
Ledelsessekretariatet

Hans Schacksvej 4

5300 Kerteminde

Tlf. 65 15 15 07 

jsg@kerteminde.dk

www.kerteminde.dk

3. april 2022

Sagsnr.

S2022-2106

Dokumentnr.

D2022-8670

Udvalgsfortegnelse for Byrådets konstituerende møde den 2. december 
2021, med forslag til ændringer vedtaget af byrådet den 4/1-22

Borgmester: Kasper Olesen

1. viceborgmester:  Terje Pedersen

2. viceborgmester:  Klavs Norup Lauridsen

Udvalgsfortegnelsen er opdelt i følgende afsnit:

Indhold
1. Økonomiudvalget ................................................................................................2
2. Stående udvalg ifølge styrelsesvedtægten.........................................................3
3. Midlertidige udvalg..............................................................................................4
4. Repræsentation ifølge lovbestemmelser ............................................................4
5. Repræsentation i selvejende institutioner og kommunale fællesskaber...........11
6. Repræsentation i diverse bestyrelser ...............................................................14



1. Økonomiudvalget

Økonomiudvalget (§§ 11 – 13).

I medfør af kommunestyrelseslovens § 18 og 
styrelsesvedtægtens § 11 nedsættes et økonomiudvalg, der 
består af Borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 
af Byrådets øvrige medlemmer.

1. Borgmesteren (formand)
2. Terje Pedersen (næstformand)
3. Alex Haurand
4. Heino Salling
5. Klavs Norup Lauridsen
6. Kristian Hald
7. Jesper Schmidt-Nielsen
8. Malte Jäger
9. Jens Gantriis



2. Stående udvalg ifølge styrelsesvedtægten

Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens 
anliggender nedsættes et eller flere stående udvalg med et ulige antal 
medlemmer.

Arbejdsmarkedsudvalget 1. Jesper Schmidt-Nielsen (formand)
2. Jens-Arne Hansen (næstformand)
3. Kent Valsøe
4. Malene Hansen
5. Bibi Foged Rasmussen

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget  1. Jan Johansen (formand)
2. Britt Pedersen (næstformand)
3. Kristian Hald
4. Lars Ole Valsøe
5. Michael Nielsen

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget 1. Alex Haurand (formand)
2. Malene Hansen (Næstformand)
3  Bibi Foged Rasmussen
4. Kent Valsøe
5. Mogens Jørgensen

Plan- og Teknikudvalget 1. Terje Pedersen (formand) 
2. Lars Ole Valsøe (næstformand
3. Bettina Eriksen
4. Jan Johansen
5. Anne Fiber

Kultur- og Fritidsudvalget 1. Jens Gantriis (formand )
2. Allan Thomsen (næstformand)
3. Malte Jäger
4. Jan Hansen
5. Karen Dalsgaard Ibsen

Klima- og Bæredygtighedsudvalget 1. Heino Salling (formand )
2. Sebastian Nielsen (næstformand)
3. Michael Nielsen
4. Anne Fiber
5. Mogens Jørgensen

Erhvervs- og Vækstudvalget 1. Klavs Norup Lauridsen (formand )
2. Bettina Eriksen (næstformand)
3. Henrik Madsen
4. Jan Hansen
5. Sebastian Nielsen



3. Midlertidige udvalg  

  

 

4. Repræsentation ifølge lovbestemmelser

Valgmetoder
Hvis byrådet skal udpege 2 eller flere medlemmer foretages valget som 
forholdstalsvalg for hvert udvalg, kommission, bestyrelse el. lign.
Hvis byrådet alene skal udpege 1 medlem foretages valget ved flertalsvalg.

Fælles Beredskabskommission (Beredskab Fyn)

Den fælles Beredskabskommission består af de 9 borgmestre i 
deltagerkommunerne, af politidirektøren i politikredsen Fyns Politi 
og af en medarbejderrepræsentant. Herudover deltager to 
repræsentanter, der udpeges efter indstilling fra de frivillige i 
redningsberedskabet som observatører på 
Beredskabskommissionens møder.

1. Borgmesteren 

 

 

 

 

Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnets sammensætning fremgår af § 10 stk. 3 i 
Lov om Restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. 
(lov nr. 386 af 26. april 2017)

Byrådet vedtog den 23. april 2009, at Bevillingsnævnet skal 
bestå af Borgmesteren, der er formand, politidirektøren samt 
3 økonomiudvalgsmedlemmer.

Herudover udpeges et sagkyndigt medlem. Byrådet har efter 
indstilling fra HORESTA udpeget Morten Birkerod (indtil 
31.12.2025)

1. Borgmesteren

2. Repræsentant fra Fyns Politi

3. Jens Gantriis

4. Heino Salling

5. Jesper Schmidt-Nielsen

6. Morten Birkerod 



Børn- og Ungeudvalget (Tvangsfjernelsesudvalget)

Valg af 2 medlemmer og 2 personlige stedfortrædere jf. 
Den sociale retssikkerhedslovs §§ 18-21, jf. lovbek. nr. 
1345 og bek. nr. 1615 af 19. december 2016 om 
forretningsorden for børn og ungeudvalgene.

 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. Jens-Arne Hansen

Stedfortræder: Heino Salling

2. Kristian Hald

Stedfortræder: Alex Haurand

Bæredygtighedsråd

Byrådet vedtog i 2021 at nedsætte et Bæredygtighedsråd, for at 
sikre fremdrift i processen frem mod øget bæredygtighed, 
fastholde medinddragelse, samarbejde og ansvar i processen og 
for at skabe et forum for debat og idéudvikling. 

Intentionen er, at Bæredygtighedsrådet får en sammensætning, 
som er bredt funderet i kommunen, samtidig med at rådet kommer 
til at bestå af engagerede og motiverede medlemmer. 

Byrådet vedtog den 29. april 2021 et kommissorium for rådet, 
hvoraf det fremgår, at Bæredygtighedsrådet skal bestå af 
følgende medlemmer:

Formanden udpeges af byrådet, som kan være medlem af 
byrådet, men dette er ikke et krav
2 medlemmer udpeges blandt byrådets medlemmer
12 medlemmer hverves, så de repræsenterer forskellige 
kompetencer, interesser og organisering

1. Heino Salling
2. Alex Haurand



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 Kommissarius ved Statens 
Ekspropriationer på Øerne.  

Det behøver ikke at være et byrådsmedlem, men medlemmet bør 
ikke tillige være medlem af Taksationskommissionen for Fyn og 
Sydlige Jylland (som er 2. instans i sagsbehandlingen). 
Medlemmet bør have indsigt i vurdering af ejendomme og 
planlægning for området.

1. Jens-Arne Hansen

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. Jens Peter Henriksen

Folkeoplysningsudvalget

henhold til § 2 i vedtægt for folkeoplysningsområdet i 
Kerteminde Kommune består Folkeoplysningsudvalget af 11 
medlemmer, hvoraf 2 vælges blandt Byrådets medlemmer 
og de resterende 9 repræsenterer foreninger og aftenskoler i 
kommunen.

1. Sebastian Nielsen

Stedfortræder: Karen Dalsgård Ibsen

2. Jan Hansen

Stedfortræder: Malene Hansen



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 (en dommer), der udpeges af Miljø- 
og Fødevareministeren og et medlem, der vælges af byrådet.

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

1. Toke Halskov Kristensen

Suppleant: Michael Gammelgaard

Grundlisteudvalget

I medfør af retsplejelovens § 72, samt bekendtgørelse nr. 
809 af 5/12-1990, vælger Byrådet for byrådsperioden 
mindst 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. Kim Nielsen
3. Lone Kiilerich
4. Jørgen Andkær Jensen
5. Jesper Schmidt-Nielsen

Handicaprådet

Handicaprådet nedsættes i medfør af 
Retssikkerhedslovens § 37 a.

Rådet består af 10 medlemmer. De 5 af disse udpeges af 
Byrådet blandt disses medlemmer. Der udpeges en 
suppleant for hvert medlem.

1. Jan Johansen
Suppleant: Britt Pedersen

2. Michael Nielsen  
Suppleant: Lars Ole Valsøe

3. Malte Jäger
Suppleant: Terje Pedersen

4. 
Suppleant: 

5. 
Suppleant: 

Hegnsynet

I medfør af hegnslovens §§ 27-32 vælger Byrådet 3 
hegnsynsmænd, det ene vælges som formand. Mindst 1 
medlem skal være plantningskyndigt og 1 medlem 
bygningskyndigt. Der vælges tillige suppleanter. 
Hegnsynsmændene har til opgave på begæring at 

1. Formand: Lars Neumann

Suppleant: Lone Kiilerich

2. Plantningskyndigt: Alex Haurand 



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).

Suppleant: Claus Maimann Jensen

3. Bygningskyndigt: John Eriksen

Suppleant: Heino Salling

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.

Forsvarsministeriet anfører, at repræsentanter med fordel 
kan være medlem af økonomiudvalget eller socialudvalget.

1. Jan Johansen

Kredsråd

I hver politikreds oprettes et kredsråd vedrørende politiets 
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.

1. Borgmesteren

Stedfortræder: Terje Pedersen

Overtaksationskommissionen vedrørende offentlige 
veje

I medfør af § 106 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 skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

1. Jens Gantriis



Taksationskommissionen vedrørende offentlige veje

I medfør af § 105 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).

Medlemmet skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

1. Kim Nielsen 

2. Claus Maimann Jensen

Skatteankenævn

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 01.06.2022 til 30.06.2026.

 Alle der er valgbare til Byrådet kan indstilles.

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

1. Jens Gantriis
Suppleant: Bo Sandberg

Valgbestyrelse ved folketingsvalg og 
folkeafstemninger

Efter 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 4 andre medlemmer og 
4 personlige stedfortrædere blandt byrådsmedlemmerne.

Der vælges ved forholdstalsvalg.

1. Borgmesteren 

Stedfortræder: Terje Pedersen

2. Jens Gantriis

Stedfortræder: Bettina Eriksen

3. Lars Ole Valsøe

Stedfortræder: Kent Valsøe

4. Sebastian Nielsen

Stedfortræder: Jan Hansen

5. Heino Salling

Stedfortræder: Alex Haurand



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

Valgbestyrelse ved kommunale og regionale 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.

Der vælges en næstformand.

1. Borgmesteren (formand)

Stedfortræder: Jens Gantriis 
(næstformand)

2. Jens Gantriis

Stedfortræder 

3. Lars Ole Valsøe

Stedfortræder: Alex Haurand

4. Sebastian Nielsen

Stedfortræder: 

5. Heino Salling

Stedfortræder

Valgbestyrelse ved valg til Europa-Parlamentet

Lov om valg af danske repræsentanter til Europa-
Parlamentet § 16.

Medlemslisten kan være identisk med medlemslisten for 
valgbestyrelsen ved valg til Folketinget.

1. Borgmesteren 

Stedfortræder: Jens Gantriis

2. Jens Gantriis

Stedfortræder: Bettina Eriksen

3. Kent Valsøe

Stedfortræder:  Lars Ole Valsøe

4. Alex Haurand

Stedfortræder: Jesper Schmidt Nielsen

Vurderingsankenævn
Vurderingsankenævnet vælger en formand og en eller to 
næstformænd blandt nævnets medlemmer. En ansat i told- og 
skatteforvaltningen kan ikke være medlem af eller 
stedfortræder i et vurderingsankenævn. Ingen kan samtidig 
være medlem af eller stedfortræder i et skatteankenævn, et 
vurderingsankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten.

1.Bettina Eriksen
  Suppleant: Sebastian Nielsen



Kerteminde kommune tilhører kreds Fyn, der dækker 
kommunerne Kerteminde, Nordfyns, Nyborg, Odense, Assens, 
Faaborg-Midtfyn, Langeland, Middelfart, Svendborg og Ærø. 
Nævnet på Fyn har 26 medlemmer.

Det udpegede medlem samt suppleant kan være medlem af 
byrådet, men dette er ikke et krav

5. Repræsentation i selvejende institutioner og kommunale fællesskaber

Valgmetoder
Hvis byrådet skal udpege 2 eller flere medlemmer foretages valget som 
forholdstalsvalg for hvert udvalg, kommission, bestyrelse el. lign.
Hvis byrådet alene skal udpege 1 medlem foretages valget ved flertalsvalg.

Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde, Driftsfonden og 
Naturama

Fonden ledes af en bestyrelse på 6-8 personer. 
Borgmesteren er fast medlem af bestyrelsen, medens 
Byrådet udpeger yderligere 1 medlem, der ikke behøver at 
være medlem af byrådet. (Fungerer som fællesbestyrelse 
med bestyrelsen for Naturama). 

1. Borgmesteren

2. Toke Halskov Kristensen

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. Kultur- og 
Fritidsudvalget og en repræsentant Ændre-, Handicap- og 
Sundhedsudvalget. Disse kan ikke vælges som formand, 
næstformand eller kasserer.

De 2 udvalg bemyndiges til at udpege 
medlemmerne

Kultur- og Fritidsudvalget har udpeget 
Karen Dalsgaard Ibsen

Stedfortræder: Malte Jäger

Ændre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 
har udpeget 

Filmfyn

I henhold til vedtægterne er generalforsamlingen FilmFyns 
højeste myndighed. Der afholdes generalforsamling én gang 
årligt, hvor kapitalejerne deltager med én repræsentant.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som kan bestå af 3-11 

Borgmesteren



medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Der er for nærværende 9 A-kapitalejere og 2 B-kapitalejere, som 
hver er repræsenteret med ét medlem i bestyrelsen - i alt en 
bestyrelse på 11 medlemmer.

Der skal således vælges én repræsentant for Kerteminde 
Kommune som aktionær til deltagelse i generalforsamlingen. 
Denne byrådsrepræsentant vil skulle medbringe en indstilling af et 
medlem til bestyrelsen, som vælges på generalforsamlingen. Der 
stilles ikke krav om at medlemmet af bestyrelsen for FilmFyn er 
medlem af byrådet.

Kerteminde Erhvervsforening

Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Borgmesteren er født 
medlem. 

1. Borgmesteren

ET Kerteminde(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. Henrik Madsen

Kommunernes Landsforenings repræsentantskab 

Borgmesteren er født medlem. Byrådet udpeger et byrådsmedlem 
som stedfortræder.

1. Borgmesteren

Suppleant:  1. viceborgmester

Klintholm I/S 

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

1.  Lars Ole Valsøe

Suppleant: Terje Pedersen

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 

1. Udvalgsformanden for Kultur- og 
Fritidsudvalget.

   Stedfortræder: Allan Thomsen



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. Den enkelte kommune udpeger ligeledes 
en stedfortræder for udvalgsformanden.

(LAG) Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe i 
Kerteminde Kommune

Byrådet udpeger 1 repræsentant til bestyrelsen. Repræsentanten 
behøver ikke være medlem af Byrådet.

1. Jan O. Pedersen

  

Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS)

Byrådet udpeger 1 medlem og 1 suppleant til 
repræsentantskabet blandt byrådets medlemmer.

1. Bettina Eriksen

Suppleant: Terje Pedersen

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.  Klavs Norup Lauridsen

2.  Ken Jespersen

Odense Fjords Naturskole - Vigelsø

Ifølge samarbejdsaftale om den fælleskommunale naturskole for 
Kerteminde, Nordfyns og Odense kommuner styres fællesskabet af 

1. John Eriksen



en styrelse, som består af én repræsentant fra hver af de tre 
kommuner. 

Der i samarbejdsaftalen ingen bestemmelse om at de valgte skal 
være byrådsmedlem. Der er intet anført om valg af en suppleant.

Trafikselskabet Fynbus

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

Repræsentantskabet udpeger de kommunale 
repræsentanter i bestyrelsen, heraf 1 fra Odense kommune 
og 6 fra øvrige kommuner.

1. Anne Fiber

Østfyns Museer

Valg af 2 medlemmer af og blandt byrådets medlemmer til 
bestyrelsen for Østfyns Museer jf. pkt. 5.1. i vedtægten.

 

Østfyns Museer er en selvejende institution og et statsanerkendt 
museum, der omfatter arkæologiske og kunst- og kulturhistoriske 
afdelinger.

1. Jens Arne Hansen

2.  Lars Ole Valsøe

6. Repræsentation i diverse bestyrelser

Valgmetoder
Hvis byrådet skal udpege 2 eller flere medlemmer foretages valget som 
forholdstalsvalg for hvert udvalg, kommission, bestyrelse el. lign.
Hvis byrådet alene skal udpege 1 medlem foretages valget ved flertalsvalg.

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 

1. 

Fra PT

Fra KF:



forankring.

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

   Byrådet udpeger følgende som kandidater       

   til bestyrelserne i de 5 selskaber på de  

   kommende generalforsamlinger.

1. Hans Luunbjerg
2. Heino Salling
3. Bettina Eriksen
4. Terje Pedersen

Indtil generalforsamlingerne er afholdt er 
Kerteminde Kommune repræsenteret ved:

1. Hans Luunbjerg

2. Claus Maimann Jensen

3. Ulrik Wehner

4. Terje Pedersen

Ungdomsskolebestyrelsen

Bestyrelsen består af:

A. 2 byrådsudpegede medlemmer.

(Ifølge vedtægten bør det tilstræbes, at Børn- og 
Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget 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. 

1. 

Stedfortræder:  

2. 

Stedfortræder: 

De 2 udvalg bemyndiges til at udpege



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.

FGU Fyn

Kerteminde Byråd udpeger 1 bestyrelsesmedlemmer blandt 
medlemmerne i byrådet.

1. Alex Haurand

Taarup Strandpumpe Lag

Det offentlige pumpelag, Tårup Strand Pumpelag er beliggende 
nordvest for Kerteminde. Pumpelaget har til formål at sikre driften 
og vedligeholdelsen af pumpeanlægget. Medlemmerne af 
pumpelaget er grundejerne af de omfattede ejendomme. 

Bestyrelsen for pumpelaget vælges på pumpelagets årlige 
generalforsamling. Kerteminde Byråd udpeger et medlem til 
bestyrelsen for pumpelaget. Det udpegede medlem må ikke være 
interessent (grundejer omfattet af Tårup Strand Pumpelag). 

Byrådet fastsætter selv valgperioden for det udpegede medlem. 
Medlemmet kan være et byrådsmedlem, men behøver ikke være 
det. Praktisk talt alle udpegninger, som byrådet foretager i 
forbindelse med konstitueringen er på 4 år, svarende til byrådets 
valgperiode. Dette anbefales også her.

Claus Maimann Jensen

Udsatteråd

Af forretningsordenen fremgår det, at Børn-, Unge- og 
Uddannelsesudvalget og Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 
(tidligere Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget) udpeger hvert et 
medlem til Udsatterådet. Medlemmet udpeges blandt udvalgenes 
formand og næstformand, dog med mulighed for delegering. 
Medlemmet fra Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget varetager 
formandsposten i Udsatterådet.

Formand
Heino Salling 

Jan Johansen
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