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hidtidige sundhedschef, Tina
Roikjer Køtter, er fratrådt.
Henrik Povl Eriksen er 57 år og
cand.scient.adm. fra Roskilde
Universitet. Efter sin eksa-
men i 1993 blev han ansat som
fuldmægtig i Gentofte Kom-
munes socialdirektorat og var
her vicekontorchef, da han i
1999 skiftede til chefkonsulent
i rådgivningsvirksomheden
Integra Consult A/S. Herfra
rykkedeHenrik Povl Eriksen
i 2006 til BallerupKommune
som afdelingschef for sundhed
og forebyggelse. I 2010 komhan
til CSC Scandiahealth A/S, der
leverer it-løsninger på social-
og sundhedsområderne og blev
i 2013 partner i Type2dialog,
hvor hans opgaver var på det
specialiserede socialområde.
Og i 2019 komhan til konsu-
lentvirksomhedenMarselis-
borg som direktør, men skiftede
i april 2020 til selvstændig
konsulent på de kommunale
velfærdsområder. Henrik Povl
Eriksen tiltræder 1. april som
centerchef i Dragør. Han bor i
København.

Jammerbugt henter
sundhedschef i
Aalborg
Jammerbugt Kommune har
ansat Anette Bilde Thoft, leder
i Aalborg Kommunesældre- og
handicapforvaltning, somny
chef for sundhed og handicap.
Hun overtager denne stilling
efter CarstenKaalbye, der som
tidligere omtalt er blevet områ-
dechef for socialpsykiatri i Re-
gionNordjylland.
Anette Bilde Thoft er 54 år og
bor i Aalborg. Hun er oprinde-
ligt uddannet sygeplejerske og
sundhedsplejerske. Hun arbej-
dede 2000-2014 som sund-
hedsplejerske/teamleder ved

Aalborg Kommune, var i 2000-
2006 samtidig censor på Dan-
marks Sygeplejerskehøjskole og
i 2009 underviser samme sted.
Og var 2010-2016 sagkyndig
konsulent hos patientombuddet
i Styrelsen for Patientsikker-
hed. Imaj 2014 blev Anette Bil-
de Thoft ansat ved SOSUNord
som teamkoordinator, året ef-
ter uddannelseschef.Med start
i 2014 realiserede hun også en
livsdrøm om etablering af en
mindre virksomhed for udvik-
ling og salg af silkesengetøj og
fortsattemed dette efter i maj
2007 at være tiltrådt som leder
af forskellige opgaver under
Aalborg Kommunesældre- og
handicapforvaltning. Anette
Bilde Thoft tiltræder 1. april
som chef for Sundhed ogHandi-
cap i Jammerbugt Kommune.

Jammerbugt-direktør
rykker til Randers
Randers Kommune har pr. 1.
april ansat ThomasKrarup,
direktør for vækst og udvikling
i Jammerbugt Kommune, som
ny direktør for sundheds-, fri-
tids- og omsorgsområdet. Han
efterfølger ErikMouritsen, der
går på pension vedmånedens
udgang.
Thomas Krarup er 45 år og
cand.scient.pol. fra Aarhus
Universitet. Han har er i gang
med en lederuddannelse for
offentlige topledere. Efter sin
kandidateksamen i 2004 fort-
satte han ved universitetet som
ansat, men rykkede i 2006 til
en stilling som økonomikon-
sulent i Rebild Kommune, der
da var under etablering. Han
blev i 2010medlem af Aalborg
Byråd for Det Konservative
Folkeparti og blev i 2014 råd-
mand for ældre og handicap.
Med valget i 2017 mistede de
konservative rådmandsposten.
Thomas Krarup forlod byrådet
med udgangen af marts 2018
og overtog umiddelbart efter
direktørstillingen i Jammer-
bugt Kommune. Krarup bor i
Aalborg.

Job-
skifte

Ny vicedirektør på
Frederiksberg
Tove Skrumsager Frederiksen,
hidtil direktør forKøgeKyst I/S,
er 22. februar tiltrådt somny
vicedirektør på by-, kultur- og
miljøområdet i Frederiksberg
Kommune.Hun har overta-
get stillingen efter Ingvar Sejr
Hansen.
53 -årige Tove Skrumsager Fre-
deriksen er civilingeniør fra
DTU 1995,master i ledelse fra
Roskilde Universitet 2014 og
har en bestyrelsesuddannelse
fra CBS 2021. Hun startede sin
erhvervskarriere i Banedan-
mark og blev i 1998 ledende
ministersekretær i Trafikmi-
nisteriet. Hun var i 2002-2006
projektchef i Amager Strand-
park I/S og derefter projektchef
for fuldautomatiske P-anlæg
i København. Hun skiftede i
2008 til Køges tekniske forvalt-
ning som afdelingschef og se-
nere stedfortrædende direktør.
Hun var i 10måneder konstitu-
eret teknik- ogmiljødirektør,
men rykkede i november 2011
tilMetroselskabet og Køben-
havns Letbane somprojektchef.
Det var herfra, at Tove Skrum-
sager Frederiksen fire år senere
kom til Køge Kyst som direktør
og stoppede i januar, da hendes
kontrakt udløb. Hun bor på
Nørrebro i København.

Ny socialchef
til Egedal
Egedal Kommune har ansat Ti-
ne Vesterby Sørensen, familie-
og rådgivningschef i Gladsaxe
Kommune, somny centerchef
for det sociale område, hvor hun
efterfølger Lars Østergaard, der
fratrådte i december.
Tine Vesterby Sørensen er 49 år
og har de seneste 19 år arbejdet
i Gladsaxe Kommune, hvor hun
er chef for familie og rådgiv-
ning. Tine Vesterby Sørensen er
oprindeligt uddannet socialråd-
giver og efteruddannetmed en
master i offentlig forvaltning
fra CBS. Hun blev i 2002 ansat
ved Gladsaxe Kommune som
ledende socialarbejder og har
siden januar 2014 været fami-
lie- og rådgivningschef. Hun bor
i Hvidovre Kommune og tiltræ-
der 1. april som socialcenterchef
i Egedal Kommune.

Ny sundhedschef
i Dragør
Dragør Kommune har ansat
selvstændig konsulent Henrik
Povl Eriksen som centerchef
for sundhed, pleje og rehabili-
tering i en ny centerstruktur.
De øvrige tre centerchefer var
i forvejen ledere på hver deres
område i kommunen. Chefen
for sundhed, pleje og rehabili-
tering hentes udefra, fordi den
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Fanø-chef tilbage til
fastlandet
Efter godt et år ved FanøKom-
mune vender forvaltningschef
Lars Bach tilbage til Jylland,
idet han 1. april tiltræder som
chef for Vej & Park i Esbjerg
Kommune, hvor han tidligere
har været ansat. Han efterføl-
ger herMads Astrup Sørensen.
Lars Bach er 58 år og uddannet
landskabsarkitekt fra Landbo-
højskolen. Efter sin eksamen
i 1990 blev han landskabsar-
kitekt i Viborg, og 10måneder
senere skiftede han til samme
stilling i Esbjerg. Herfra ryk-
kede han i 1996 til Det Jyske
Haveselskab somhavebrugs-
konsulent og efterfølgende i
2000 til rådgivningsvirksom-
heden COWIA/S som land-
skabsarkitekt. Året efter vendte
Lars Bach tilbage til Esbjerg, nu
som vej- og parkchef, og i 2008
blev han igen privat ansat – som
landskabsarkitekt i ingeniør-
firmaet Johansson&Kalstrup
A/S. Og tre år senere blev han
planchef i Billund. I 2013 blev
han selvstændig i Esbjerg. Det
var herfra, Lars Bach pr. 1. ja-
nuar 2020 rykkede til Fanø
Kommune.

Ny social- og familie-
chef i Faxe
FaxeKommune har pr. 1. april
ansat Søren Ethelberg, familie-
og rådgivningschef i Frederiks-
sund, somny social- og fami-
liechef efter JohnnyHolst, der
fratrådte i januar.
Søren Ethelberg, 53 år, er cand.

pæd. i pædagogisk sociologi og
har enMA i offentlig ledelse.
Den ledelsesmæssige karriere
tog fart fra 2006med en stilling
som leder af handicapafdelin-
gen i Hvidovre. Herfra ryk-
kede han i 2011 til Københavns
socialforvaltning, først som
områdechef i Valby og efterføl-
gende områdechef for Valby,
Vesterbro og Kgs. Enghave. I
maj 2018 blev Søren Ethelberg
familiechef i Frederikssund og
femmåneder senere familie- og
rådgivningschef.

Ny fagchef i
Ringkøbing-Skjern
Henrik Juul Kjær, tidligere vel-
færdsdirektør i Assens, er 15.
marts tiltrådt som fagchef for
handicap og psykologi i Ringkø-
bing-SkjernKommune.
Henrik Juul Kjær er 49 år og
cand.jur. fra AU i 1999, leder-
uddannelse fra Danmarks
Forvaltningshøjskole 2008 og
master i offentlig ledelse fra
SDU i 2013. Somnyudklækket
jurist blev han ansat i Svend-
borg Kommunes social- og
sundhedsforvaltning, hvor han
i 2004 blev sekretariatschef. I
forbindelsemed dannelsen af
storkommunen blev hans om-
råde udvidetmed bogholderi og
ejendomsadministration. Imaj
2013 rykkede han til Vejle som
myndighedschef i velfærdsfor-
valtningen, og 1. april året efter
tiltrådte han i Assens.

FARVEL TIL

Aalborgs stads-
ingeniør fratrådt
Med virkning fra 10. marts er
Svend Erik Pedersen fratrådt
som stadsingeniør i Aalborg.
Han tiltrådte stillingen som

chef for Aalborgs by- og land-
skabsforvaltning i 2016, men
har siden begyndelsen af 2020
været chef for PlusBus-pro-
jektet. Fratrædelsen sker efter
gensidig aftale i forbindelse
med, at der arbejdesmed ud-
formning af en ny organisering
af by- og landskabsforvalt-
ningenmed virkning fra april.
Fremmod ansættelsen af ny
stadsingeniør erMette Skamris
Holm konstitueret i stillingen
som stadsingeniør, mensNiels
Bresemann overtager stillingen
somprojektchef for PlusBus.
Han er 54 år og civilingeniør
fra AU i 1992. Har desuden en
master fra University of Liver-
pool. Efter et par år somun-
derviser i it-software vedData
Institut Nord blev han i 1994
ingeniør vedNordjyllands Amt.
Ansættelsen var i 1998-1999 af-
brudt af en periode som ingeni-
ør ved havnen i Frederikshavn.
Han vendte derefter tilbage til
Nordjyllands Amt og var her
gruppeleder for anlægsgrup-
pen i amtets vejkontor, da han i
2005 blev ansat som projektle-
der ved Rambøll i Aalborg. Her
blev han i 2010 afdelingsleder
og fire år seneremarkedsdirek-
tør for Nordjylland. 1. oktober
2016 skiftede han til stillingen
som stadsingeniør.

RUNDE ÅR

70

Egon Fræhr (V), agronom og
borgmester i Vejen, fylder 70
år den 29.marts. Fræhr er ud-
dannet agronom fra Landbo-
højskolen i 1976 og derpå i et

par år kvægbrugskonsulent i
Grindsted og lærer på Lade-
lund Landbrugsskole. Efter-
følgende var han i 25 år ansat i
Dansk Landbrugs rådgivnings-
tjeneste, først som landskon-
sulent og senere som chefkon-
sulent, leder af Landskontoret
for Heste og i ledelsen af land-
brugscentret. I 1998medlem
af byrådet og fra 2002 borg-
mester. I 2007 indgik Brørup i
dannelsen af Vejen Kommune,
og Egon Fræhr har lige siden
været borgmester. Egon Fræhr
genopstiller ikke til KV21.

Flemming Erichsen (S), tidl.
borgmester og medlem af Sla-
gelse Byråd, fylder 70 år den
11. april. Flemming Erichsen
har været kommunalpolitiker
i over 30 år med start i Korsør
Byråd i 1988. Han var Korsørs
borgmester 1991 og frem til
2006, da Korsør indgik i Slagel-
se Kommune. Og han fortsatte
sommedlem af det nye byråd.
Aktuelt er han formand for
SK Forsyning, næstformand
i erhvervs- og teknikudval-
get, medlem af Korsør bymid-
tegruppe og i bestyrelsen for
Slagelse Erhvervscenter. Flem-
ming Erichsen er læreruddan-
net og var 2007-2017 chef for
Korsør Erhvervshavn og for
kommunens øvrige havne samt
rederichef for Agersø-Omø
Færgerne.

60

Søren Videbæk Jensen (V),
direktør ogmedlemaf Lem-
vigKommunalbestyrelse siden
2014, fylder 60 år den 26.marts.
Han ermedlemaf arbejdsmar-
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keds- og integrationsudvalget,
familie- og kulturudvalget samt
af teknik- ogmiljøudvalget. Sø-
renVidebækJensen er uddannet
murer og har siden 1989 været
administrerende direktør imu-
rer-, entreprenør- og kloakme-
sterfirmaet SørenV. JensenA/S.

Henrik Alleslev, (S), boligfor-
eningsdirektør ogmedlemaf
HedenstedByråd siden 2002,
fylder 60 år den 28.marts.Han
er næstformand i udvalget for
tværgående politik ogmedlem
af udvalget for social omsorg.
HenrikAlleslev er uddannet
VVS-montør,menhar siden 2011
været direktør i Juelsminde-
halvøensAlmeneBoligselskab.

Lars Møller (S), medlem af
Norddjurs Kommunalbesty-
relse, fylder 60 år den 1. april.
LarsMøller blev i 2002medlem
af Grenaa Byråd, og da Grenaa
i 2007 indgik i Norddjurs Kom-
mune, fortsatte han som i kom-
munalbestyrelsen. Her er han
formand for social- og omsorg-
sudvalget. Han er desuden i be-
styrelsen for GrenaaHavn A/S.

Else Marie Høgh (V), finans-
rådgiver ogmedlem af Syddjurs
Byråd siden 2018, fylder 60 år
den 3. april. Hun ermedlem

af udvalget for plan, udvik-
ling og kultur, desuden bl.a. i
bestyrelsen for Nationalpark
Mols Bjerge. ElseMarieHøgh
er bankuddannet i daværende
Handelsbanken og har senest
sidenmaj 2019 været finans-
rådgiver vedDjurslands Bank i
Grenaa. Hun er vokset opmed
kommunalpolitik i Hornslet,
idet hendes far, Niels Høgh, i
mange år var byrådsmedlem, en
årrække borgmester i Rosen-
holm, der i 2007 indgik i stor-
kommunen Syddjurs.

Arne Bisgaard (V), landmand
ogmedlem af Skive Byråd siden
2006, fylder 60 år den 5. april.
Han er formand for landsbyud-
valget ogmedlem af teknik- og
miljøudvalget, desuden næst-
formand i repræsentantskabet
for HMNNaturgas I/S. Arne
Bisgaard har været økologisk
landmand siden 1997 og har
siden 2014 været formand for
ThiseMejeri. Han har desuden
siden 2016 været bestyrelses-
formand for Greenlab Skive
Biogas Leverandørselskab.

Karlo Brondbjerg (KD), ma-
skiningeniør og medlem af
Herning Byråd siden 2014, fyl-
der 60 år den 7. april.
Karlo Brondbjerg er uddannet
maskiningeniør og arbejdede
i værktøjsfabrikken Just Easy
Tools, da han i 2013 stillede
op til byrådet. Her er han for-
mand for forebygggelsesudval-
get, næstformand i social- og
sundhedsudvalget samt med-
lem af teknik- og miljøudvalget
og af handicaprådet.
Han er desuden i bestyrelserne
for det sociale værested Den
Blå Mølle og for det fælleskom-
munale Center for Kommuni-
kation.

Anders Torm Nielsen (K),
kundechef ogmedlem af Rød-
ovre Kommunalbestyrelse, fyl-
der 60 år den 11. april. Han har
væretmedlem af kommunalbe-
styrelsen siden 2018 og ermed-
lem af beskæftigelsesudvalget.
Anders TormNielsen er bank-
uddannet 1981 og har siden 1996
været ansat i Spar Nord Bank,
hvor han er kundechef for Sjæl-
land. Han afsluttede desuden i
1992 en uddannelse til stats-
autoriseret ejendomsmægler,
som han ikke har udnyttet.

Pia Hagbarth Dahlin (DF),
bogholder ogmedlemafGlo-
strupKommunalbestyrelse,
fylder 60 år den 7. april. Hunhar
væretmedlemaf kommunalbe-
styrelsen siden 2010 og er her
formand for kultur- og fritids-
udvalget samtmedlemaf social-,
sundheds- og seniorudvalget og
af handicaprådet. Desuden i be-
styrelsen forGlostrupBiograf,
bestyrelsen forGlostrupUng-
domsskole og i distriktsudvalget
forHjemmeværnet. Dahlin er
regnskabsuddannet og har i godt
et år været bogholder i taskefir-
maet BonGout.

Pia Longet (SF), medlem af
NordfynsKommunalbesty-
relse, fylder 60 år den 8. april.

Pia Longet har væretmedlemaf
kommunalbestyrelsen i to om-
gange: 2006-2009 og igen siden
2014.Hun er indvalgt på den so-
cialdemokratiske liste,menbrød
medA-gruppen, og efter en tid
som løsgænger tilsluttede hun
sig i januar i år SF. Pia Longet er
næstformand i økonomiudval-
get ogmedlemaf teknik- ogmil-
jøudvalget.Hunhar siden okto-
ber 2018 været generalsekretær
iDanskAmatørTeater og Scene-
kunst, og var forud eventmana-
ger vedFynskeMedier.

50

Bibi Mundbjerg (V), fysiote-
rapeut ogmedlemafHolstebro
Byråd siden 2014, fylder 50 år
den 29.marts.Hun er i byrådet
medlemaf kultur- og fritidsud-
valget og af børne- og familieud-
valget, desuden formand for fri-
villighedsrådet, næstformand i
HolstebroMusikskole og i besty-
relsen for skoleskibetMerilyn
Anne.Hun var 2017 opstillet til
regionsrådet uden at blive valgt,
men repræsenterer regionsrådet
i bestyrelsen for LAGHolste-
bro-Struer. BibiMundbjerg er
uddannet fysioterapeut og har
siden 2016 været centerleder
formyndighed/hjælpemidler i
HolstebroKommunes social- og
sundhedsforvaltning

Anne-Mette Ebensgaard (S),
lærer ogmedlem af Odense By-
råd, fylder 50 år den 29.marts.
Hun har væretmedlem af by-
rådet siden 2018 og ermedlem
af ældre- og handicapudval-
get og af koordinationsforum
for grundvandsbeskyttelse.
Anne-Mette Ebensgaard er læ-
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reruddannet bl.a. fra Aalborg
Seminarium. Forinden uddan-
net social- og sundhedshjælper
og blomsterdekoratør/salgsas-
sistent og arbejdede på disse
områder samtidigmed lærer-
uddannelsen – somhun senere
suppleredemed pædagogiske
diplomuddannelser. Anne-
Mette Ebensgaard startede på
seminariet i 2004 og var ef-
terfølgende lærer vedOdense
Kommune samt ved skolerne i
Oure Sport & Performance og
ved Sct. Albani Skole. At være
aktiv i kommunalpolitik ligger
i slægtens blod, og en kusine,
Henriette Thirup-Bielefeldt (S),
ermedlemEgedal Byråd, far-
bror Charles Henry Larsen (V)
varmedlem af Vejle Byråd, og
farfar Rasmus Peter Larsen (S)
medlem af Rudkøbing Byråd.

Helle Gade (S), graver og kir-
ketjener ogmedlem af Silkeborg
Byråd, fylder 50 år den 14. april.
Helle Gade har væretmedlem
af byrådet siden 2018 og er for-
mand for socialudvalget, des-
udenmedlem af økonomi- og
erhvervsudvalget og af han-
dicaprådet. Hun er uddannet
gartner og blomsterbinder og
har siden 1999 været graver og
kirketjener ved Voel Kirke.

40

Jens Meilvang (LA), medlem
af Norddjurs Kommunalbesty-

relse siden 2006, fylder 40 år
den 2. april. Han er oprindeligt
indvalgt for Venstre, men skif-
tede i 2012 til Liberal Alliance.
Han er uddannet ejendoms-
mægler i 2006,men stoppede
i faget, da han i 2010 blev for-
mand for teknisk udvalg. Han er
desuden bl.a. medlem af økono-
miudvalget, og han er formand
for affaldsselskabet RenoDjurs
I/S. JensMeilvang er næstfor-
mand for det fælleskommunale
EU-kontor i Bruxelles og er i
bestyrelsen for kommunernes
internationalemiljøorganisati-
onKIMO. Og han er 1. supple-
ant til Folketinget for Liberal
Alliance.

Jesper Lærke (KD), kon-
sulent ogmedlemafRingkø-
bing-SkjernByråd siden 2018,
fylder 40 år den 7. april. Han er
medlemaf økonomiudvalget
og af kultur- og fritidsudvalget,
desuden i energirådet og i land-
distriktsrådet. Jesper Lærke er
indvalgt i byrådet påFjordlisten,
men tilsluttede sig i februar i år
Kristendemokraterne.Han er
politiuddannet,men efter 13 år
ved politiet har han siden okto-
ber 2018 været ansat ved kom-
munen som forsikringskonsu-
lent.Han bor i Tarm.

Anne Marie Geisler Ander-
sen (R), underviser ogmed-
lemafEsbjerg Byråd, fylder 40
år den 15. april. Hunhar været
medlemaf byrådet siden 2018
og er hermedlemaf børn- og
familieudvalget og af social- og
arbejdsmarkedsudvalget. Og
hun ermedlemafKL’s udvalg for
børn og undervisning.Hunhar i
øvrigt tidligere væretmedlemaf
KøbenhavnsBorgerrepræsen-
tation 2014-2015,menudtrådte
på grund af flytning til Esbjerg.

Hunhar desuden væretmed-
lemaf Folketinget 2009-2011 og
2018-2019.
AnneMarieGeisler Andersen
er uddannet cand.scient.pol. fra
KU i 2012, og efter udflytningen
var hun i 2017 fuldmægtig i Sik-
kerhedsstyrelsen,men sagde op,
da hunblev indvalgt i byrådet.
Hunhar siden 2019 været un-
derviser påUCSYD.

Christina Lykke Eriksen (SF),
socialpædagog ogmedlem af
Frederikshavn Byråd, fylder 40
år den 15. april. Hun har været
medlem af byrådet siden 2010
og er formand for sundhedsud-
valget, næstformand for børne-
og ungdomsudvalget ogmedlem
af KKRNordjylland. Christina
Lykke Eriksen er uddannet so-
cialpædagog (Hjørring Semi-
narium 2006), og hun har siden
2011 våret familiekonsulent i
Frederikshavn Kommunes
familiecenter.

30

Kristian Guldfeldt (K), kon-
sulent ogmedlem af Oden-
se Byråd, fylder 30 år den 2.
april. Han har væretmedlem
af byrådet siden 2014 og er her
næstformand i by- og kultur-
udvalget, medlem af bevillings-
nævnet samt politisk ordfører
for den konservative byråds-
gruppe. Er desuden 1. suppleant
til Folketinget. Kristian Guld-

feldt er bachelor i jura og cand.
merc. i strategi og organisation,
begge dele fra SyddanskUniver-
sitet. Han har siden l. december
2020 været ansat som konsu-
lent i FondenDansk Standard.

Anders Ladegaard Bork
(DF), har selvstændig virk-
somhed og er medlem af Køge
Byråd, fylder 30 den 6. april.
Han afsluttede i september
2018 en elevuddannelse i of-
fentlig administration ved Is-
høj Kommune og var allerede
da medlem af Køge Byråd. Han
er formand for byrådets kul-
tur- og idrætsudvalg, desuden
medlem af børneudvalget,
af skoleudvalget og af social-
og arbejdsmarkedsudvalget.
Samtidig med byrådsarbejdet
arbejder han freelance med
multimediedesign og var parti-
sekretær for Dansk Folkepar-
tis Ungdom 2013-2014. Anders
Ladegaard Bork var opstillet til
Folketinget i 2015.

PRÆCISERING
I Danske Kommuner nr.I Danske Kommuner nr.
5/2021 bragte vi en artikel5/2021 bragte vi en artikel
med overskriften ”Aarhus ermed overskriften ”Aarhus er
Danmarksmestre i partihop”.Danmarksmestre i partihop”.
Det er imidlertid retteligt Tøn-Det er imidlertid retteligt Tøn-
der Kommune, der har flestder Kommune, der har flest
partihoppere, hvilket hovedsa-partihoppere, hvilket hovedsa-
geligt skyldes, at borgmestergeligt skyldes, at borgmester
Henrik Frandsen har dannetHenrik Frandsen har dannet
Tønder Listen, som mange by-Tønder Listen, som mange by-
rådsmedlemmer valgt for Ven-rådsmedlemmer valgt for Ven-
stre har skiftet til. Når Aarhus istre har skiftet til. Når Aarhus i
stedet blev valgt, skyldes det,stedet blev valgt, skyldes det,
at der her er tale om hop fra enat der her er tale om hop fra en
lang række partier på tværs aflang række partier på tværs af
det politiske spektrum og ikkedet politiske spektrum og ikke
etableringen af en ny lokalliste.etableringen af en ny lokalliste.


