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Dampen gik af Vejle

Nej til
højskole

Flertal
i byrådet var
enigt i kulturudvalgets
aflysning af
Dampfestival
2010
AF KAARE JOHANSEN
kajo@vejleamtsfolkeblad.dk

E

n enig Venstre-byrådsgruppe gjorde
udslaget, da et flertal
i Vejle Byråd i går sagde farvel til Dampfestivalen.
11 Venstrefolk suppleret af
byrådets to konservative,
Morten Kristensen og Lone
Myrhøj fra SF plus den radikale Torben Elsig Pedersen
godkendte den aflysning,
som kultur- og borgerserviceudvalget foretog allerede
for tre uger siden.

Deadline kontra
kendthed
Den timelange debat kredsede om overholdelse af deadlines og sikkerhed for skibsbesøg kontra bevarelsen af
en begivenhed, der er kendt
ud over Vejles bygrænse.
Dansk Folkeparti med Lars
Aarup i spidsen argumenterede sammen med socialdemokraterne for en ny frist til
festivalen, mens kulturudvalgsformand Dan Arnløv
Jørgensen
suppleret
af
blandt andet Venstre-gruppeformand Jens Ejner Christensen pegede på det nytteløse i en ny frist:
– Kulturudvalget har blot
håndhævet en beslutning,
der blev truffet i det tidligere
kulturudvalg. Her var meldingen, at medmindre der lå
bindende aftaler med mellem fire og otte skibe senest
1. januar, skulle kommunen
trække sig fra arrangementet. Det krav kunne ikke opfyldes, konstaterede Dan
Arnløv Jørgensen.
Fra damp-tilhængerne gik
argumentationen på, at der
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P-hus penge
stadig i spil

Dampfestivalen 2008 blev den sidste. Et kompromisforslag fra Socialdemokraterne, som blandt andet betød støtte til en festival
i år, kunne ikke samle flertal. ❏ Foto: Benny F. Nielsen

Socialdemokraternes
ændringsforslag
Dampfestival 2010 gennemføres såfremt der inden 1. marts
foreligger underskrevne kontrakter der sikrer, at mindst fire
skibe deltager i festivalen, hvoraf mindst et skib kan sejle med
passagerer på Vejle Fjord. I modsat fald aflyses Dampfestivalen.
Den kommunale budgetramme nedskrives med 200.000 kroner.
Der foretages evaluering ultimo 2010 indeholdende blandt
andet afviklingstidspunkt, organisering og festivalens indhold.

på nuværende tidspunkt er
udsigt til, at der kan komme
de krævede fire til otte skibe.
Derfor burde man ikke hænge sig så meget i deadline. Og
som Lars Aarup citerede fra
kommunens egen udgivelse
– Vejle kommunes kulturelle
puls:
Dampfestivalen er efterhånden et af Vejle Kommunes vartegn. Dampfestivalen
er en international festival
og Danmarks eneste af sin
slags. Kvaliteten er i højsædet…

– Det skrev man så sent
som i september. Rykker det
så noget, at der måske kommer et skib mindre, spurgte
Lars Aarup.

Skiftede mening
konstant
Hans eget svar var nej. Men
en flertal på 16 mod 12 så anderledes på sagen. To medlemmer undlod at tage stilling. Socialdemokraten Martin Sikær fulgte ikke resten af
gruppens ja til ændringsforslaget, der ville have sat de-

Kort om Dampfestivalen
Den første festival blev afviklet i 1996 i forbindelse med kulturby
96.
I premiere-året deltog otte dampskibe fra Holland, Tyskland og
Danmark, to damplokomotiver, fem damplokomobiler og to
damptromler. Derudover var der udstilling med Fregatten Jylland, tivoli og sceneunderholdning.
Arrangementet blev ikke gentaget i 1998 og 2000, men blev
genoptaget i 2002, hvor Vejle Kommune var hovedarrangør.
Samme år indgik Vejle Kommune en aftale med arrangørerne af
”Dampf Rundum” i Flensborg om, at festivalen går på skift
mellem Vejle og Flensborg. Dvs. at festivalen afholdes i ulige år i
Flensborg og lige år i Vejle.
I 2008 var der problemer med at få skibe til at deltage på grund
af skærpet opmærksomhed fra Søfartsstyrelsen. Kun et enkelt
dampskib dukkede op – Skjelskør.

adline til 1. marts og beskåret
tilskuddet fra en million til
800.000 kroner. SFs Peter
Borup Sørensen var med egne ord så meget i tvivl, at han
skiftede holdning hvert femte minut. Derfor endte han
med en blank stemme og illustrerede på den måde en
dybt splittet byrådsgruppe.

To SF’ere Lars Kromann og
Pernille Moesby Laursen
fulgte seks tilstedeværende
socialdemokrater og fire
DF’ere og var med på en ny
chance til festivalen. Men
flertallet lukkede for dampen.
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Skatteankenævns udvalgte sorteret fra
18 udvalgte er blevet reduceret til fire i dysten om pladser
i skatteankenævnet.
Da byrådet den 9. december konstituerede sig til en
ny periode, var der udpeget
en personkreds på 18 – der

Brandbjerg Højskole havde
ønsket et byrådsmedlem i sin
bestyrelse – men det afviste
byrådet på mødet onsdag.
Borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V) konstaterede
at byrådet i storkommunen
ikke har kræfter til at sidde i
alle bestyrelser. Han pegede
på, at der er over 160 institutionsbestyrelser.
På Brandbjerg Højskole
kan man dog glæde sig over,
at man i forvejen har et byrådsmedlem i bestyrelsen –
nemlig venstremanden Jens
Ejner Christensen, der dog
her repræsenterer landboforeningen.
kaare

så senere skulle reduceres til
ni fra centralt hold. Alle byrådspartier undtagen de radikale havde mulighed for at
udpege kandidater. Alt var
såre godt indtil juridisk afdeling blev gjort opmærksom

på, at fremgangsmåden blev
ændret i en bekendtgørelse
fra 10. november 2009.
Nu er det Vejle selv, der
skal foretage udvælgelsen –
og kun Venstre plus Socialdemokraterne og SF kan udpe-

ge medlemmer. Ifølge den
socialdemokratiske gruppeformand Søren Peschardt
havde retræten givet noget
knurren i baglandet. Men
Vejle skal følge de centrale
beslutninger på området.

Derfor er de fire medlemmer
af skatteankenævnet Leif Jacobsen, Sven Spanggaard,
Arne M. Jensen og Lejf Jensen.
kaare

Hvis ejerne af butikscenteret
Marys - Property Group - vælger at gennemføre et parkeringshus-projekt kan selskabet stadig få gavn af de 21,2
millioner kroner, der i sin tid
blev deponeret til projektet.
Byrådet vedtog ganske vist
onsdag at kræve den tre år
gammel bankgaranti overført til kommunen. Efterfølgende vil kommunen selv gå i
gang med at udarbejde et
projekt. Men som borgmester Arne Sigtenbjerggaard
(V) konstaterede, kan pengene godt føres tilbage, hvis
Property Group selv kommer
med et projekt.
kaare
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Kommunen
sparer mere
Fortjenesten på laverer sygefravær i Vejle Kommune er –
som en venlig læser har gjort
opmærksom på – langt større end de to millioner kroner
vi fik skrevet i går. De to millioner svarer til en times mindre fravær, men gennemsnittet er faldet med næsten en
arbejdsdag eller 6,6 timer.
Derfor er besparelsen nærmere 13 millioner kroner.
kaare

FIRE PH-LAMPER: Mellem
tirsdag og onsdag har der været indbrud i et kontor på
Boulevarden. Tyven har
brudt døren et pengeskab op
og stjålet kontanter samt fire
PH-lamper.
SMYKKER: Onsdag mellem
klokken 9.30 og 14 er der blevet stjålet smykker fra en villa
på Lundevej i Vejle.

