alkoholbevilling m.v.  
Byrådet vedtog den 23.4.2009, at Bevillingsnævnet skal 
bestå af Borgmesteren, der er formand, Politidirektøren, 
samt 3 økonomiudvalgsmedlemmer. 

5. Dorte Kempf 

 
 
 
 

Børn og Unge-udvalget. 
 
Valg af 2 medlemmer og 2 personlige stedfortrædere jf. 
Den sociale retssikkerhedslovs §§ 18-21, jf. lovbek. nr. 930 
af 17.09.2012 og bek. nr. 1116 af 29.11.2012 om 
forretningsorden for børn og unge-udvalgene. 
  
Børn- og Ungeudvalget træffer afgørelser i sager 
vedrørende børn og unge, jfr. §74 i Lov om social service, 
herunder anbringelser af børn uden for hjemmet uden 
forældremyndighedsindehaverens samtykke m.v. 
  
Udvalget består af 2 medlemmer, valgt af byrådet blandt 
dets medlemmer, byretsdommeren i retskredsen og 2 
pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af 
statsforvaltningen. 
  
Der udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder, der 
indkaldes til at møde, når medlemmet er forhindret i at 
deltage. 
  
Børn- og Unge-udvalget vælger selv sin formand og 
næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af 
byrådet. 
 

1. Solveig Gaarsmand 
Stedfortræder: Lone Kiilerich 
 
2. Palle Hansborg-Sørensen 
Stedfortræder: Claus Hartmann-Petersen 
 
 

 
 

Ekspropriationskommissionen vedrørende fast 
ejendom  
 
I medfør af §§ 5 - 6 i lov  om fremgangsmåden ved ekspropriation 
vedrørende fast ejendom (”Ekspropriationsprocesloven”) nedsætter 
Transportministeren en ekspropriationskommission på 5 
medlemmer, som afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med 
Statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation af fast 
ejendom.  
  
Byrådet udpeger 1 person, der optages på en liste over 
kommunale medlemmer af Ekspropriationskommissionen for 
Øerne.   
  
Det behøver ikke at være et byrådsmedlem, men medlemmet bør 
ikke tillige være medlem af Taksationskommissionen for Fyn og 

1. Ken Jespersen 
 



Sydlige Jylland (som er 2. instans i sagsbehandlingen). 
Medlemmet bør have indsigt i vurdering af ejendomme. 
 

 
 
 
 
 

Taksationskommissionen vedrørende fast ejendom  
 
I medfør af § 7 i lov  om fremgangsmåden ved ekspropriation 
vedrørende fast ejendom (”Ekspropriationsprocesloven”) nedsætter 
Transportministeren taksationskommissioner på 5 medlemmer, 
som er 2. instans ved Ekspropriationskommissionens behandling af 
erstatningsspørgsmål i forbindelse med Statens eller 
koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom.  
  
Byrådet udpeger 1 person, der optages på en liste over 
kommunale medlemmer af Taksationskommissionen for Fyn og 
Sydlige Jylland.  Det behøver ikke at være et byrådsmedlem, men 
medlemmet bør ikke tillige være medlem af 
Ekspropriationskommissionen for Øerne (som er 1. instans i 
sagsbehandlingen). Medlemmet bør have indsigt i vurdering af 
ejendomme. 
 

1. Dorthe Hindsgaul 
 

 
 

Folkeoplysningsudvalget. 
 

henhold til § 2 i vedtægt for folkeoplysningsområdet i 
Kerteminde  Kommune består Folkeoplysningsudvalget af 9 
medlemmer, hvoraf 2 vælges blandt Byrådets medlemmer 
og de resterende 7 repræsenterer foreninger og aftenskoler i 
kommunen. 

 

1. Claus Hartmann-Petersen 
Stedfortræder: Jens Peter Nørgaard  
 
2. Lars Hansborg-Sørensen 
Stedfortræder: Palle Hansborg-Sørensen  
 
 

 
 

Fredningsnævnet. 
 
Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet jf. Lov om 
naturbeskyttelse §35. 
  
Fredningsnævnet behandler fredningssager og dispensation fra 
fredning. 
  
Nævnet består af en formand, der udpeges af Miljøministeren, et 
medlem der udpeges af Miljøministeren og et medlem, der vælges 
af byrådet. 

1. Ulrik Wehner 
Suppleant: Dorte Schach Jakobsen 
 



  
Det kommunale medlem deltager i nævnet, når det pågældende 
areal er beliggende i kommunen. Medlem og suppleant behøver 
ikke at være medlem af byrådet. 
 

 
 

Grundlisteudvalget. 
 
I medfør af retsplejelovens § 72, samt bekendtgørelse nr. 
809 af 5/12-1990, vælger  Byrådet for byrådsperioden 5 
medlemmer, der ikke behøver at være byrådsmedlemmer. 
Udvalget udpeger de personer, som opføres på nævninge- 
og domsmandslister. 
(Udvalgets arbejde begynder og slutter året efter den nye 
byrådsperiode) 

1. Palle Hansborg-Sørensen 
2. Anne Valsøe 
3. Knud Ahrnkiel 
4. Jutta Nielsen 
5. Dorthe Schach Jakobsen 

 
 

Handicaprådet. 
 
Handicaprådet nedsættes i medfør af 
Retssikkerhedslovens § 37 a. 
Rådet består af 10 medlemmer. De 3 af disse udpeges af 
Byrådet blandt disses medlemmer. Der udpeges en 
suppleant for hvert medlem. 
 

 

1. Lone Kiilerich 
Suppleant: Knud Ahrnkiel 
 
2. Jutta Nielsen 
Suppleant: Marianne Høj 
 
3. Marianne Machon 
Suppleant: Tine Riis Kristensen 

 
 

Hegnsynet.  
 
I medfør af hegnslovens §§ 27-32 vælger Byrådet 3 
hegnsynsmænd. Mindst 1 medlem skal være 
plantningskyndigt og 1 medlem bygningskyndigt. Der 
vælges tillige suppleanter. Hegnsynsmændene har til 
opgave på begæring at undersøge og påkende 
hegnsynsspørgmål. (Hegnsynsmændene fungerer tillige 
som vurderingsmænd i henhold til §§ 21-22 i mark- og 
vejfredsloven, lovbekendtgørelse nr. 61 af 19.1.2007). 

1. Formand: Lars Neumann 
Suppleant: Joan Ziskason 
2. Plantningskyndigt: Axel Beck 
Suppleant: Harry Skjoldemose  
3. Bygningskyndigt: Jens Peter Henriksen 
Suppleant: Jens Peter Nørgaard 

 
 

Hjemmeværnets Distriktsudvalg Sydfyn. 
 
I medfør af hjemmeværnslovens § 9, stk. 2, udpeger 
Forsvarsministeren distriktsudvalgene efter indstilling fra 
hver af landets kommunalbestyrelser. Byrådet skal indstille 1 
medlem til Distriktsudvalget 

1. Ken Jespersen 
 

 
 

Kredsråd. 
 
I hver politikreds oprettes et kredsråd vedrørende politiets 

1. Borgmesteren 
Stedfortræder: Palle Hansborg-Sørensen 



virksomhed, jf. retsplejelovens § 111-113 
Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de 
kommuner, som politikredsen omfatter. 
Der vælges en stedfortræder for borgmesteren af og blandt 
kommunalbestyrelsens medlemmer, jf. lovens § 111, stk. 5. 

 
 
 

Overtaksationskommissionen vedrørende offentlige 
veje 
 
I medfør af § 58 i lov  om offentlige veje nedsætter 
Transportministeren overtaksationskommissioner på 5 medlemmer, 
der som 2. instans (efter Taksationskommissionen) træffer 
afgørelse om erstatning, når en vejbestyrelse har iværksat 
ekspropriation til offentlige eller private vej- og stianlæg.  
  
Byrådet udpeger 1 person, der optages på en liste over 
kommunale medlemmer af Overtaksationskommissionen for Fyn, 
Sønderjylland og Esbjerg.  Det behøver ikke at være et 
byrådsmedlem, men der er intet til hinder for at der udpeges et 
medlem af Regionsrådet eller Byrådet.  
  
Medlemmet bør ikke tillige være medlem af 
Taksationskommissionen for Fyn, (som er 1. instans i 
sagsbehandlingen).  
  
Medlemmet bør have indsigt i vurdering af ejendomme. 
 

1. Søren Lillienhoff 
 

 
Taksationskommissionen vedrørende offentlige veje. 
 
I medfør af § 57 i lov  om offentlige veje nedsætter 
Transportministeren taksationskommissioner på 3 medlemmer, 
som træffer afgørelse om erstatning, når en vejbestyrelse har 
iværksat ekspropriation til offentlige eller private vej- og stianlæg.  
  
Byrådet udpeger 2 personer, der optages på en liste over 
kommunale medlemmer af Taksationskommissionen for Fyn.  Det 
behøver ikke at være et byrådsmedlem, men der er intet til hinder 
for at der udpeges medlemmer af Regionsrådet eller Byrådet. 
  
Medlemmerne bør ikke tillige være medlem af 
Overtaksationskommissionen for Fyn, Sønderjylland og Esbjerg 
(som er 2. instans i sagsbehandlingen). 

 

1. Ole Holst 
2.Thomas Lindevang 
 

 
 

Skatteankenævn. 1. Lars Bach Andersen 



 
Byrådet skal i henhold til skatteforvaltningslovens § 8 
indstille 1 kandidat og 1 suppleant til Kommunens plads i 
Skatteankenævn Odense-Kerteminde, som har en 4-årig 
funktionsperiode fra den 1.7.2014. 
  
Alle der er valgbare til Byrådet kan indstilles. 

  
Skatteankenævnet behandler klager over told- og 
skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer 
og dødsboer. 

  
(Kerteminde Kommune er ikke berettiget til at indstille personer til 
Vurderingsankenævn Odense) 

 

Suppleant: Ole Holst 
 

 
 
 

Valgbestyrelse ved folketingsvalg og 
folkeafstemninger. 
 
Efter ændring af folketingsvalgloven (§ 24, stk. 1) indgår 
Kerteminde Kommune i opstillingskredsen Kerteminde og 
Nyborg, hvor Nyborg Kommune er kredskommune. 
Valgbestyrelsen består af 8 medlemmer. 
Borgmesteren i Nyborg Kommune er formand. 
Næstformanden vælges af Nyborg Byråd. 
Borgmesteren i Kerteminde Kommune er født medlem (§ 
23, stk. 3). 
Hvert byråd vælger af deres midte 3 andre medlemmer og 
4 personlige stedfortrædere blandt byrådsmedlemmerne. 
Der vælges ved forholdstalsvalg. 

 
Medlemslisten kan være identisk med medlemslisten for 
valgbestyrelsen ved valg til Europa Parlamentet 

1. Borgmesteren 
Stedfortræder: Sanne Stemann Knudsen 
 
2. Knud Ahrnkiel 
Stedfortræder: Terje Pedersen 
 
3. Lars Ole Valsøe  
Stedfortræder: Jutta Nielsen 
 
4. Palle Hansborg-ørensen  
Stedfortræder: Marianne Høj 
 

 
 

Valgbestyrelse ved kommunale valg.  
Lov om kommunale valg § 13-14. Valgbestyrelsen består 
af mindst 5 og højst 7 byrådsmedlemmer, herunder 
borgmesteren, der er formand. Der vælges personlige 
stedfortrædere. Der vælges ved forholdstalsvalg. 

1. Borgmesteren (formand) 
Stedfortræder: Sanne Stemann Knudsen 
 
2. Knud Ahrnkiel 
Stedfortræder Terje Pedersen 
 
3. Lars Ole Valsøe 
Stedfortræder: Jutta Nielsen 
 
4. Palle Hansborg-Sørensen 
Stedfortræder: Marianne Høj 
 
5. Sonja Rasmussen 
Stedfortræder: Jørgen Schou 

 
 

Valgbestyrelse ved valg til Europa-Parlamentet. 1. Borgmesteren  



 
Lov om valg af danske repræsentanter til Europa-
Parlamentet § 16. 
Medlemslisten kan være identisk med medlemslisten for 
valgbestyrelsen ved valg til Folketinget. 
 

 

Stedfortræder: Sanne Stemann Knudsen 
 
2. Alex Haurand 
Stedfortræder: Jesper Hempler 
 
3. Michael Gammelgaard 
Stedfortræder: Jens-Arne Hansen  
 
4. Sonja Rasmussen 
Stedfortræder: Jørgen Schou 

 
 

Valgbestyrelse til skolebestyrelsesvalg.  
 
Valgbestyrelsen består af skolens leder, formanden for den 
afgående skolebestyrelse og et 
kommunalbestyrelsesmedlem med sidstnævnte som 
formand. Valget af kommunalbestyrelses- medlemmer til 
valgbestyrelserne sker som flertalsvalg, medmindre 
kommunalbestyrelsen enes om anden valgmåde.  
Byrådet kan evt. bemyndige Børn- og Skoleudvalget til at 
udpege valgbestyrelsesformændene og stedfortræderne. 
 
Børn- og Skoleudvalget bemyndiges til udpegning 
 
 

 

a. Kerteminde Byskole:  
     (formand):   
      Stedfortræder:  

b. Nymarksskolen:  
      (formand):  
      Stedfortræder:  

c. Hindsholmskolen:  
      (formand):   
      Stedfortræder:  

d. Langeskov Skole: 
(formand): 
Stedfortræder:  

e. Marslev Skole: 
(formand): 

       Stedfortræder: 

f. Munkebo Skole ved Nor og Fjord: 
(formand): 
Stedfortræder: 
 
 

 
 
 
 
 
3. Repræsentation i selvejende institutioner og kommunale 
fællesskaber: 
 
 
 

Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde, Driftsfonden.  
 
Fonden ledes af en bestyrelse på 6-8 personer. 
Borgmesteren er fast medlem af bestyrelsen, medens 
Byrådet udpeger yderligere 1 medlem blandt Byrådets 
medlemmer. 

1. Borgmesteren 
2. Sonja Rasmussen 
 



  
Disse 2 bestyrelsesmedlemmer udpeger i fællesskab 
efterfølgende 3-5 yderligere bestyrelsesmedlemmer, der 
ikke må være medlem af Byrådet. 
  
Fondens formand kan ikke være byrådsmedlem 
 

 
 

Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde, Ejendomsfonden. 
 
Fonden ledes af en bestyrelse på 5-7 personer. Borgmesteren er 
født formand. Byrådet udpeger derudover 1 medlem blandt 
byrådets medlemmer. 
  
Disse 2 bestyrelsesmedlemmer udpeger i fællesskab efterfølgende 
3-5 yderligere bestyrelsesmedlemmer, der ikke må være medlem 
af Byrådet. 
.  

1. Borgmesteren (formand) 
2. Sonja Rasmussen 
 

 
Frivilligcenter Kerteminde: 
 
Foreningens bestyrelse består af i alt 7 medlemmer samt 2 
suppleanter. 2 medlemmer vælges af byrådet i henhold til 
vedtægterne således: Byrådet har to pladser i bestyrelsen, som 
byrådet tildeler til en repræsentant for hhv. Social- og 
Sundhedsudvalget og en repræsentant for Kultur- og fritidsudvalget. 
Disse kan ikke vælges som formand, næstformand eller kasserer. 

 

1. Marianne Machon 
2.Lars Ole Valsøe 

 
Kerteminde Erhvervsforening. 
 
Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Borgmesteren er født 
medlem.  

1. Borgmesteren 
 

 
 

Kerteminde Turistkontor (Erhvervsdrivende fond). 
 
Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Det ene udpeges af 
Byrådet. Det behøver ikke at være et byrådsmedlem. 
Udpegningen gælder for 2 år, men dog for 4 år hvis det er 
et byrådsmedlem der udpeges. 

1. Knud Ahrnkiel 
 

 
 

Kommunernes Landsforenings repræsentantskab  
 
Borgmesteren er født medlem. Byrådet udpeger et byrådsmedlem 
som stedfortræder. 

1. Borgmesteren 
Suppleant: Sanne Stemann Knudsen  
 

 
 

Klintholm I/S  1. Claus Hartmann-Petersen  



 
Byrådet vælger 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen. De skal 
være byrådsmedlemmer.  

Suppleant: Marianne Høj  
 

 
 
 
 

Kulturregion Fyn (Den fælles fynske Kulturaftale). 
 
Kulturregion Fyn er et samarbejde mellem de 10 fynske kommuner 
og Kulturministeriet, som har til formål at fastholde og fremme 
samarbejdet mellem de fynske kommuner på kulturområdet. 
Kulturregion Fyn dækker over en bred kulturel palet, der består af 
professionelle kulturinstitutioner, af et spirende vækstlag samt en 
række andre aktører, der alle er med til at løfte den fynske kultur. 
Kultursamarbejdet bygger på en målsætning om, at styrke det 
fynske kulturliv og adgangen til kulturlivet samt at skabe en høj 
kunstnerisk og kulturel profil på tværes af kommunegrænserne. 
  
Den politiske repræsentant er i henhold til vedtægterne formanden 
for det kulturelle udvalg, det vil sige det udvalg, som har 
kulturområdet under sig. 
 

1. Lars Ole Valsøe 
 

 
(LAG) Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe i 
Kerteminde Kommune. 
 
Byrådet udpeger 2 repræsentanter og 1 suppleant til bestyrelsen  

1. Lars Bo Jensen 
2. Alex Haurand 
 
Suppleant: Britt Pedersen  

 
 

MiljøForum Fyn - Kommuner 
 
9 af de fynske kommuner er medlem (ikke Middelfart). 
Ifølge vedtægterne § 5 i slutningen består bestyrelsen for 
denne miljøklub af 1 repræsentant fra hver 
medlemskommunes kommunalbestyrelse, udpeget af 
kommunalbestyrelsen for en kommunal valgperiode. Der 
vælges ikke suppleanter. 

1. Jesper Hempler 
 
 

 
Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) 
 
 

1. Solveig Gaarsmand 
Suppleant: Marianne Høj 

 
Naturama 
 
Naturamas bestyrelse består af 9 medlemmer, herunder af 
borgmesteren i Kerteminde Kommune og af 1 medlem udpeget af 
Kerteminde Byråd. Sidst nævnte medlem kan udpeges uden for 
Byrådets midte.  

1. Borgmesteren 
2. Ulrich Wehner 

 



 
Munkebo Bypark, Repræsentantskabet for den selvejende 
institution.  

 
I henhold til vedtægterne udpeger Kerteminde Kommune 2 
repræsentanter til Byparkens repræsentantskab. Der stilles i 
vedtægterne ikke krav om, at disse skal vælges blandt byrådets 
medlemmer, hvorfor byrådet kan pege på medlemmer udenfor 
byrådets midte.  

 
Byparkens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges af 
Repræsentantskabet for den selvejende institution Munkebo 
Bypark i eller udenfor repræsentantskabets midte, således at 
mindst et medlem af bestyrelsen skal være medlem af Kerteminde 
Byråd.  

 
 

1. Lars Hansborg-Sørensen 
2. Jørgen Schou 
 
 

 
Naturgas Fyn I/S. 
 
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf Byrådet 
udpeger 1 medlem og 1 stedfortræder. De behøver ikke at 
være byrådsmedlemmer. Bestyrelsen forventes tillige at 
blive valgt til bestyrelsen i Naturgas Fyn  

1. Terje Pedersen 
Stedfortræder: Knud Ahrnkiel 
 
 

 
 

Odense Fjords Naturskole - Vigelsø. 
 
Ifølge udkast til ny samarbejdsaftale om den fælleskommunale 
naturskole for Kerteminde, Nordfyns og Odense kommuner styres 
fællesskabet af en styrelse, hvis medlemmer vælges af de 3 
kommunalbestyrelser.  
  
Odense Kommune har i budget 2014 vedtaget besparelser på 
området, men det er ikke oplyst pt. hvilke konsekvenser disse 
besparelser vil have.  
  
Der i samarbejdsaftalen ingen bestemmelse om at de valgte skal 
være byrådsmedlem. Formentlig skal der kun vælges 1 medlem fra 
hver kommune. Der er intet anført om valg af en suppleant. 
 

1. Palle Hansborg-Sørensen 
 

 
 

Reno Fyn I/S. 
 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Nyborg Kommune vælger 3, 
medens Kerteminde Kommune vælger 2. 
  
Kerteminde Kommune har meddelt, at kommunen træder ud af 
samarbejdet, hvilket senest sker med virkning fra 01.01.2015. 

1. Terje Pedersen 
2. Knud Ahrnkiel 
 



  
Indtil selskabet er ophørt, vil der fortsat skulle udpeges 2 
medlemmer. 
 

 
 
 
 

Trafikselskabet Fynbus.  
 
Repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver kommune. 
Medlemmet vælges af og blandt de deltagende kommuners 
kommunalbestyrelser. 

1. Jesper Hempler 
 

 
 

Ungdommens Uddannelsesvejlednings centerråd. 
 
Centerrådet består af en repræsentant for hver af de 5 
samarbejdende kommuner, herunder Kerteminde. Denne 
repræsentant udpeges af og blandt medlemmerne af byrådet.  
 
Endvidere består Centerrådet af 1-2 chefer fra hver af de 5 
kommuner som tilforordnede. Hidtil har direktøren for Børn- og 
ungeforvaltningen deltaget som tilforordnet.  
 

1. Kasper Olesen 
 

 
 

Østfyns Museer. 
 
Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter af og blandt byrådets 
medlemmer til bestyrelsen for Østfyns Museer jf. stk. 4 i 
vedtægten. 
  
Østfyns Museer er en selvejende institution og et statsanerkendt 
museum, der omfatter arkæologiske og kunst- og kulturhistoriske 
afdelinger. 
 

1. Knud Ahrnkiel 
2. Lars Ole Valsøe 
 

 
 
4. Repræsentation i diverse bestyrelser: 
 
 

GeoFyn A/S 
 
Til møder i Grundkort Fyn A/S skal udpeges en repræsentant for 
kommunen. 
 

1.  Jens Peter Henriksen 

 
 



Grønt Råd. 
 
Grønt Råd rådgiver kommunen om emner indenfor bæredygtighed. 
Det vil sige forhold som vedrører natur, miljø og rekreative 
interesser i Kerteminde Kommune. 
Rådets sammensætning er følgende: Formanden for rådet 
udpeges af Miljø- og Teknikudvalget. Det grønne råd består 
endvidere af et medlem fra Miljø- og Teknikudvalget og et medlem 
fra Kultur- og Fritidsudvalget. Endvidere består rådet af en række 
foreningsrepræsentanter, indenfor natur, miljø m.v., med lokal 
forankring 
 
 

1. Jesper Hempler 
 

 
 

Kerteminde Forsyning A/S 
Kerteminde Forsyning Varme A/S 
Kerteminde Forsyning Vand A/S 
Kerteminde Forsyning Spildevand A/S 
Kerteminde Forsyning Renovation A/S 
 
Kerteminde Kommune er eneaktionær i alle 5 aktieselskaber. 
Bestyrelsen i alle 5 selskaber vælges på 
generalforsamlingen for 1 år ad gangen i maj måned. 
. 
Kerteminde Kommune vælger på den årlige 
generalforsamling 4 medlemmer til bestyrelserne. 
  
I Kerteminde Forsyning A/S indgår endvidere 2 
medarbejdervalgte medlemmer i bestyrelsen, og i 
Kerteminde Vand A/S og Kerteminde Forsyning Spildevand 
A/S indgår endvidere 2 forbrugerrepræsentanter i 
bestyrelserne. 
  
Bestyrelsen vælges således på de årlige generalforsamlinger i maj, 
og ikke på det konstituerende byrådsmøde 
 

1. Terje Pedersen 
2. Finn Hellum 
3. Sanne Stemann Knudsen (fm for 

bestyrelsen) 
4. Mogens Schack 
 

 
 

Kerteminde Musikskole. 
 
Musikskolen er en kommunal institution. 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf Kultur- og 
Fritidsudvalget udpeger det ene, som skal være medlem af 
udvalget. 

1. Alex Haurand 
 

 
 

Ungdomsskolebestyrelsen.  
 
Bestyrelsen består af: 

 

1. Kasper Olesen 
Stedfortræder: Lars Hansborg-Sørensen  
 
2. Tine Riis Kristensen 



A. 2 byrådsudpegede medlemmer. 
(Ifølge vedtægten bør det tilstræbes, at Børn- og 
ungeudvalg samt Kultur- og Fritidsudvalg er 
repræsenteret.) 
 
B.  2 medlemmer valgt af og blandt forældrekredsen i 
Kerteminde Kommune (forældre til ungdomsskolens 
elever & medlemmer) 
                                 
C. 2 medlemmer valgt af og blandt ungdomsskolens 
medarbejdere 

 
D. 2 repræsentanter fra ungdomsskolens unge over 14 
år. Repræsentanterne har ikke mulighed for at deltage i 
sager omhandlende enkeltpersoner. 
Repræsentanterne vælges for et år ad gangen. 
 
E. 1 repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget.  
 
F. 1 repræsentant fra LO. Repræsentanten for 
organisationen vælges af Byrådet efter forslag fra den 
stedlige organisation. 
 
G. 1 repræsentant fra LO. Repræsentanten for 
organisationen vælges af Byrådet efter forslag fra den 
stedlige organisation. 
       
Der skal vælges personlige stedfortrædere. 
 
Der er ikke ifølge vedtægten krav om at de 
byrådsudpegede medlemmer skal være 
byrådsmedlemmer. 
 

Stedfortræder: Harris Sander Brandt 
 

 
 

Østfyns Produktionsskole.  
 
Kerteminde Byråd udpeger til bestyrelsen 1 medlem fra 
børn/unge/skoleudvalget og 1 medlem fra arbejds-
/beskæftigelsesudvalget 
 

1. Kasper Olesen 
2. Michael Gammelgaard 

 
 
 
  
 
 


