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Punkt 1
Kommunalbestyrelsens sammensætning (Orientering)
Resumé
Forvaltningen orienterer om sammensætningen af Kommunalbestyrelsen 2018-2021.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Ved valget den 21. november 2017 er valgt følgende 21 medlemmer til kommunalbestyrelsen:
Kommunalbestyrelsens sammensætning
1. januar 2018 – 31. december 2021
1. Sofia Osmani (C)
2. Dorthe la Cour (C)
3. Richard Sandbæk (C)
4. Mette Schmidt Olsen (C)
5. Karsten Lomholt (C)
6. John Tefke (C)
7. Charlotte Shafer (C)
8. Martin Vendel Nielsen (C)
9. Karsten Andersen (C)
10.Magnus Von Dreiager (C)
11.Simon Pihl Sørensen (A)
12.Bodil Kornbek (A)
13.Ib Carlsen (A)
14.Mette Hoff (A)
15.Søren P. Rasmussen (V)
16.Henriette Breum (V)
17.Gitte Kjær-Westermann (B)
18.Kasper Langberg (B)
19.Sigurd Agersnap (F)
20.Hanne Agersnap (F)
21.Henrik Bang (Ø)
Lovgrundlag
Lov om kommunens styrelse.
Økonomi
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Taget til efterretning.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
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Punkt 2
Valg af Borgmester (Beslutning)
Resumé
Der skal vælges en borgmester for den kommende valgperiode 2018-2021.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der vælges borgmester.
Sagsfremstilling
Der skal vælges en borgmester for den kommende valgperiode 2018-2021.
Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet.
Valget foretages ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1.
Den, der vælges som borgmester, leder herefter de øvrige valg.
Lovgrundlag
Styrelsesloven § 6, stk. 2.
Økonomi
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Simon Pihl Sørensen (A) stillede forslag om, at Sofia Osmani (C) vælges til borgmester.
Sofia Osmani (C) blev enstemmigt valgt til borgmester.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
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Punkt 3
Valg af viceborgmester (Beslutning)
Resumé
Der skal vælges en viceborgmester, der fungerer ved borgmesterens forfald.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der vælges en viceborgmester.
Sagsfremstilling
Der skal vælges en viceborgmester for valgperioden 2018 - 2021 til at fungere i
borgmesterens forfald. Valget foretages som forholdstalsvalg.
Lovgrundlag
Styrelsesloven § 6, stk. 5.
Økonomi
Viceborgmesteren vederlægges med 10 % af borgmestervederlaget.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Sofia Osmani (C) stillede forslag om, at Simon Pihl Sørensen (A) vælges til viceborgmester.
Simon Pihl Sørensen (A) blev enstemmigt valgt som viceborgmester.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
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Punkt 4
Valg af medlemmer til Økonomiudvalget (Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der vælges 8 medlemmer til Økonomiudvalget.
Sagsfremstilling
Der skal vælges 8 medlemmer til Økonomiudvalget, der herudover består af borgmesteren.
Borgmesteren er formand for Økonomiudvalget.
Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:
1. Sofia Osmani (Borgmester)
2. Dorthe la Cour (C)
3. Richard Sandbæk (C)
4. Simon Pihl Sørensen (A)
5. Mette Hoff (A)
6. Søren P. Rasmussen (V)
7. Gitte Kjær-Westermann (B)
8. Sigurd Agersnap (F)
9. Henrik Bang (Ø)
Borgmesteren bemyndiges til at godkende, at de enkelte partier inden funktionsperiodens
ikrafttræden foretager justeringer i repræsentationen.
Lovgrundlag
Styrelsesloven § 17, stk. 1.
Økonomi
Der ydes et vederlag til medlemmer af Økonomiudvalget på 52.699 kr. årligt.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
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Punkt 5
Valg af medlemmer til Byplanudvalget (Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til Byplanudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der vælges 7 medlemmer til Byplanudvalget.
Sagsfremstilling
Der skal vælges 7 medlemmer til Byplanudvalget.
Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:
1. Dorthe la Cour (C)
2. John Tefke (C)
3. Karsten Lomholt (C)
4. Simon Pihl Sørensen (A)
5. Gitte Kjær-Westermann (B)
6. Søren P. Rasmussen (V)
7. Sigurd Agersnap (F)
Borgmesteren bemyndiges til at godkende, at de enkelte partier inden funktionsperiodens
ikrafttræden foretager justeringer i repræsentationen.
Lovgrundlag
Styrelsesloven § 17, stk. 1.
Økonomi
Formanden for udvalget honoreres med 180.682 kr. årligt, næstformanden med 70.265 kr.
årligt. Der ydes et vederlag til udvalgsmedlemmerne på 26.600 kr. årligt.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
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Punkt 6
Valg af medlemmer til Børne- og Ungdomsudvalget(Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der vælges 7 medlemmer til Børne- og Ungdomsudvalget.
Sagsfremstilling
Der skal vælges 7 medlemmer til Børne- og Ungdomsudvalget.
Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:
1. Charlotte Shafer (C)
2. Martin Vendel Nielsen (C)
3. Magnus von Dreiager (C)
4. Bodil Kornbek (A)
5. Mette Hoff (A)
6. Henriette Breum (V)
7. Gitte Kjær-Westermann (B)
Borgmesteren bemyndiges til at godkende, at de enkelte partier inden funktionsperiodens
ikrafttræden foretager justeringer i repræsentationen.
Lovgrundlag
Styrelsesloven § 17, stk. 1.
Økonomi
Formanden for udvalget honoreres med 180.682 kr. årligt, næstformanden med 70.265 kr.
årligt. Der ydes et vederlag til udvalgsmedlemmerne på 26.600 kr. årligt.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
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Punkt 7
Valg af medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget (Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der vælges 7 medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget.
Sagsfremstilling
Der skal vælges 7 medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget.
Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:
1. Dorthe la Cour (C)
2. Karsten Lomholt (C)
3. Karsten Andersen (C)
4. Bodil Kornbek (A)
5. Mette Hoff (A)
6. Søren P. Rasmussen (V)
7. Hanne Agersnap (F)
Borgmesteren bemyndiges til at godkende, at de enkelte partier inden funktionsperiodens
ikrafttræden foretager justeringer i repræsentationen.
Lovgrundlag
Styrelsesloven § 17, stk. 1.
Økonomi
Formanden for udvalget honoreres med 180.682 kr. årligt, næstformanden med 70.265 kr.
årligt. Der ydes et vederlag til udvalgsmedlemmerne på 26.600 kr. årligt.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
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Punkt 8
Valg af medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget (Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der vælges 7 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget.
Sagsfremstilling
Der skal vælges 7 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget.
Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:
1. Mette Schmidt Olsen (C)
2. Karsten Andersen (C)
3. Magnus von Dreiager (C)
4. Richard Sandbæk (C)
5. Bodil Kornbek (A)
6. Sigurd Agersnap (F)
7. Henrik Bang (Ø)
Borgmesteren bemyndiges til at godkende, at de enkelte partier inden funktionsperiodens
ikrafttræden foretager justeringer i repræsentationen.
Lovgrundlag
Styrelsesloven § 17, stk. 1.
Økonomi
Formanden for udvalget honoreres med 180.682 kr. årligt, næstformanden med 70.265 kr.
årligt. Der ydes et vederlag til udvalgsmedlemmerne på 26.600 kr. årligt.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
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Punkt 9
Valg af medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget (Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til Kultur og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der vælges 7 medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget.
Sagsfremstilling
Der skal vælges 7 medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget.
Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:
1. Charlotte Shafer (C)
2. John Tefke (C)
3. Magnus von Dreiager (C)
4. Mette Schmidt Olsen (C)
5. Ib Carlsen (A)
6. Kasper Langberg (B)
7. Hanne Agersnap (F)
Borgmesteren bemyndiges til at godkende, at de enkelte partier inden funktionsperiodens
ikrafttræden foretager justeringer i repræsentationen.
Lovgrundlag
Styrelsesloven § 17, stk. 1.
Økonomi
Formanden for udvalget honoreres med 180.682 kr. årligt, næstformanden med 70.265 kr.
årligt. Der ydes et vederlag til udvalgsmedlemmerne på 26.600 kr. årligt.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
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Punkt 10
Valg af medlemmer til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der vælges 7 medlemmer til Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget.
Sagsfremstilling
Der skal vælges 7 medlemmer til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:
1. Karsten Lomholt (C)
2. Mette Schmidt Olsen (C)
3. Martin Vendel Nielsen (C)
4. Ib Carlsen (A)
5. Søren P. Rasmussen (V)
6. Kasper Langberg (B)
7. Henrik Bang (Ø)
Borgmesteren bemyndiges til at godkende, at de enkelte partier inden funktionsperiodens
ikrafttræden foretager justeringer i repræsentationen.
Lovgrundlag
Styrelsesloven § 17, stk. 1.
Økonomi
Formanden for udvalget honoreres med 180.682 kr. årligt, næstformanden med 70.265 kr.
årligt. Der ydes et vederlag til udvalgsmedlemmerne på 26.600 kr. årligt.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
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Punkt 11
Valg af medlemmer til Børn- og Unge-Udvalget (Beslutning)
Resumé
Kommunalbestyrelsen skal nedsætte et Børn og Unge-Udvalg. Udvalget træffer afgørelse i
sager vedr. børn og unge jf. § 74 i lov om social service, herunder anbringelse af børn uden for
hjemmet.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges to medlemmer og to suppleanter blandt
Kommunalbestyrelsens medlemmer til Børn og Unge-Udvalget.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen nedsætter et Børn og Unge-Udvalg, der består af to medlemmer, der
vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer, byretsdommeren i retskredsen samt
to pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen. Børn og UngeUdvalget træffer afgørelse i sager vedr. børn og unge jf. § 74 i lov om social service, herunder
anbringelse af børn uden for hjemmet.
Der udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder, der indkaldes til at møde, når
medlemmet er forhindret i at deltage.
Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:
Medlemmer:
1. Bodil Kornbek (A)
2. Mette Schmidt Olsen (C)
Suppleanter:
1. Mette Hoff (A)
2. Søren P Rasmussen (V)
Statsforvaltningen har foretaget følgende udpegning for så vidt angår de pædagogiskepsykologiske sagkyndige:
Medlem: Niels Dueholm
Suppleant: Ulla Barsøe
Medlem: Per Markussen
Suppleant: Ingrid Bove Jakobsen
Retten i Lyngby har udpeget dommer Ulrik Finn Jørgensen til udvalget.
Lovgrundlag
Den sociale retssikkerhedslov §§ 18-21 og bekendtgørelse om forretningsorden for Børn og
Unge-Udvalgene
Økonomi
Formanden for Børn og Unge-udvalget oppebærer et årligt vederlag på 3,5 % af
borgmestervederlaget, mens udvalgsvederlaget udgør 1,5 % af borgmestervederlaget.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
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Punkt 12
Valg af medlemmer til Handicaprådet (Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til Handicaprådet.
Indstilling
Forvaltningen foreslår,
1. at Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen og 2
personlige suppleanter til Handicaprådet samt udpeger 1 medlem fra forvaltningen fra
det sociale område.
2. at Kommunalbestyrelsen anmoder Danske Handicaporganisationer om at udpege 3
medlemmer.
Sagsfremstilling
I henhold til § 37a i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal
Kommunalbestyrelsen nedsætte et Handicapråd.
Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle
alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage
spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske
som administrative initiativer. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners
forhold, det vil sige personsager eller konkrete klagesager.
Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra kommunens handicaporganisationer,
udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, og af 3-7 medlemmer udpeget af
Kommunalbestyrelsen, heraf et antal af kommunalbestyrelsens medlemmer.
Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har på møde den 5. oktober 2017
besluttet, at Handicaprådet fra 1. januar 2018 skal bestå af 6 medlemmer.
Kommunalbestyrelsen skal i alt udpege 3 medlemmer; 2 medlemmer udpeges blandt
Kommunalbestyrelsens medlemmer og 1 medlem udpeges blandt ansatte i kommunen, som
enten kan være fra det tekniske område eller det sociale område. Forvaltningen foreslår, at
repræsentanten er fra det sociale område.
Handicaporganisationerne skal udpege 3 medlemmer. Der har tidligere været udpeget 3
repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer og 1 repræsentant fra Støtteforeningen
under Magneten, men forvaltningen skønner ikke det er nødvendigt, at én organisation har en
særskilt repræsentation, da området kan dækkes af Danske Handicaporganisationer.
Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen tiltræder Danske Handicaporganisationers udpegning.
Ifølge konstitueringsaftalen udpeger Kommunalbestyrelsen følgende:
Medlem:
1. John Tefte (C)
2. Hanne Agersnap (F)
3. Lone Nygaard (administrativt udpeget)
Suppleant:
1. V
2. Mette Hoff (A)
Retningslinjer vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
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Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Retningslinjerne-om-Handicapraad-kapitel-8-i-bekendtgoerelsen-om-retsssikkerhed-og
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Punkt 13
Valg af medlemmer til Integrationsrådet (Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til Integrationsrådet.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges 2 medlemmer blandt Kommunalbestyrelsens
medlemmer til Integrationsrådet og at der herudover udpeges 2 yderligere medlemmer.
Sagsfremstilling
Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats
er effektiv og sammenhængende, samt egnet til at fremme etnisk ligestilling og bedre
integration af flygtninge og indvandrere. Integrationsrådet består af 19 medlemmer som
repræsenterer foreninger og brugerorganisationer i kommunen. Heriblandt er der 8
medlemmer som repræsenterer kommunens flygtninge og indvandrere. Kommunalbestyrelsen
skal udpege 2 medlemmer af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til rådet.
Herudover skal Kommunalbestyrelsen udpege yderligere 2 medlemmer.
Udpeget af Kommunalbestyrelsen:
1. Dorthe Minna Hansen (A)
2. Martin Vendel Nilsen (C)
3. Gitte Kjær-Westermann (B)
4. Ditte Greisen (Å)
Udpeget af Lyngby Netværksgruppen
1 medlem
1 suppleant
Udpeget af Lyngby Guiderne
1 medlem
1 suppleant
Udpeget af LO
1 medlem
1 suppleant
Udpeget af skolebestyrelserne
1 medlem
1 suppleant
Udpeget af oplysningsforbundene
1 medlem
1 suppleant
Udpeget af idrætsforeningerne
1 medlem
1 suppleant
Udpeget fra børne- og ungdomsorganisationerne
1 medlem
1 suppleant
Udpeget fra de almene boligorganisationer
1 medlem
1 suppleant
6-8 medlemmer og 3-4 suppleanter for anmeldte flygtninge/indvandrergrupper.
Lovgrundlag
Integrationsloven § 42.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
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Kommunalbestyrelsen
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Forretningsorden for integrationsrådet
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Punkt 14
Valg til Kommunernes Landsforening repræsentantskab (Beslutning)
Resumé
Valg af medlem til Kommunernes Landsforenings repræsentantskab.
Indstilling
Forvaltningen forelår, at der vælges ét medlem og én suppleant til Kommunernes
Landsforenings repræsentantskab.
Sagsfremstilling
Formålet med Kommunernes Landsforenings (KL) repræsentantskab er at virke som
rådgivende organ for bestyrelsen og skal i øvrigt fremme forbindelsen mellem KL og
medlemskommunerne.
Det følger af KL's love § 13, at repræsentantskabet består af borgmestrene i
medlemskommunerne og at Kommunalbestyrelsen udpeger én suppleant. På det
førskommende delegeretmøde efter kommunalvalget vælges yderligere medlemmer til
repræsentantskabet baseret på stemmefordelingen ved kommunevalget den 21. november
2017. Valg af de yderligere medlemmer koordineres af Kommunernes Landsforening
umiddelbart efter konstitueringen af de 98 borgmestre. For hvert medlem vælges tillige en
personlig stedfortræder.
Valgperioden i repræsentantskabet følger den kommunale valgperiode.
Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk godkender:
Født medlem: Borgmesteren
Suppleant: Viceborgmesteren
Vedtægter vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
KL's love § 13.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

KL's Love
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Punkt 15
Valg til Kommunernes Landsforening delegeretmødet (Beslutning)
Resumé
Valg af delegerede til Kommunernes Landsforenings delegeretmøde.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges syv delegerede og syv suppleanter blandt
Kommunalbestyrelsens medlemmer til Kommunernes Landsforenings delegeretmøde.
Sagsfremstilling
Det følger af KL's love § 3, at delegeretmødet er Kommunernes Landsforenings (KL) øverste
myndighed, og at der afholdes ordinært møde én gang om året som del af Kommunalpolitisk
Topmøde. I henhold til KL`s Love § 4 vælges én stemmeberettiget delegeret for hver
påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen. I Lyngby-Taarbæk udpeges syv delegerede og syv
suppleanter af Kommunalbestyrelsens medlemmer.
Efter hvert kommunalvalg er delegeretmødet også et ”valgdelegeretmøde.” Her skal de
delegerede bl.a. vælge ny bestyrelse for KL jf. § 6, stk. 2 i KL's love.
Valgperioden følger den kommunale valgperiode.
Medlem: Sofia Osmani (C)
Suppleant: Magnus von Dreiager (C)
Medlem: Richard Sandbæk (C)
Suppleant: Dorthe la Cour (C)
Medlem: Karsten Lomholt (C)
Suppleant: Karsten Andersen (C)
Medlem: Mette Schmidt Olsen (C)
Suppleant: Martin Vendel Nielsen (C)
Medlem: Simon Pihl Sørensen (A)
Suppleant: Bodil Kornbek (A)
Medlem: Søren P. Rasmussen (V)
Suppleant: Henriette Breum (V)
Medlem: Gitte Kjær-Westermann (B)
Suppleant: Kasper Langberg (B)
Vedtægter vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
KL's love §§ 3-4
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.

22

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

KL's Love
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Punkt 16
Valg til Kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden (Beslutning)
Resumé
Valg af medlem til Kommunekontraktrådet i Region Hovedstaden.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at borgmesteren udpeges som medlem af Kommunekontaktrådet i
Region Hovedstaden, og at 1. viceborgmesteren udpeges som suppleant.
Sagsfremstilling
Formålet med Kommunekontaktrådene (KKR), er ifølge Kommunernes Landsforenings Love §
14 at fremme kommunernes fælles interesser i forhold til regionerne samt varetage opgaver
med fælleskommunale interesser.
Det følger af Kommunernes Landsforenings love § 15, at KKR består af borgmestrene fra de
kommuner, som er medlem af Kommunernes Landsforening (KL). 1. viceborgmesteren er
suppleant. Der vælges på det konstituerende møde for KKR en formand, næstformand samt et
yderligere antal Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der maksimalt kan være det dobbelte antal
medlemmer i forhold til antallet af medlemskommuner. KL forventer umiddelbart efter den 15.
december 2017, at informere kommunalbestyrelserne om, hvor mange yderligere medlemmer,
der skal vælges fra hvert parti og listesamarbejde til hvert af de fem KKR (afhænger af de
enkelte kommuners stemmefordeling). For hvert medlem vælges
tillige en personlig stedfortræder. Disse valg skal være afsluttet, sådan at navne på de
yderligere medlemmer kan sendes til KKR umiddelbart inden KKR konstitueringsmødet.
Valgperioden i KKR følger den kommunale valgperiode.
Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk godkender borgmesteren som født medlem af KKR i
Region Hovedstaden og udpeger 1. viceborgmesteren som suppleant.
Medlem: Borgmesteren
Suppleant: Viceborgmesteren
Vedtægter mv. vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
KL's love § 15
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•
•

KL's Love
Forretningsorden for KKR 2014-2019
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Punkt 17
Valg til Kommunekontaktudvalget (Beslutning)
Resumé
Valg af medlem til Kommunekontraktudvalget i Region Hovedstaden.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at borgmesteren udpeges som medlem af Kommunekontaktudvalget,
og at viceborgmeteren udpeges som suppleant.
Sagsfremstilling
Det følger af Regionsloven § 6, at der etableres et kontaktudvalg bestående af regionsrådets
formand og borgmestrene for kommunerne i regionen. Regionsrådsformanden er tillige
formand for kontaktudvalget. Sekretariatsbetjeningen af kontaktudvalget varetages af
regionens administration.
Valgperioden følger den kommunale valgperiode.
Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk godkender:
Medlem: Borgmesteren
Suppleant: Viceborgmesteren
Vedtægter mv. vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
KL's love § 10. Regionsloven § 6.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Regionsloven
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Punkt 18
Valg af medlemmer til valgbestyrelser (Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til valgbestyrelsen for kommunalvalg, folketingsvalg og valg til Europa
Parlamentet.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der vælges 5 medlemmer til valgbestyrelsen, og at borgmesteren
udnævnes til formand.
Sagsfremstilling
Valgbestyrelsen varetager opgaver i forbindelse med valg til Kommunalbestyrelsen, valg til
Folketinget og valg til Europa Parlamentet. Valgbestyrelsen varetager ligeledes opgaver i
forbindelse med folkeafstemninger.
Valgbestyrelsen varetager følgende opgaver:
1) Modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund,
2) tilvejebringer stemmesedler og opslag,
3) forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintællingen) og
4) forestår opgørelsen af valget.
Der skal vælges 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt 5 stedfortrædere til
valgbestyrelsen. Medlemmerne af valgbestyrelsen vælges ved forholdstalsvalg. Den gruppe,
der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. Borgmesteren er formand for
valgbestyrelsen.
Formandens plads regnes som den ene af de pladser, der tilkommer den gruppe, hvortil
formanden hører, jf. styrelseslovens § 25, stk. 2.
Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for
valgbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen udpeger:
Medlem:
1. Sofia Osmani (C) (Formand)
2. Simon Pihl Sørensen (A)
3. Søren P. Rasmussen (V)
4. Gitte Kjær-Westermann (B)
5. Hanne Agersnap (F)
Suppleant:
1. Richard Sandbæk (C)
2. Bodil Kornbek (A)
3. Henriette Breum (V)
4. Kasper Langberg (B)
5. Sigurd Agersnap (F)
Bekendtgørelse af Lov om kommunale og regionale valg, Lov om valg til Folketinget samt Lov
om valg til Europa-Parlamentet vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Lov om kommunale valg §§ 13-15, Lov om valg til Folketinget §§ 23-28 og Lov om valg til
Europa-Parlamentet § 16.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med opgaven.
Beslutningskompetence
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Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•
•
•

Lov om Kommunale og Regionale valg
Lov om valg til Folketinget
Lov om valg til Europa Parlamentet
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Punkt 19
Valg af medlemmer til Huslejenævnet (Beslutning)
Resumé
Kommunalbestyrelsen foreslår overfor Statsforvaltningen dels formand dels suppleant for
formanden for Huslejenævnet. Begge skal være cand. jur. i henhold til lov om leje af almene
boliger.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges et medlem og en suppleant til Statsforvaltningens
videre foranstaltning.
Sagsfremstilling
I henhold til boligreguleringslovens § 36, skal der nedsættes et huslejenævn. Huslejenævnet
består af 3 medlemmer. Formanden, der skal være jurist, beskikkes af direktøren for
Statsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen.
De to andre medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de
større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. De skal begge være kendt
med huslejeforhold.
Herudover er nævnet tilforordnet en socialt sagkyndig, som tiltræder nævnet i sager om
lejernes brug af det lejede.
Der udpeges en stedfortræder for hvert medlem, og den socialt sagkyndige.
Valgperioden følger den kommunale valgperiode.
Formand: Simon Pihl Sørensen (A)
Suppleant: Dorthe la Cour (C)
Indstillet af boligorganisationerne:
Medlem: Solveig Andreasen
Suppleant:
Indstillet af lejerforeningerne:
Medlem: John Hestehave
Supleant: Conny Birkholm
Socialt sagkyndig person:
Medlem: Ambreen Bashir
Suppleant: Gordana Ivezic
Lovgrundlag
Boligreguleringslovens § 36
Økonomi
Formandsvederlaget udgør godt 80.000 kr. om året
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
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Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
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Punkt 20
Valg af medlemmer til Beboerklagenævnet (Beslutning)
Resumé
Kommunalbestyrelsen foreslår overfor Statsforvaltningen dels formand dels suppleant for
formanden for Beboerklagenævnet. Begge skal være cand. jur. i henhold til lov om leje af
almene boliger.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges et medlem og en suppleant til Statsforvaltningens
videre foranstaltning.
Sagsfremstilling
Efter §§ 96 og 97 i lov om leje af almene boliger skal der i kommuner med almene boliger
nedsættes mindst et beboerklagenævn til afgørelse af tvister efter denne lov.
Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer. De to skal være
sagkyndige med hensyn til almene boligforhold. Herudover er nævnet tilforordnet en socialt
sagkyndig, som tiltræder nævnet i sager om lejernes brug af det lejede.
Formanden, der skal være jurist, beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling
fra Kommunalbestyrelsen.
De to øvrige medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis
lejeorganisationer og boligorganisationer i kommunen. De to medlemmer skal være
sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.
Kommunalbestyrelsen udpeger endvidere den socialt sagkyndige person, der er tilforordnet
nævnet i visse typer af sager.
Der udpeges en stedfortræder for hvert medlem, og den socialt sagkyndige.
Valgperioden følger den kommunale valgperiode.
Formand: Simon Pihl Sørensen (A)
Suppleant: Dorthe la Cour (C)
Indstillet af boligorganisationerne:
Medlem: Camilla Sverdlin-Højer
Suppleant:
Indstillet af lejerforeningerne:
Medlem: John Hestehave
Supleant: Conny Birkholm
Socialt sagkyndig person:
Medlem: Ambreen Bashir
Suppleant: Gordana Ivezic
Lovgrundlag
Lov om almene boligerne §§ 96 og 97.
Økonomi
Formandsvederlaget udgør godt 80.000 kr. om året
Beslutningskompetence
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Kommunalbestyrelsen
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
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Punkt 21
Valg af bestyrelsesmedlemmer til Forsyningsselskaberne (Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til bestyrelsen i forsyningsselskaberne.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges 5 medlemmer til bestyrelsen i forsyningsselskaberne.
Sagsfremstilling
Forsyningsselskaberne består af Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S og datterselskaberne
Lyngby-Taarbæk Vand A/S, Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S, Lyngby-Taarbæk Affald A/S og
Lyngby-Taarbæk Service A/S. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S er et serviceselskab, der
varetager drift og administration for søsterselskaberne Lyngby-Taarbæk Affald A/S, LyngbyTaarbæk Spildevand A/S, Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Mølleåværket A/S.
Hvert selskab har en bestyrelse. Mølleåværkets bestyrelse er udpeget af de fire kommuner,
der leverer spildevand til renseanlægget.
De øvrige selskaber er ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune gennem holdingselskabet LyngbyTaarbæk Forsyning Holding A/S.
Organiseringen betyder, at hvert selskab i Lyngby-Taarbæk Forsyning har egen økonomi og
budget/regnskab. Der er fuldt adskilt økonomi mellem selskaberne.
Selskabsopdelingen fra 2009 har til formål at adskille myndigheds- og driftsopgaverne på
forsyningsområdet. Selskabet har til formål at understøtte en effektiv, stabil, gennemskuelig
og prismæssig konkurrencedygtig ydelse inden for affalds-, vand- og spildevandsområdet,
herunder at varetage hensynet om forsyningssikkerhed.
Det følger af vedtægterne for forsyningsselskaberne, at den generalforsamlingsvalgte del af
bestyrelsen består af fem medlemmer. De politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer sidder i
bestyrelsen for samtlige forsyningsselskaber. Valgperioden følger den kommunale valgperiode.
Kommunalbestyrelsen udpeger:
Medlem:
1. Peter Linde (A)
2. Dorthe la Cour (C)
3. Annette Skafte (udpeget af C)
4. Helge Andreasen (Ø)
5. Henrik Brade (B)
Vedtægter mv. vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Vedtægt for Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S § 4, Vedtægt for Lyngby-Taarbæk
Forsyning A/S § 4, Vedtægt for Lyngby-Taarbæk Affald A/S § 4, Vedtægt for Lyngby-Taarbæk
Vand A/S § 4, Vedtægt for Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S § 4.
Økonomi
Vederlaget for formandsposten udgør 71.500 kr årligt, vederlaget til næstformanden for
bestyrelsen udgør 30.000 kr. årligt mens vederlaget for en bestyrelsespost udgør 22.500 kr.
årligt.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
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Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•
•
•
•
•
•

Ejerskabsaftale LTF med datterselskab og LTK
Vedtægter for Lyngby Taarbæk Forsyning Holding
Vedtægter for Lyngby Taarbæk Forsyning
Vedtægter for Lyngby Taarbæk Vand
Vedtægter for Lyngby Taarbæk Spildevand
Vedtægter for Lyngby Taarbæk Affald
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Punkt 22
Valg til bestyrelsen i Mølleåværket A/S (Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til bestyrelsen i Mølleåværket A/S.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges 3 medlemmer samt to suppleanter til bestyrelsen i
Mølleåværket A/S.
Sagsfremstilling
Selskabets formål er at forestå og udføre afledning og rensning af spildevand fra dele af de
tilsluttede kommuner, henholdsvis Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal
Kommune, herunder varetage drift, vedligeholde og udbygning af de anlæg, som ejes af
selskabet. Selskabet har hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune. Bestyrelsen og direktionen
forestår ledelsen af selskabets anliggender.
Det følger af vedtægtens pkt. 4.2, at Lyngby-Taarbæk indstiller tre bestyrelsesmedlemmer til
valg på selskabets generalforsamling. Lyngby-Taarbæk Kommune har ret til at indstille
formand for bestyrelsen, der vælge i forbindelse med bestyrelsens konstituering. Der skal
indstilles to personlige suppleanter for de to menige bestyrelsesmedlemmer. Der skal ikke
indstilles suppleant for bestyrelsesformanden.
Valgperioden følger den kommunale valgperiode.
Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk udpeger:
Medlem:
1. Anne Jeremiassen (I) (Bestyrelsesformand) (indstillet af C)
2. V
3. Hans Henrik Madsen (F)
Suppleant:
1. Mette Schmidt Olsen (C)
2. Dorete Dandanell (F)
Vedtægter vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Vedtægt for Mølleåværket A/S stk. 4.2.
Økonomi
Vederlaget for formandsposten udgør 57.000 kr. årligt mens en ordinær bestyrelsespost
vederlægges med 28.000 kr. årligt.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Vedtægter for Mølleåværket
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Punkt 23
Valg af medlemmer til bestyrelsen for Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby
(Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til bestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Vidensby.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges 4 medlemmer blandt Kommunalbestyrelsens
medlemmer til bestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Vidensby.
Sagsfremstilling
Foreningens formål er at bidrage til realisering af vision om, at Lyngby-Taarbæk frem mod
2020 bliver en af Nordeuropas førende videns- og universitetsbyer, en uddannelsesby med
generel høj kvalitet, bredt udbud og højt uddannelsesniveau, et internationalt orienteret
knudepunkt for arbejdskraft, kultur og handel, samt et område kendetegnet ved bæredygtig
vækst, velfærd og byudvikling. Foreningen indgår i partnerskaber med et bredt udsnit af
aktører, herunder kommunen, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre relevante
aktører. Bestyrelsen har ansvaret for ledelsen af foreningen, herunder bl.a. udarbejdelsen af
årsplan for aktiviteter og projekter som led i realiseringen af visionen.
Det følger af vedtægtens § 6, at bestyrelsen består af 13 medlemmer, hvoraf Lyngby-Taarbæk
Kommune udpeger 4 medlemmer af Kommunalbestyrelsens medlemmer. For hvert af de
valgte bestyrelsesmedlemmer kan der vælges en suppleant.
Bestyrelsen mødes sædvanligvis fire gange årligt.
Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk udpeger:
Medlem:
1. Sofia Osmani (C)
2. Charlotte Shafer (C)
3. Simon Pihl Sørensen (A)
4. (V)
Suppleant:
1. Richard Sandbæk (C)
2. Martin Vendel Nielsen (C)
3. Bodil Kornbek (A)
4. (V)
Vedtægt vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Vedtægt for Lyngby-Taarbæk Vidensby § 6.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
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Bilag
•

Vedtægter for Lyngbe-Taarbæk Vidensby
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Punkt 24
Valg af bestyrelsesmedlemmer til Taarbæk Havn (Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til bestyrelsen i Taarbæk Havn.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges to medlemmer til bestyrelsen i Taarbæk Havn.
Sagsfremstilling
Taarbæk Havn er en selvejende institution med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dens
formål er at eje og drive Taarbæk Havn. Bestyrelsen drager omsorg for havnens
vedligeholdelse og forbedring, og har tilsynet med havnens kasse- og regnskabsføring.
Det følger af vedtægtetens § 2, at Taarbæk Havn ledes af en bestyrelse på fem medlemmer.
Lyngby-Taarbæk Kommune udpeger to bestyrelsesmedlemmerne. Der er ikke krav om, at
bestyrelsesmedlemmerne skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.
Funktionsperioden løber fra første havnemøde efter kommunalvalget og fire år frem.
Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk udpeger:
Medlem:
1. Casper Strunge (C)
2. Christian Jespersen (A)
Vedtægter vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Vedtægt for Taarbæk Havn § 2.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Vedtægter for Taarbæk Havn
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Punkt 25
Valg af bestyrelsesmedlem til Fuursø Møllestrøms Interessentskab (Beslutning)
Resumé
Valg af medlem til bestyrelsen i Fuursø Møllestrøms Interessentskab.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at borgmesteren udpeges som medlem af bestyrelsen i Fuursø
Møllestrøms Interessentskab.
Sagsfremstilling
Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i Fuursø Møllestrøms Interessentskab i egenskab af
ejendomsejer af henholdsvis Lyngby Mølle og Fuglevad Mølle og delejer af Frederiksdal Mølle.
Det følger af interessentskabets næsten 300 år gamle vedtægter, at Lyngby-Taarbæk
Kommune udpeger ét medlem til bestyrelsen i Fuuresø Møllestrøms Interessentskab. Ifølge
vedtægerne behøver denne ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen, men der er praksis
for, at borgmesteren varetager hvervet som bestyrelsesmedlem i Fuursø Møllestrøms
Interessentskab.
Kommunalbestyrelsen udpeger:
Medlem: Borgmesteren
Vedtægt vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Vedtægt for Fuursø Møllestrøms Interessentskab.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Vedtægter for Fuursø Møllestrøms Interessentselskab
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Punkt 26
Valg af medlem til det fælleskommunale Baadfartsudvalg (Beslutning)
Resumé
Valg af medlem til Bådfartsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges ét medlem og én suppleant af Kommunalbestyrelsens
midte til det fælleskommunale Bådfartsudvalg.
Sagsfremstilling
Bådfartsudvalget er resultatet af et kommunalt samarbejde mellem Gladsaxe, LyngbyTaarbæk og Furesø kommuner, med det formål at give borgerne mulighed for at få større
udbytte og fornøjelse af de blå naturressourcer på Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesø og
Vejlesø. Bådfartsudvalget har til opgave at sikre, at søerne bliver besejlet efter en af
Bådfartudvalget godkendt fartplan.
Det følger af samarbejdsaftalen § 6 at Bådfartsudvalget består af ét
kommunalbestyrelsesmedlem fra hver kommune. Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse
vælger således ét medlem til udvalget og en suppleant. Lyngby-Taarbæk udpeger formanden.
Desuden deltager en embedsmand fra hver kommune i udvalgsmøderne. Vedkommende har
ikke stemmeret.
Bådfartsudvalget afholder møder mindst to gange årligt.
Valgperioden følger den kommunale valgperiode.
Kommunalbestyrelsen udpeger:
Medlem: Karsten Lomholt (C)
Suppleant: Sofia Osmani (C)
Vedtægt vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Samarbejdsaftale vedrørende bådfarten på Lyngby sø m.fl. § 6.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Bådfarten Vedtægter
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Punkt 27
Valg af medlemmer til Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø (Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges to medlemmer og to suppleanter blandt
Kommunalbestyrelsens medlemmer til Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø.
Sagsfremstilling
Mellem kommunalbestyrelserne i Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Fredensborg og Gladsaxe er der
indgået overenskomst om en fælles indvinding af vand ved Sjælsø. Det følger af
vandsektorloven, at medlemskommunerne skal overdrage deres vandforsyninger til
vandselskaber. Formålet med den fælles vandindvinding ved Sjælsø er at opretholde en
tilstrækkelig og bæredygtig drikkevandsforsyning i de kommuner, der er omfattet af
overenskomsten (medlemskommunerne).
Det følger af overenskomstens § 2, at overenskomsten administreres af Fællesudvalget for
vandindvindig ved Sjælsø. Fællesudvalget består af to medlemmer og to suppleanter fra hver
af medlemskommunernes kommunalbestyrelser.
Valgperioden følger den kommunale valgperiode, og Fællesudvalget afholder ét ordinært møde
om året.
Det følger af konstitueringsaftalen, at Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk udpeger:
Medlem:
1. Sigurd Agersnap (F)
2. Richard Sandbæk (C)
Suppleant:
1. Hanne Agersnap (F)
2. Magnus von Dreiager (C)
Vedtægter vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Vedtægt for Fællesudvalget for vandindvinding for Sjælsø § 2.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Overenskomst Vandindvinding ved Sjælsø
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Punkt 28
Valg af medlemmer til Hegnsynet (Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til Hegnsynet.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges 3 medlemmer, heraf en formand, og 3 suppleanter til
Hegnsynet.
Sagsfremstilling
Hegnsynet træffer afgørelse i hegnstvister mellem naboer. Hvis det ikke er muligt at blive enig
med sin nabo i hegnstvister, kan man således henvende sig til Hegnsynet og bede om at få
foretaget et hegnsyn.
I henhold til Hegnslovens § 27 skal der nedsættes et hegnsyn bestående af 3 medlemmer, af
hvilke det ene udpeges som formand. Mindst et af medlemmerne skal være plantesagkyndig
og et skal være bygningssagkyndig. Endvidere skal der udpeges 3 suppleanter.
Ingen, der har opnået en alder af 60 år og derover, er forpligtet til at modtage beskikkelse.
Kommunalbestyrelsen udpeger som medlemmer:
1. Jens Ulrik Madsen (C) (Formand)
2. Silas Mudoh (A)
3. Jørn Unnerup (B)
Suppleant:
1. Marcus Perathoner (C)
2. Finn Riber (A)
3. Paul Jeppesen (B)
Hegnsloven vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Hegnsloven § 27.
Økonomi
Der ydes et formandshonorar på 774 kr. og medlemshonorar på 516 kr. for hver gennemført
hegnsynsforretning.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Hegnsloven
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Punkt 29
Valg af bestyrelsesmedlem til Frilandsmuseets Grundkøbsfond (Beslutning)
Resumé
Valg af medlem til bestyrelsen i Frilandsmuseets Grundkøbsfond.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at borgmesteren udpeges som bestyrelsesmedlem i Frilandsmuseets
Grundkøbsfond.
Sagsfremstilling
Frilandsmuseets Grundkøbsfond har til formål at udvidde Frilandsmuseets grundareal.
Det følger af § 1 i vedtægten, at fonden ledes af en bestyrelse på fem personer, hvoraf
Lyngby-Taarbæk udpeger én. Der er intet krav om, at udpegningen sker blandt
Kommunalbestyrelsens medlemmer, men borgmesteren har i seneste valgperioder varetaget
hvervet herfor.
Valgperioden følger den kommunale valgperiode.
Kommunalbestyrelsen udpeger:
Medlem: Borgmesteren
Vedtægt vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Vedtægt for Frilandsmuseets Grundkøbsfond § 1.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Vedtægter for Frilandsmuseets Grundkøbsfond
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Punkt 30
Valg til bestyrelsen i Handelskolen København Nord (Beslutning)
Resumé
Valg af medlem til bestyrelsen i Handelsskolen København Nord.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges ét medlem blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
til bestyrelsen i Handelsskolen København Nord.
Sagsfremstilling
København Nord (KNord) omfatter Handelsskolen, Handelsgymnasiet og Lyngby Gymnasium
og har hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune. Institutionens udbyder erhvervsuddannelser,
arbejdsmarkedsuddannelser og uddannelser inden for det merkantile område samt de
gymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og almen studentereksamen. Bestyrelsen i
KNord skal tilsammen bidrage til at fremme institutionens strategiske virke med deres erfaring
og faglige indsigt i uddannelse og arbejdsmarkedets behov for uddannelserne.
Det følger af vedtægtens § 4, at institutionen ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer, hvoraf
Lyngby-Taarbæk udpeger ét medlem blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
Valgperioden følger den kommunale valgperiode.
Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk udpeger:
Medlem: Søren P. Rasmussen (V)
Vedtægt vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Vedtægt for Handelsskolen København Nord § 4.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Vedtægter for Handelsskolen KNord
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Punkt 31
Valg til bestyrelsen i Medieskolen Lyngby (Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til bestyrelsen i Medieskolen Lyngby.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges to medlemmer til Medieskolen Lyngbys bestyrelse.
Sagsfremstilling
Medieskolens formål er at drive produktionsvirksomhed i henhold til loven om
produktionsskoler. Skolen er et tilbud til unge under 25 år, som ikke har gennemført en
ungdomsuddannelse, og som ikke har forudsætninger til at påbegynde en
ungdomsuddannelse. Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse. Bestyrelsen vælger
af sin midte både formand og næstformand for bestyrelsen.
Det følger af vedtægtens § 3, at bestyrelsen består af syv medlemmer, hvor Lyngby-Taarbæk
udpeger to medlemmer til bestyrelsen. Der er ikke krav om at udpegningen foretages blandt
Kommunalbestyrelsens medlemmer.
Valgperioden følger den kommunale valgperiode.
Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk udpeger:
Medlem:
1. Anette Skafte (O) (Udpeget af C)
2. Dorete Dandanell (F)
Vedtægt vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Vedtægt for Medieskolen Lyngby § 3.
Økonomi
Formandsvederlaget udgør 26.400 kr. årligt. De øvrige bestyrelsesposter er ikke forbundet
med vederlag.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Vedtægter for Medieskolen
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Punkt 32
Valg til bestyrelsen i Virum Gymnasium (Beslutning)
Resumé
Valg af medlem til bestyrelsen i Virum Gymnasium.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges ét medlem blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til
Virum Gymnasiums bestyrelse, og at direktør Lene Magnussen godkendes som
bestyrelsesmedlem indstillet af grundskolesektoren.
Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Virum Gymnasium varetager den overordnede ledelse af institutionen og er
ansvarlig for institutionens drift.
Det følger af vedtægtens § 4, at bestyrelsen består af seks medlemmer, hvor
kommunalbestyrelserne i regionen udpeger ét medlem til bestyrelsen. Ifølge fælleskommunal
aftale er det Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune, der udpeger det fællesregionale kommunale medlem. Deruodver udpeger grundskolesektoren i Lyngby-Taarbæk
Kommune ét medlem. Grundskolesektoren peger på direktør Lene Magnussen til varetagelse af
hvervet.
Valgperioden følger den kommunale valgperiode og løber fra 1. maj efter kommunalvalg.
Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk udpeger:
Medlem: Simon Pihl Sørensen (A)
Indstillet af grundskolesektoren:
Direktør Lene Magnussen
Vedtægt vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Vedtægt for Virum Gymnasium § 4.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Vedtægter for Virum Gymnasium
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Punkt 33
Valg af medlem til bestyrelsen for VUC Lyngby (Beslutning)
Resumé
Valg af medlem til bestyrelsen for VUC Lyngby.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges et bestyrelsesmedlem til VUC Lyngby.
Sagsfremstilling
VUC Lyngby er en selvejende institution og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Institutionens formål er at sikre
udbud af almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og
ordblindeundervisning til voksne. Institutionen kan endvidere udbyde gymnasiale uddannelser.
Bestyrelsen for VUC Lyngby skal varetage den overordnede ledelse af institutionen og er
ansvarlig for institutionens drift.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Heraf er 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelserne i
regionen i forening. Ifølge fælleskommunal aftale udpeger Lyngby-Taarbæk Kommune dette
bestyrelsesmedlem.
Funktionsperioden er 4 år løbende fra 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelsen har været
afholdt.
Det er ikke et krav, at den der udpeges er medlem af en kommunalbestyrelse.
Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 70. år.
Medlem: Martin Vendel Nielsen (C)
Vedtægter vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Vedtægt for VUC Lyngby § 4.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med opgaven.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Vedtægter for VUC Lyngby
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Punkt 34
Valg af medlemmer til Grundlisteudvalget (Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til Grundlisteudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges 5 medlemmer til Grundlisteudvalget
Sagsfremstilling
Enhver dansk statsborger mellem 18 og 65 år med valgret til Folketinget kan blive valgt som
nævning eller domsmand, såkaldte lægdommere. Hvervet som lægdommer er et borgerligt
ombud.
Nævninge og domsmænd udtages af landsrettes præsident ved lodtrækning blandt de
personer, som står på grundlisterne. Grundlister udarbejdes af Grundlisteudvalget.
Grundlisteudvalgets opgave er således at vælge et antal personer, der må anses for egnede til
at virke som nævninge eller domsmænd i en retssag. Grundlisteudvalget træder sammen hver
4. år.
Udpeget til Grundlisteudvalget er:
1. Leif Luxhøj (A)
2. Paul Jeppesen (B)
3. Uni Isenstein (C)
4. V
5. Dorete Dandanell (F)
Lovgrundlag
Retsplejelovens § 72.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
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Punkt 35
Valg af medlemmer til Bevillingsnævnet (Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til bevillingsnævnet.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at borgmesteren udpeges som formand for bevillingsnævnet, og at der
herudover udpeges fire medlemmer, hvoraf det ene medlem udpeges efter indstilling fra
Horesta og det andet medlem efter indstilling fra Restaurationsbranchens Forbund, mens
Kommunalbestyrelsen udpeger de to sidste medlemmer.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et bevillingsnævn til at varetage
myndighedsbehandlingen i sager om alkoholbevilling, dog således at nævnets afgørelse kan
indbringes for Kommunalbetyrelsen En alkoholbevilling gælder et bestemt forretningssted og i
udgangspunktet for et tidsrum af 8 år, dog kan den efter omstændighederne begrænses og
betinges af vilkår.
Bevillingsnævnet skal jf. Restaurationslovens § 10 stk. 3 bestå af en repræsentant for politiet
valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem med relevant kendskab til virksomhedsøkonomi
og indtil 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af Kommunalbestyrelsen, kan
være medlem af nævnet.
I henhold til forretningsordenen for bevillingsnævnet i Lyngby-Taarbæk Kommune består
nævnet af borgmesteren, politidirektøren og fire medlemmer valgt af Kommunalbestyrelsen.
Borgmesteren er formand for bevillingsnævnet. Af de fire medlemmer valgt af
Kommunalbestyrelsen skal én person være sagkyndig jf. ovenfor.
Der er pt. nedsat et bevillingsnævn i Lyngby-Taarbæk Kommune med borgmesteren som
formand, to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, et medlem indstillet af HORESTA og et
medlem indstillet af Restaurationsbranchens Forbund.
Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til nævnets sammensætning. Jf. indstillingen foreslår
forvaltningen, at Borgmesteren udpeges som formand for nævnet samt at der udpege fire
personer som medlemmer af nævnet, således:
Formand: Borgmesteren
1. Thomas Frederiksen (I) (Udpeget af C)
2. V
Politidirektøren født medlem
Restauratør Carsten Bak Sørensen, Post Pub & Bjælkestuen udpeges som medlem efter
indstilling fra Horesta
Faglig sekretær Tom Elnes Christensen udpeges som medlem efter indstilling fra 3F (Fagligt
Fælles Forbund)
Regelgrundlag og forretningsorden er vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Restaurantionsloven § 10, stk. 3. Hvis der ikke nedsættes et bevillingsnævn, påhviler
afgørelser efter Restaurationsloven Kommunalbestyrelsen.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
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Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•
•
•

Restaurationsloven
Ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling
Forretningsorden for bevillingsnævnet
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Punkt 36
Valg til bestyrelse i Kollektivhusene Virumgaard (Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til bestyrelsen i Kollektivhusene Virumgaard.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges 3 medlemmer til Kollektivhusene Virumgaards
bestyrelse.
Sagsfremstilling
Kollektivhusene Virumgaard er en selvejende institution, hvis formål er at drive boliger for
ældre borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune, som led i bestræbelser på at opfylde bolig- og
aktivitetsbehov for ældre mennesker.
Det følger af vedtægtens § 2, at bestyrelsen består af fem personer, hvoraf Lyngby-Taarbæk
udpeger 3 medlemmer, der ikke behøver findes blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsens medlemmer udpeges for en fire-årig periode og afholder mindst to ordinære
møder om året.
Valgperioden følger den kommunale valgperiode.
Kommunalbestyrelsen udpeger:
Medlem:
1. Ann Wæhrens (A)
2. Paul Jeppesen (B)
3. V
Vedtægt vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Vedtægter for Kollektivhusene Virumgaard § 2.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Vedtægter for Kollektivhusene Virumgaard

50

Punkt 37
Valg af bestyrelsesmedlem til Boligselskabet Taarbækhøj (Beslutning)
Resumé
Valg af bestyrelsesmedlem til Boligselskabet Taarbækhøj
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges et medlem til boligselskabets bestyrelse.
Sagsfremstilling
Boligselskabet Taarbækhøj er en almennyttig boligorganisation med boliger beliggende i
Taarbæk. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 1 medlem skal udpeges af og blandt
Kommunalbestyrelsens medlemmer. Samtidig med valg af medlemmet skal der udpeges en
suppleant. Borgmesteren kan ifølge boligselskabets vedtægt ikke udpeges som
bestyrelsesmedlem.
Medlem: Karsten Lomholt (C)
Suppleant: Richard Sandbæk (C)
Lovgrundlag
Vedtægt for boligselskabet Taarbækhøj § 11
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Vedtægter Taarbækhøj
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Punkt 38
Valg af bestyrelsesmedlemmer til Lyngby Almennyttige Boligselskab (Beslutning)
Resumé
Valg af bestyrelsesmedlemmer til Lyngby Almennyttige Boligselskab.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges 2 bestyrelsesmedlemmer blandt Kommunalbestyrelsens
midte til bestyrelsen for Lyngby Almennyttige Boligselskab og at det udpeges 2 suppleanter.
Sagsfremstilling
Lyngby almennyttige Boligselskab består af 16 afdelinger, hvor der er familieboliger,
ældreboliger, ungdomsboliger, plejeboliger og enkeltværelser.
Ifølge vedtægtens § 9 består bestyrelsen af 7 medlemmer, hvoraf Kommunalbestyrelsen
udpeger de to medlemmer blandt dens midte. Herudover udpeges 2 suppleanter.
1. Anne Jeremiassen (I) (udpeget af C)
2. Mette Hoff (A)
Suppleant:
1. Thomas Frederiksen (I) (Udpeget af C)
2. Bodil Kornbek (A)
Vedtægt vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Vedtægt for Lyngby Almennyttige Boligselskab § 9.
Økonomi
Der er et årlig bestyrelsesvederlag på godt 9.000 kr.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
C udpeger andet medlem samt suppleant blandt Kommunalbestyrelsens midte, end det af
sagsteksten foreslåede.
Mette Hoff (A) valgt som bestyrelsesmedlem og Bodil Kornbek (A) som suppleant.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Vedtægter Lyngby Almennyttige boligselskab
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Punkt 39
Valg af bestyrelsesmedlemmer til Lyngby Boligselskab (Beslutning)
Resumé
Valg af bestyrelsesmedlemmer til Lyngby Boligselskab.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges to bestyrelsesmedlemmer blandt
Kommunalbestyrelsens midte og to suppleanter til bestyrelsen for Lyngby Boligselskab
Sagsfremstilling
Lyngby Boligselskab består af 7 boligafdelinger, der ligger spredt ud over hele Lyngby
Kommune. Ifølge vedtægt for Lyngby Boligselskab § 10, kan Kommunalbestyrelsen udpege 2
medlemmer blandt dens midte til boligselskabets bestyrelse samt to suppleanter.
Medlem:
1. Robin Prudholm (C)
2. Ditte Greisen (Å)
Suppleant:
1. Karsten Lomholt (C)
2. Jarl Lundin Overbeck (Å)
Lovgrundlag
Vedtægt for Lyngby Boligselskab § 10.
Økonomi
Der er et årligt bestyrelseshonorar på 6.400 kr.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Vedtægter Lyngby Boligselskab
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Punkt 40
Valg til bestyrelse i Kampsax Kollegiet (Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til bestyrelsen i Kampsax Kollegiet.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges to medlemmer og to suppleanter til Kampsax Kollegiets
bestyrelse.
Sagsfremstilling
Kampsax Kollegiet er en selvejende institution, hvis formål er at drive institution for unge
under uddannelse. Kollegiet er placeret på Danmarks Tekniske Universitets (DTU) campus og
består af 521 enkeltværelser.
Det følger af vedtægtens § 4, at bestyrelsen består af seks medlemmer, hvoraf LyngbyTaarbæk udpeger to medlemmer og to suppleanter. Den ene tredjedel udpeges direkte af
Kommunalbestyrelsen, den anden tredjedel udpeges efter indstilling fra beboerne. Den sidste
tredjedel udpeges efter indstilling fra ledelsen på DTU.
Valgperioden følger den kommunale valgperiode.
Kommunalbestyrelsen udpeger:
Medlem:
1. Freddy Jacobsen (D) (udpeget af C)
2. Dorete Dandanell (F)
Suppleant:
1. C
2. Sigurd Agersnap (F)
Vedtægt vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Vedtægten for Kampsax Kollegiet § 4.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Vedtægter for Kampsaxkollegiet
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Punkt 41
Valg til bestyrelse i Professor Ostenfeld Kollegiet (Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til bestyrelsen i Professor Ostenfeld Kollegiet.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges to medlemmer og to suppleanter til Professor Ostenfeld
Kollegiet bestyrelse.
Sagsfremstilling
Professor Ostenfeld Kollegiet er en selvejende institution, hvis formål er at drive indstitution for
unge under uddannelse. Kollegiet er placeret tæt på Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
campus og består af 276 enkeltværelser.
Det følger af vedtægtens § 4, at bestyrelsen består af seks medlemmer, hvoraf LyngbyTaarbæk udpeger to medlemmer og to suppleanter. Den ene tredjedel udpeges direkte af
Kommunalbestyrelsen, den anden tredjedel udpeges efter indstilling fra beboerne. Den sidste
tredjedel udpeges efter indstilling fra ledelsen på DTU.
Valgperioden følger den kommunale valgperiode.
Kommunalbestyrelsen udpeger:
Medlem:
1. Marcus Alexander Christensen (B)
2. V
Suppleant:
1. Paul Jeppesen (B)
2. V
Vedtægt vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Vedtæft for Professor Ostenfeld Kollegiet § 4.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Vedtægter for Professor Ostenfeld Kollegiet
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Punkt 42
Valg til bestyrelse i Villum Kann Rasmussen Kollegiet (Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til Villum Kann Rasmussen Kollegiet.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges to medlemmer og to suppleanter til Villum Kann
Rasmussen Kollegiets bestyrelse.
Sagsfremstilling
Villum Kann Rasmussen Kollegiet er en selvejende institution, hvis formål er at drive institution
for unge under uddannelse. Kollegiet er placeret på Danmarks Tekniske Universitets (DTU)
campus og består af 42 dobbeltværelser.
Det følger af vedtægtens § 4, at bestyrelsen består af seks medlemmer, hvoraf LyngbyTaarbæk udpeger to medlemmer og to suppleanter. Den ene tredjedel udpeges direkte af
Kommunalbestyrelsen, den anden tredjedel udpeges efter indstilling fra beboerne. Den sidste
tredjedel udpeges efter indstilling fra ledelsen på DTU.
Valgperioden følger den kommunale valgperiode.
Kommunalbestyrelsen udpeger:
1. Joachim Knudsen (Ø)
2. Christop Baastrup (A)
Suppleant:
1. Jeanne Astrup (Ø)
2. Ann Wæhrens (A)
Vedtægt vedlagt (bilag)
Lovgrundlag
Vedtægten for Villum Kann Rasmussen Kollegiet § 4.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Vedtægter for Villum Kann Rasmussen Kollegiet
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Punkt 43
Valg af medlem til Kredsrådet for Nordsjællands Politi (Beslutning)
Resumé
Valg af medlem til Kredsrådet for Nordsjællands Politi.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at borgmesteren udpeges som medlem af Kredsrådet for Nordsjællands
Politi, og at 1. viceborgmesteren udpeges som suppleant.
Sagsfremstilling
Kredsrådets orienteres løbende om politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt
drøfter spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politi og
lokalsamfund. Som del af den løbende orientering afgiver politidirektøren hvert år en skriftlig
redegørelse til Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed i politikredsen over det forløbne år,
herunder om det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politi, kriminalforsorgen og
hver kommune.
Det følger af retsplejelovens § 111-112 at Lyngby-Taarbæk udpeger borgmesteren og én
suppleant blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til Kredsrådet.
Valgperioden følger den kommunale valgperiode.
Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk udpeger:
Medlem: Borgmesteren
Suppleant: Viceborgmesteren
Vedtægter vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Retsplejelovens § 111-112
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Retsplejeloven Nordsjællands Politi
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Punkt 44
Valg af medlem til Beredskabskommissionen (Beslutning)
Resumé
Godkendelse af Lyngby-Taarbæk Kommunes medlem af Beredskabskommission Øst.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at borgmesteren godkendes som medlem af Beredskabskommission
Øst.
Sagsfremstilling
I henhold til beredskabslovens §§9-10 er Kommunalbestyrelsen ansvarlig for
beredskabskommissionen. Der er etableret fælles beredskab med Ballerup, Herlev, Gentofte,
Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner og selskabets dækningsområde ligger i både
Nordsjællands og Vestegnens politikreds.
Beredskabskommissionen består af borgmestrene i de fem kommuner, politidirektøren for
Nordsjællands Politi og politidirektøren for Vestegnens Politi.
Beredskabskommissionen har til formål at varetage de deltagende kommuners
beredskabsopgaver med at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendomme
og miljøet ved ulykker og katastrofer.
Kommunalbestyrelsen godkender, borgmesteren i Lyngby-Taarbæk Kommune som medlem af
Beredskabskommission Øst.
Vedtægter mv. vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Beredskabsloven §§9-10.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med opgaven.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Samordningsaftale for beredskab øst
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Punkt 45
Valg af bestyrelsesmedlem til Fonden Bagsværd Rostadion (Beslutning)
Resumé
Valg af medlem til Fonden Bagsværd Rostadion.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges ét medlem medlemmer til Fonden Bagsværd Rostadion
samt at bestyrelsesposten i I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø under afvikling besættes
administrativt.
Sagsfremstilling
Fonden Bagsværd Rostadion har til formål at opgradere, renovere og herefter fastholde
faciliteterne på Bagsværd Rostadion i international standard for derved at højne det sportslige
niveau indenfor roning, kano og kajak for såvel eliteidrætsudøvere som motionister, herunder
både børn og voksne.
Det følger af vedtægtens pkt. 8, at fonden ledes af en bestyrelse på fire, hvoraf LyngbyTaarbæk udpeger ét medlem. Ved udpegning tilstræbes viden og erfaring indenfor fondens
formål, herunder økonomi og jura, og i kraft af fondens iværksættelseraktiviter relevant
erfaring og viden som bygherre. Der er ikke krav om udpegning af
Kommunalbestyrelsesmedlem.
Bestyrelsens medlemmer udpeges for en fire-årig periode og mødes fire gange årligt.
Lyngby Taarbæk Kommune skal ligeledes udpege et bestyrelsesmedlem til I/S Danmarks
Rostadion Bagsværd Sø under afvikling. Denne post besættes administrativt
Kommunalbestyrelsen udpeger:
Fonden Bagsværd Rostadion
Medlem: Rolf Aagaard Svendsen (C)
I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø under afvikling:
Medlem: Projekt- og vicedirektør Birger Kjer Hansen (administrativt udpeget)
Vedtægter vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion pkt. 8.
Økonomi
Vederlag for bestyrelsesmedlemmer udgør 20.000 kr. årligt.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Vedtægter for Fonden Bagsværd Rostadion
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Punkt 46
Valg af bestyrelsesmedlem til Vestforbrænding I/S (Beslutning)
Resumé
Valg af medlem til bestyrelsen i Vestforbrænding I/S.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges ét medlem og én suppleant blandt
Kommunalbestyrelsens medlemmer til bestyrelsen i Vestforbrænding I/S.
Sagsfremstilling
Interessentskabet driver alle former for aktiviteter inden for affaldsbehandling.
Vestforbrænding består af 19 ejerkommuner, hvoraf der indsamles og behandles affald fra
borgere og virksomheder. Vestforbrænding rummer Danmarks største forbrændingsanlæg, der
producerer fjernvarme og elektricitet for henholdsvis ca. 63.000 hustande og ca. 140.000
gennemsnitsdanskeres årsforbrug.
Det følger af vedtægtens § 10, at hver af de 19 deltagende kommuner vælger ét medlem og
én suppleant til bestyrelsen blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
Valgperioden følger den kommunale valgperiode.
Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk udpeger:
Medlem: Karsten Andersen (C)
Suppleant: Sigurd Agersnap (F)
Vedtægter vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Vedtægt for Vestforbrænding I/S § 10
Økonomi
Vederlaget for bestyrelsesposten udgør ca. 22.000 kr. årligt.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•
•

Vedtægter for Vestforbrændingen §8 og §10
Vedtægter for Vestforbrændingen
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Punkt 47
Valg af medlem til repræsentantskabet Trafikselskabet Movia (Beslutning)
Resumé
Valg af medlem til repræsentantskabet i Trafikselskabet Movia.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges ét medlem og én suppleant blandt
Kommunalbestyrelsens medlemmer til repræsentantskabet i Trafikselskabet Movia.
Sagsfremstilling
Region Hovedstaden og Region Sjælland samt alle kommuner i de to regioner, bortset fra
Bornholms Regionskommune etablerede med virkning fra 1. januar 2007 ét samlet
trafikselskab, der dækker de to regioners geografiske område. Formålet med Trafikselskabet
Movia er blandt andet at varetage offentlig servicetrafik, takster og billetteringssystemer,
individuel handicapkørsel og privatbaner mv. Repræsentantskabet udpeger de kommunale
repræsentanter til trafikselskabets bestyrelse. Repræsentantskabet skal derudover træffe
beslutninger i sager, som bestyrelsen forelægger, ligesom bestyrelsen kan fremlægge
trafikpolitiske temaer til drøftelse med repræsentantskabet.
Det følger af vedtægtens § 2, at repræsentantskabet består af ét medlem fra hver kommune.
Lyngby-Taarbæk udpeger hertil ét medlem samt én suppleant blandt Kommunalbestyrelsens
medlemmer.
Valgperioden følger den kommunale valgperiode. Repræsentantskabet afholder mindst ét
ordinært møde om året.
Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk udpeger:
Medlem: Sigurd Agersnap (F)
Suppleant: Richard Sandbæk (C)
Vedtægter vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Vedtægt for repræsentantskabet i Trafikselskabet Movia § 2.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Vedtægter for Trafikselskabet Movia
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Punkt 48
Valg af bestyrelsesmedlem til Bellevue Strandpark I/S (Beslutning)
Resumé
Valg af medlem til bestyrelsen i Bellevue Strandpark I/S.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges ét medlem og én suppleant til bestyrelsen i Bellevue
Strandpark I/S blandt kommunens administrative personale.
Sagsfremstilling
Bellevue Strandpark I/S har til formål at drive strandparkens ejendomme og rekreative
område og har hjemsted i Gentofte Kommune.
Det følger af vedtægtens § 4, at selskabet ledes af en bestyrelse bestående af syv
medlemmer, hvoraf Lyngby-Taarbæk vælger ét medlem samt én suppleant. Der er intet krav
om, at der udpeges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst én gang årligt.
Valgperioden følger den kommunale valgperiode.
Kommunalbestyrelsen udpeger:
Medlem: Projekt- og Vicedirektør Birger Kjer Hansen
Suppleant: Kontorchef Tina Koch Ritter
Vedtægt vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Vedtægt for Bellevue Strandpark I/S § 4.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommualbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Vedtægter for Bellevue Strandpark
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Punkt 49
Valg af bestyrelsesmedlem i BIOFOS (Beslutning)
Resumé
Valg af medlem til bestyrelsen i BIOFOS.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges ét medlem blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
til bestyrelsen i BIOFOS.
Sagsfremstilling
BIOFOS (binavn Vores Rens-koncern) består af et holdingselskab, der dels ejer BIOFOS
Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS Service A/S.
Selskabets primært formål er at forestår rensning af tilledt regn- og spildevand for
Kommunernes spildevandsselskaber.
Det følger af ejeraftalens pkt. 10, at hver kommune indstiller én person til valg til bestyrelsen,
uanset om den enkelte kommune er direkte eller indirekte ejer af Holdingselskabet. Ejerne er
på generalforsamlingen forpligtede til at stemme for indstillede kandidater. Bestyrelsen for
hodingselskabet, rensningsselskaberne og serviceselskabet er en enhedsbestyrelse. LyngbyTaarbæk indstiller ét medlem blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, mens medarbejderne
i Serviceselskabet kan vælge to medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Der er på
nuværende tidspunkt 15 ejerkommuner.
Bestyrelsesmedlemmer i BIOFOS vælges for en fire-årig periode. Ny bestyrelse tiltræder efter
selskabets generalforsamling i maj måned 2018. Bestyrelsesformanden vælges af
generalforsamlingen og næstformanden vælges af bestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk indstiller:
Medlem: Sigurd Agersnap (F)
Vedtægter mv. vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Ejeraftale for BIOFOS pkt. 10.
Økonomi
Vederlaget for bestyrelsesposten udgør ca. 5.000 kr. årligt.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•
•
•
•
•

Ejeraftale Biofos
Vedtægter Biofos
Vedtægter Biofos
Vedtægter Biofos
Vedtægter Biofos

AS
Spildevandscenter Avedøre
Lynettefællesskabet
Holding
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Punkt 50
Valg af medlemmer til repræsentantskabet i HMN Naturgas I/S (Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til repræsentantskabet i HMN Naturgas I/S.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges to medlemmer og to suppleanter blandt
Kommunalbestyrelsens medlemmer til repræsentantskabet i HMN Naturgas I/S.
Sagsfremstilling
Selskabet er en fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og
Naturgasfordelingsselskabet i Midt-/Nordjyske Region I/S. Selskabet har til formål at forestå
ledelse og drift af en række naturgasaktiviteter. Af aktiviteter kan nævnes distribution af
naturgas, anlæg og drift af distributionsnet, salg af naturgas mv. Selskabets øverste
myndighed er repræsentantskabet. Antallet af personer i repræsentantskabet svarer til antallet
af interessenter med tillæg af 50 % oprundet til nærmeste ulige tal.
Det følger af vedtægtens § 6, at hver interessent udpeger forlods én repræsentant, mens
resten udpeges af interessenterne ved forholdsvalg i forhold til interessenternes ejerandel.
Lyngby-Taarbæk Kommune skal udpege to medlemmer og to suppleanter blandt
Kommunalbestyrelsens medlemmer jf. vedtægtens bilag 1.
Valgperioden følger den kommunale valgperiode.
Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk udpeger:
1. Karsten Andersen (C)
2. Simon Pihl Sørensen (A)
Suppleant:
1. Charlotte Shafer (C)
2. Bodil Kornbek (A)
Vedtægter vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Vedtægt for HMN Naturgas I/S § 6.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Vedtægter for HMN
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Punkt 51
Valg til Hjemmeværnets Distriksudvalg (Beslutning)
Resumé
Valg af medlem til Hjemmeværnets Distriksudvalg.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges ét medlem til Hjemmeværnets Distriksudvalg.
Sagsfremstilling
Ifølge cirkulære om hjemmeværnets distriktsudvalg, træffer distriksudvalgene afgørelse om
optagelse som frivillige i hjemmeværnet. Distriktsudvalget vurderer om ansøgeren er værdig
til den agtelse og tillid, herunder betroelse af våben, som frivillig tjeneste i Hjemmeværnet
forudsætter. Landet opdeles af Forsvarsministeriet i et antal distriksområder, for hvilke der i
hver oprettes distriksudvalg.
Det følger af cirkulærets § 3, stk. 2, at formanden udpeges af Forsvarsministeriet efter forslag
fra Den Kommitterede for hjemmeværnet. Distriktsudvalgets øvrige medlemmer udpeges af
Forsvarsministeriet efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser. Ifølge
Bekendtgørelse af lov om hjemmeværnet § 9 består distriksudvalgene af fire til ti medlemmer.
Der indstilles ét medlem pr. kommune i distriktsudvalget, dog således at der indstilles mindst
4 medlemmer pr. distriktsudvalg. Flere medlemmer fra samme kommune kan indstilles,
såfremt kommunen har en befolkningsgrundlag på mere end 100.000 indbyggere. Det følger
heraf, at Lyngby-Taarbæk udpeger ét medlem. Udpegningen behøver ikke ske blandt
Kommunalbestyrelsens medlemmer.
Distriksudvalgets funktionsperiode er fire år. Valgperioden begynder 1. september i året efter
at almindeligt kommunalvalg er afholdt.
Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk udpeger:
Medlem: Karsten Lomholt (C)
Cirkulære om hjemmeværnets distriktudvalg vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om Hjemmeværnet § 9.
Økonomi
Vederlaget som medlem af Hjemmeværnets Distriksudvalg udgør ca. 5000 kr. årligt.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Cirkulære om hjemmeværnets distriktsudvalg
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Punkt 52
Valgt af medlem til Fredningsnævnet (Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til det lokale Fredningsnævn.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges ét medlem og én suppleant til Fredningsnævnet.
Sagsfremstilling
Fredningsnævnet træder i funktion ved fredninger af arealer, som er beliggende i hver enkelt
kommune. Fredningsnævnet behandler forslag om nye fredninger og ansøgninger om
dispensation om nuværende fredninger.
I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 35 skal der nedsættes 2-3 fredningsnævn i hver
region. Hvert fredningsnævn består af en formand udpeget af Miljø- og Fødevareministeren og
et medlem udpeget af pågældende kommunalbestyrelse.
Lyngby-Taarbæk Kommune hører til Fredningsnævnet København.
Der skal udpeges 1 medlem og 1 suppleant. Der er ikke krav om, at det er et medlem af
kommunalbestyrelsen, der udpeges.
Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune udpeger:
Medlem:
1: Dorete Dandanell (F)
Suppleant:
1: Kasper Langberg (B)
Bilag vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Naturbeskyttelsesloven § 35.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med opgaven.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Fredningsnævnene
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Punkt 53
Valg af Mark- og Vejfred vurderingsmænd (Beslutning)
Resumé
Valg af vurderingmænd i henhold til lov om Mark- og Vejfred.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges 3 vurderingmænd, hvoraf en udpeges som formand.
Sagsfremstilling
Vurderingsmændene har til opgave at vurdere skader som følge af husdyrs færdsel på
fremmed grund, når der er fremsat ertsstaningskrav som følge heraf. Hvis der er tale om en
skade, der er omfattet af Loven om mark- og vejfred, skal vurderingsmændene afgøre
erstatningsspørgsmålet ved en kendelse.
I henhold til Mark- og Vejfredningslovens § 21, skal der i hver kommune udpeges 3
vurderingsmænd. Kommunalbestyrelsen skal bestemme, hvem der skal være formand.
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at opgaven i henhold til Mark- og vejfredsloven
overdrages til Hegnsynet.
Bekendtgørelsen om Mark- og Vejfred vedlagt (bilag).
Medlem:
1: (formand) C
2: Finn Riber (A)
3: Anne Grethe Bülow (F)
Lovgrundlag
Lov om mark og vejfred § 21.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med opgaven.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Bekendtgørelse om Mark og Vejfred
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Punkt 54
Valg af medlem til Overtaksationskommissionen vedr. offentlige veje (Beslutning)
Resumé
Valg af medlem til overtaksationskommissionen vedrørende offentlige veje.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges et medlem af overtaksationskommissionen vedrørende
offentlige veje.
Sagsfremstilling
Overtaksationskommissionen har til formål at afgøre erstatningsspørgsmål m.v. i henhold til
lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse
af veje, lov om planlægning, lov om okker, lov om betalingsregler for
spildevandsforsyningsselskaber m.v., vandløbsloven og vandforsyningsloven samt en række
andre love. Taksationskommissionen er 1. instans og overtaksationskommissionen er 2.
instans i sagsbehandlingen.
I henhold til Lov om offentlige veje § 105 nedsætter transportministeren
taksationskommissionen.
En overtaksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk
kandidateksamen, udnævnes af transportministeren for en 6-årig periode. Regeringen
udnævner endvidere 2 faste medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til den enkelte
sag yderligere 2 medlemmer fra en kommunal liste.
Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 person, der for Kommunalbestyrelsens funktionstid
optages på en liste over medlemmer af overtaksationskommissionen, der omfatter kommunen.
Medlemmer, der deltager i behandlingen af en taksations- eller overtaksationssag må ikke
også have truffet beslutning om ekspropriation.
Det samme medlem kan ikke deltage i både taksations- og overtaksationskommissionens
behandling af sagen. Det kan derfor ikke være den samme person, der udpeges til begge
hverv.
Medlemmer af overtaksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af
ejendomme.
Medlem: (V)
Lov om offentlige veje vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Lov om offentlige veje § 106.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
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Bilag
•

Lov bekendtgørelse Overtaksationskommission
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Punkt 55
Valg af medlemmer til Taksationskommissionen vedr. offentlige veje (Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til taksationskommissionen vedrørende offentlige veje.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges 2 medlemmer til Taksationskommissionen vedrørende
offentlige veje.
Sagsfremstilling
Taksationskommissionen har til formål at afgøre erstatningsspørgsmål m.v. i henhold til lov om
offentlige veje, lov om private fællesveje, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje,
lov om planlægning, lov om okker, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber
m.v., vandløbsloven og vandforsyningsloven samt en række andre love.
Taksationskommissionen er 1. instans og overtaksationskommissionen er 2. instans i
sagsbehandlingen
I henhold til Lov om offentlige veje § 105 nedsætter transportministeren
takssationskommissionen. En taksationskommission består af 3 medlemmer. Formanden, der
skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transportministeren for en 6-årig periode.
Formanden udtager til den enkelte sag 2 medlemmer fra en kommunal liste.
I hver kommune udpeges 2 medlemmer, der optages på en liste over medlemmer af den
taksationskommission, som kommunen er omfattet af. Kommunalbestyrelsen skal således
udpege 2 medlemmer, der for Kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over
medlemmer af den taksationskommission, der omfatter kommunen.
Medlemmer, der deltager i behandlingen af en taksationsag, må ikke være medlemmer af de
vejbestyrelser, dvs. Kommunalbestyrelsen, der har truffet beslutning om ekspropriation.
Lov om offentlige veje vedlagt (bilag).
Medlem:
1. Peter Tørslev (C)
2. Jørn Gettermann (A)
Lovgrundlag
Lov om offentlige veje § 105.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Lov om offentlige veje
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Punkt 56
Valg af medlem til Ekspropriationskommissionen vedr. fast ejendom (Beslutning)
Resumé
Valg af medlem til ekspropriationskommissionen vedrørende fast ejendom.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges et medlem til ekspropriationskommissionen vedrørende
fast ejendom.
Sagsfremstilling
Ekspropriationkommissionen afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med statens eller
koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom. Ekspropriationskommissionen er 1.
instans og taksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.
I henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation af fast ejendom udpeger
Transportministeren en eller flere ekspropriationskommissioner. Hver
ekspropriationskommission består af 5 medlemmer. Formanden er kommissarius ved statens
ekspropriationer. Formanden udtager 4 medlemmer til behandlingen af sager vedrørende et
konkret anlæg, heraf 2 medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2
medlemmer fra en kommunal liste.
I hver kommune udpeges 1 person, der optages på en liste over kommunale medlemmer af
ekspropriationskommissionerne. Den pågældende behøver ikke være medlem af
Kommunalbestyrelsen, men skal have behørig indsigt i vurdering af fast ejendom.
Det samme medlem kan ikke deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens
behandling af sagen. Den samme person kan derfor ikke udpeges til begge hverv.
Medlem: Jesper Andersen-Rosendal (C)
Bekendtgørelse vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation af fast ejendom § 6.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med opgaven.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåde ved ekspropriation
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Punkt 57
Valg af medlem til Taksationskommissionen vedr. fast ejendom (Beslutning)
Resumé
Valg af medlem til taksationskommissionen vedrørende fast ejendom.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges et medlem til taksationskommissionen vedr. fast
ejendom.
Sagsfremstilling
Taksationskommissionen har til formål at efterprøve ekspropriationskommissionernes
kendelser vedrørende erstatning i forbindelse med ekspropriation af fast ejendom.
I henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation af fast ejendom § 7, nedsætter
Transportministeren en eller flere taksationskommissioner. Taksationskommissionen består af
5 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk embedseksamen, udnævnes af kongehuset
for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag 4 medlemmer, heraf 2
medlemmer fra en af Transportministeren udfærdiget liste og 2 medlemmer fra en kommunal
liste.
Transportministeren udpeger 8 personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over
statslige medlemmer af taksationskommissionerne.
I hver kommune udpeges 1 person, der for Kommunalbestyrelsens funktionstid optages på
listen over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.
Det udpegede medlem bør ikke også være udpeget til ekpropriationskommissionen eller
overtaksationskommissionen.
Bekendtgørelse vedlagt (bilag).
Medlem: Søren Preus (C)
Lovgrundlag
Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation af fast ejendom § 7.
Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•

Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåde ved ekspropriation fast ejendom
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Punkt 58
Valg af medlemmer til Skatteankenævn Nærum (Beslutning)
Resumé
Valg af medlemmer til Skatteankenævn Nærum
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges 2 medlemmer og 2 suppleanter til Skatteankenævn
Nærum.
Sagsfremstilling
Skatteankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende
fysiske personer og dødsboer om bl.a. forskudsregistrering af indkomst, ansættelse af
indkomsskat, ansættelse af ejendomsværdiskat m.v. Skatteministeren bestemmer landets
inddeling i skatteankenævnskredse, antallet af medlemmer til det enkelte skatteankenævn
samt hvilke kommuner, der har indstillingsretten til skatteankenævnene. Lyngby-Taarbæk
Kommune skal udpege to medlemmer og to suppleanter til skatteankenævn Nærum.
Funktionsperioden for de nuværende medlemmer af skatteankenævnede er blevet forlænget
med seks måneder, således at funktionsperioden vil være fra 1. januar 2019 til 30. juni 2022.
Skatteministeren har bemærket, at der er igangsat en evaluering af klagestrukturen. På
baggrund af evalueringen og nedlæggelsen af fællesankenævnene, vil skatteministeren således
i starten af 2018 fremlægge Retssikkerhedspakke IV – lettere vej igennem klagesystemet og
indlede drøftelser med Folketingets partier om indretningen af klagestrukturen. Disse
drøftelser kan få indflydelse på nævnsstrukturen efter 1. januar 2019.
Der er en række krav til de indstillede medlemmer. Der kan således ikke udnævnes
medlemmer, der er ansat i SKAT eller i Skatteankestyrelsen. Skatteministeren har herudover
tilkendegivet, at det er ønskeligt, hvis der ved indstillingen lægges vægt på, at de indstillede
personer har kendskab til skatteområdet. Herudover forudsætter arbejdet i skatteankenævnet,
at medlemmerne er i stand til og indstillet på at anvende digitale løsninger til at tilgå sagerne.
Der henvises til vejledning af 17. november 2017 om nærmere betingelser, forhold og hensyn
ved indstilling af personer til medlemskab af ankenævn (bilag).
Medlem:
1. Claus Bøgh Svenningsen (D) (udpeget af C)
2. Jeanette Astrup (Ø)
Suppleant:
1. Annette Skov Andersson (D) (udpeget af C)
2. Niels Peter Arskog (Ø)
Lovgrundlag
Skatteforvaltningslovens §§ 5, 8-10 og 15 samt bekg. om landets inddeling i
skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, fælles skatte- og
vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse.
Økonomi
Medlemmer af skatteankenævnet modtager et årligt vederlag på godt 39.900 kr. (2014
priser). Herudover ydes befordringsgodtgørelse, time- og dagpenge samt
overnatningsgodtgørelser efter de satser, der er fastsat af Skatterådet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
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Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
Bilag
•
•

Nærmere om betingelser forhold og hensyn ved indstilling til medlemskab af ankenævn
Bekendtgørelse om Skatteankenævn
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Punkt 59
Valg af medlem til Vurderingsankenævn Frederiksberg og Københavns omegn
(Beslutning)
Resumé
Valg af medlem til Vurderingsankenævnet for Frederiksberg og Københavns Omegn.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der vælges et medlem samt en suppleant til Vurderingsankenævnet
for Frederiksberg og Københavns Omegn.
Sagsfremstilling
Vurderingsankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende
fysiske personer og dødsboer om vurdering af faste ejendomme og
ejendomsavancebeskatning. Skatteministeren bestemmer landets inddeling i
vurderingskredse, antallet af medlemmer til det enkelte vurderingsnævn samt hvilke
kommuner, der har indstillingsretten til nævnene. Lyngby-Taarbæk Kommune skal udpege 1
medlem og 1 suppleant til Vurderingsankenævnet for Frederiksberg og Københavns Omegn.
Funktionsperioden for de nuværende medlemmer af vurderingsnævnede er blevet forlænget
med seks måneder, således at funktionsperioden vil være fra 1. januar 2019 til 30. juni 2022.
Skatteministeren har bemærket, at der er igangsat en evaluering af klagestrukturen. På
baggrund af evalueringen og nedlæggelsen af fællesankenævnene, vil skatteministeren således
i starten af 2018 fremlægge Retssikkerhedspakke IV – lettere vej igennem klagesystemet og
indlede drøftelser med Folketingets partier om indretningen af klagestrukturen. Disse
drøftelser kan få indflydelse på nævnsstrukturen efter 1. januar 2019.
Der er en række krav til de indstillede medlemmer. Der kan således ikke udnævnes
medlemmer, der er ansat i SKAT eller i Skatteankestyrelsen. Skatteministeren har herudover
tilkendegivet, at det er ønskeligt, hvis der ved indstillingen lægges vægt på, at de indstillede
personer har kendskab til ejendomsvurdering. Herudover forudsætter arbejdet i
skatteankenævnet, at medlemmerne er i stand til og indstillet på at anvende digitale løsninger
til at tilgå sagerne. Der henvises til vejledning af 17. november 2017 om nærmere betingelser,
forhold og hensyn ved indstilling af personer til medlemskab af ankenævn (bilag).
Medlem: Peter Jørgensen (A)
Suppleant: Andre Boas (A)
Lovgrundlag
Skatteforvaltningslovens § 6, §§ 8-10 og § 15 samt bekekendtgørelse om landets inddeling i
skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, fælles skatte- og
vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse.
Økonomi
Medlemmer af skatteankenævnet modtager et årligt vederlag på godt 39.900 kr. (2014
priser). Herudover ydes befordringsgodtgørelse, time- og dagpenge samt
overnatningsgodtgørelser efter de satser, der er fastsat af Skatterådet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Fordeling af posterne jf. sagsteksten godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
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Bilag
•
•

Nærmere om betingelser forhold og hensyn ved indstilling til medlemskab af ankenævn
Bekendtgørelse om Skatteankenævn og Vurderingsankenævn
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Punkt 60
Særlige bemyndigelser - Underskrifter i henhold til Styrelsesloven (Beslutning)
Resumé
Kommunalbestyrelsen skal godkende, hvilke personer, der i henhold til styrelseslovens § 32
sammen med borgmesteren eller viceborgmesteren bemyndiges at underskrive dokumenter,
der forpligtiger kommunen i relation til køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån eller
påtagelse af garantiforpligtigelser.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at de i sagsfremstillingen nævnte medarbejdere bemyndiges efter
styrelseslovens § 32.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen skal godkende, hvilke personer der i henhold til § 32 i styrelsesloven
bemyndiges til sammen med borgmesteren eller viceborgmesteren at underskrive dokumenter
vedrørende:
• Kommunens køb og salg af fast ejendom
• Optagelse af lån
• Påtagelse af garantiforpligtelser
Det foreslås, at følgende bemyndiges:
• Kommunaldirektør Søren Hansen
• Vicedirektør Birger Kjer Hansen
• Seniorjurist Randi Kure Bagger
• Seniorjurist Jacob Lundgaard
• Seniorjurist Flemming Kaare Petersen
• Seniorjurist Tanja Søhus Winther
• Seniorjurist Sine Dahl Christensen
Lovgrundlag
Styrelsesloven § 32
Økonomi
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 1. december 2017
Godkendt.
Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inger Sandager (V)
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