Liste over medlemmer til udvalg, råd, nævn, bestyrelser mm.
for perioden 2018-2021
Konstituering på det konstituerende møde 11. december 2017
Navn
Borgmester
Styrelsesloven § 6, stk. 2.
På det konstituerende møde vælger
kommunalbestyrelsen sin formand blandt sine
medlemmer.
(flertalsvalg)
1. viceborgmester
2. viceborgmester
Styrelsesloven § 6, stk. 4 og
Så snart valget af formand har fundet sted, vælger
kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer en
næstformand til at fungere i formandens forfald.
Styrelsesvedtægtens § 1, stk. 2. Kommunalbestyrelsen
vælger en borgmester og en første og anden
viceborgmester
(forholdstalsvalg)
Økonomiudvalget
Styrelseslovens § 17, stk. 1
Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af
kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg
samt et eller flere stående udvalg, hvis sammensætning
og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten.
Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke
overstige halvdelen af kommunalbestyrelsens
medlemstal.
Styrelsesvedtægten § 10.

Type

Medlem
Hans Ejner Bertelsen (V)

Viggo Vangsgaard (A)
Meiner Nørgaard (O)

Udvalg

Hans Ejner Bertelsen (V)
formand
Jette Jepsen (V)
Henning Sørensen (V)
Hanne Haldrup (V)
Meiner Nørgaard (O)
Viggo Vangsgaard (A)
John Christiansen (A)

Suppleant

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er
formand for udvalget samt seks af
kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.
(forholdstalsvalg)
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
Styrelsesloven § 17, stk. 1.
Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af
kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg
samt et eller flere stående udvalg, hvis sammensætning
og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten.
Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke
overstige halvdelen af kommunalbestyrelsens
medlemstal.
Styrelsesvedtægten § 16.
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget består af syv
medlemmer.
(forholdstalsvalg)
Børne- og Kulturudvalget
Styrelsesloven § 17, stk. 1.
Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af
kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg
samt et eller flere stående udvalg, hvis sammensætning
og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten.
Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke
overstige halvdelen af kommunalbestyrelsens
medlemstal.
Styrelsesvedtægten § 14.
Børne- og Kulturudvalget består af syv medlemmer.
(forholdstalsvalg)
Det Sociale Udvalg
Styrelsesloven § 17, stk. 1.
Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af
kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg
samt et eller flere stående udvalg, hvis sammensætning
og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten.
Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke
overstige halvdelen af kommunalbestyrelsens

Udvalg

Ellen Philipsen Dahl (M) formand
Lene Svenningsen (V) –
næstformand
Henrik Jensen (V)
Klaus Hvidtfeldt Larsen (V)
Anja Birch Alsøer (V)
Pia Storm (A)
John Christiansen (A)

Udvalg

Tore Müller (A) - formand
Jette Jepsen (V) –
næstformand
Lene Svenningsen (V)
Tage Andersen (V)
Klaus Hvidtfeldt Larsen (V)
Peter Lillebæk (V)
Jens Dahlgaard (A)

Udvalg

Henning Sørensen (V) formand
Jakob Kortbæk (A) –
næstformand
Peter Therkildsen (V)
Tage Andersen (V)
Ansgar Nygaard (V)
Anette Svindborg (O)

medlemstal.
Styrelsesvedtægten § 15.
Det Sociale Udvalg består af syv medlemmer.
(forholdstalsvalg)
Udvalget for Teknik og Miljø
Styrelsesloven § 17, stk. 1.
Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af
kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg
samt et eller flere stående udvalg, hvis sammensætning
og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten.
Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke
overstige halvdelen af kommunalbestyrelsens
medlemstal.
Styrelsesvedtægten § 13.
Udvalget for Teknik og Miljø består af syv medlemmer.
(forholdstalsvalg)

Jens Dahlgaard (A)

Udvalg

Meiner Nørgaard (O) –
formand
Ansgar Nygaard (V) –
næstformand
Anja Birch Alsøer (V)
Peter Lillebæk (V)
Henrik Jensen (V)
Jakob Kortbæk (A)
Viggo Vangsgaard (A)

Nævn

Hans Ejner Bertelsen (V)
Henning Sørensen (V)
Meiner Nørgaard (O)
Viggo Vangsgaard (A)

Udpegning og indstillinger, som
kommunalbestyrelsen skal tage stilling til på det
konstituerende møde.
Valgene foregår efter reglerne i styrelsesloven, dvs. som
flertalsvalg, hvor alene en enkelt post i et bestemt
organ skal besættes, og som forholdstalsvalg, når der
skal besættes flere poster i det samme organ.
Hvis der er enighed om det i kommunalbestyrelsen, kan
disse regler dog fraviges.
Bevillingsnævnet
Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling
m.v. § 10, stk. 3.
Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et bevillingsnævn
til at træffe de afgørelser, der efter restaurationsloven
er henlagt til kommunalbestyrelsen. Bevillingsnævnet
består af politimesteren og indtil seks andre
medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af

Peter Bønding (Horesta)
Bodil B. Kristensen

Hanne Haldrup (V)
Jette Jepsen (V)
Ansgar Nygaard (V)
John Christiansen (A)

kommunalbestyrelsen, kan være medlemmer af
nævnet.
Politidirektøren
6 medlemmer
6 suppleanter
Børn og Unge Udvalget
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område, §§ 18-21, og bekendtgørelse nr. 1116 af 29.
november 2012 af forretningsorden for børn og unge
udvalg
Kommunalbestyrelsen nedsætter et børn og unge
udvalg, der træffer afgørelse i sager vedrørende børn og
unge jf. § 74 i lov om social service.
Børn og Unge Udvalget består af:
To medlemmer, der vælges af Kommunalbestyrelsen
blandt dens medlemmer.
Byretsdommeren i retskredsen, dog således at hvis der
er flere dommere i retskredsen, bestemmer
Domstolsstyrelsen, hvem af disse der skal modtage
hvervet.
To pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af
Statsforvaltningen.
For hvert medlem vælges en stedfortræder. Udvalget
vælger selv sin formand og næstformand blandt de
medlemmer, der er valgt af Kommunalbestyrelsen, jf.
lovens § 20.
Kommunalbestyrelsens valg af medlemmer og
Statsforvaltningens udpegning af de pædagogiskpsykologisk sagkyndige følger den kommunale
valgperiode.
2 kommunalbestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter
Distriktsudvalg, Himmerland –
Midt- og Vestjylland
Distriktsudvalget består af 3-4 medlemmer, hvoraf
Morsø Kommunalbestyrelse skal udpege en person. Den
udpegede kan med fordel være medlem af

(sagkyndig)

Udvalg

Udvalg

Hanne Haldrup (V) –
formand
Ansgar Nygaard (V)

Henning Sørensen (V)

Peter Therkildsen (V)

Jakob Kortbæk (A)

Viggo Vangsgaard (A)

Økonomiudvalget eller Det Sociale Udvalg.
1 kommunalbestyrelsesmedlem
1 suppleant
Ekspropriations-kommissionen
Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende
fast ejendom, §§ 4-6 og § 7a.
Hver ekspropriationskommission består af fem
medlemmer. Formanden er en af de i lovens § 4 nævnte
kommissarier ved statens ekspropriationer. Formanden
udtager fire medlemmer til behandlingen af sager
vedrørende et konkret anlæg, heraf to medlemmer fra
en af transportministeren udfærdiget liste og to
medlemmer fra en kommunal liste.
I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen en
person for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
1 medlem
1 suppleant
Fredningsnævn
Lov om naturbeskyttelse, § 35.
Et fredningsnævn består af en formand, der skal være
dommer, og som udpeges af miljøministeren,
et medlem der udpeges af miljøministeren, samt et
medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den
kommune, hvori det pågældende areal er beliggende.
Samtidig med udpegning og valg af medlemmer
udpeges og vælges en suppleant for hvert medlem.
1 kommunalbestyrelsesmedlem
1 suppleant
Grundlisteudvalg
Lov om rettens pleje, § 72, samt bekendtgørelse nr. 809
af 5. december 1990 om grundlister med senere
ændringer.
Grundlisteudvalget består af fem medlemmer udpeget
af kommunalbestyrelsen for kommunalbestyrelsens
valgperiode. Medlemmerne behøver ikke at være
medlem af kommunalbestyrelsen.
5 medlemmer

Kommission

Thomas Jensen (C)

Niels Kr. Østergaard (A)

Nævn

Henrik Jensen (V)

Viggo Vangsgaard (A)

Udvalg

Henning Sørensen (V)
Edvin Clemmensen (V)
Viggo Vangsgaard (A)
Erik Vejling (A)
Vita Jensen (O)

Peter Lillebæk (V)
Ansgar Nygaard (V)
Niels Kr. Østergaard (A)
Poul Kristensen (M)
Vagn Kidmose (A)

5 suppleanter
Handicapråd
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område, § 37a, og bekendtgørelse nr. 709 af 3. juli
2009 om retssikkerhed og administration på det sociale
område.
Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd.
Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra
handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter
indstilling fra Danske Handicaporganisationer, samt 3-7
medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et
antal af dens medlemmer. Handicaprådet vælger selv
sin formand.
3-7 medlemmer, heraf et antal fra
kommunalbestyrelsen
3-7 suppleanter
Hegnsynsmænd
Lov om hegn, §§ 27-32.
For hver kommune nedsættes et hegnsyn bestående af
tre medlemmer, af hvilket det ene beskikkes til
formand. Mindst et af medlemmerne skal være
plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig
bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover skal der
tillige være et bygningskyndigt medlem.
1 formand
1 plantningskyndigt medlem
1 bygningskyndigt medlem
3 suppleanter
I/S Mors-Thy Færgefart
Lov om trafikselskaber, §§1, 2 og 5, og bekendtgørelse
nr. 1008 af 9. oktober 2006 om vedtægter for
organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) med
senere ændringer.
Trafikselskabet ledes af en bestyrelse på fire
medlemmer. Medlemmerne udpeges af
kommunalbestyrelserne – Thisted Kommune to
medlemmer og Morsø Kommune to medlemmer.

Råd

Ellen Philipsen Dahl (M)
Meiner Nørgaard (O)
Tore Müller (A)
Henning Sørensen (V)
Peter Therkildsen (V)
Jens Dahlgaard (A)

Lene Svenningsen (V)
Ansgar Nygaard (V)
Jette Jepsen (V)
Jakob Kortbæk (A)
Tage Andersen (V)
John Christiansen (A)

Nævn

Thomas Jensen (C)
Kjeld Bak (A)
Niels Chr. Østergaard (V)

Poul Kristensen (M)
Niels Kr. Østergaard (A)
Morten Lynggaard (V)

Bestyrelse

Meiner Nørgaard (O)
Viggo Vangsgaard (A)

Anja Birch Alsøer (V)
Ansgar Nygaard (V)

2 kommunalbestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter
I/S Thyra
I/S Modtagestation for farligt affald
I/S Kraftvarmeværk Thisted
I/S Skovsted Losseplads
Interessenterne er Morsø og Thisted kommuner.
Bestyrelsen består af to repræsentanter fra Morsø
Kommune og tre repræsentanter fra Thisted Kommune.
For hvert bestyrelsesmedlem vælges tillige en personlig
suppleant.
2 kommunalbestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter
KL’s repræsentantskab – valg af stedfortræder for
borgmesteren
KL’s love, § 13.
Repræsentantskabet består af borgmestrene i KL’s
medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for
politiske partier og listesamarbejder, jf. stk. 2.
De enkelte kommunalbestyrelser udpeger en
stedfortræder for borgmestrene til repræsentantskabet.
1 stedfortræder for borgmesteren
Kommunernes Landsforening
– delegeret møde
KL’s love § 4.
KL’s højeste myndighed er delegeretmødet. Hver af KL’s
medlemskommuner vælger en stemmeberettigede
delegeret for hver påbegyndte 8000 indbyggere i
kommunen ved den sidste opgørelse af
folkeregistertallet, der fra Danmarks Statistik foreligger
offentliggjort senest tre måneder forud for
delegeretmødets afholdelse. Der kan dog ikke fra nogen
kommune vælges et større antal stemmeberettigede
delegerede end antallet af
kommunalbestyrelsesmedlemmer i den pågældende
kommune. Kommunalbestyrelsen vælger de
stemmeberettigede delegerede efter

Bestyrelse

Viggo Vangsgaard (A)
Ansgar Nygaard (V)

Jakob Kortbæk (A)
Meiner Nørgaard (O)

Repræsentantskab

Hans Ejner Bertelsen (V)

Meiner Nørgaard (O)

Repræsentantskab

Hans Ejner Bertelsen (V)
Viggo Vangsgaard (A)
Meiner Nørgaard (O)

Henning Sørensen (V)
Tore Müller (A)
Ellen Philipsen Dahl (M)

forholdstalsvalgmåden. Samtidig vælger
kommunalbestyrelsen stedfortrædere for de delegerede.
3 kommunalbestyrelsesmedlemmer
3 suppleanter
(forholdstalsvalg)
KKR – Kommunekontaktrådet
KKR består af borgmestrene i KL’s medlemskommuner i
den pågældende region, samt et antal yderligere
kommunalbestyrelsesmedlemmer, således at
sammensætningen svarer til stemmefordelingen mellem
de politiske partier og listesamarbejder (lokallister) ved
kommunalvalget i KL’s medlemskommuner i regionen.
De supplerende medlemmer vælges af og blandt
kommunalbestyrelsesmedlemmerne i de politiske
partier/listesamarbejder, som ved kommunalvalget har
fået valgt medlemmer i mindst en kommunalbestyrelse i
regionen og fået mindst 2 % af de afgivne stemmer.
Borgmesteren
1 suppleant
Kredsråd vedr. politiets virksomhed – valg af
stedfortræder for borgmesteren
Lov om rettens pleje, §§ 111-113.
I hver politikreds oprettes et kredsråd vedrørende
politiets virksomhed. Kredsrådet består af
politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som
politikredsen omfatter. Der vælges en stedfortræder for
borgmesteren af og blandt kommunalbestyrelsens
medlemmer. Politidirektøren er formand for kredsrådet.
Rådet vælger sin næstformand.
Borgmesteren
1 stedfortræder
Mark- og vejfredslov – vurderingsmænd
Lov om mark- og vejfred, §§ 21-23.
Tre vurderingsmænd beskikkes af
kommunalbestyrelsen, der tillige bestemmer, hvem der
skal fungere som formand. Vurderingsmændene
beskikkes for perioder, der falder sammen med

Råd

Hans Ejner Bertelsen (V)

Hanne Haldrup (V)

Råd

Hans Ejner Bertelsen (V)

Viggo Vangsgaard (A)

Lars Brian Houmøller (O)
Niels Kr. Østergaard (A)
Uffe Korsgaard (I)

Poul Kristensen (M)
Vagn Kidmose (A)
Henning Sørensen (V)

valgperioderne for kommunalbestyrelserne.
Ingen, der har opnået en alder af 70 år, kan beskikkes
til vurderingsmand. Ingen, der har opnået en alder af 60
år, er forpligtet til at modtage beskikkelse som
vurderingsmand. Den der har fungeret som
vurderingsmand i en periode, er ikke forpligtet til at
modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode.
Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at opgaverne
varetages af hegnsynsmændene.
1 formand
2 medlemmer
(hegnsynet i sidste periode)
Morsø Forsyning A/S
Morsø Varme A/S
Morsø Vand A/S
Morsø Spildevand A/S
Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens
organisering og økonomiske forhold, samt vedtægter for
Morsø Forsyning, § 8.
Bestyrelsen består af syv generalforsamlingsvalgte
medlemmer, der vælges for fire år af gangen.
5 kommunalbestyrelsesmedlemmer
5 suppleanter
Naturgas HMN
Selskabets øverste myndighed er repræsentantskabet.
Hver interessent udpeger en repræsentant. For hver
repræsentant udpeges en personlig stedfortræder, der
under ethvert forfald træder i dennes sted. Kun
kommunalbestyrelsesmedlemmer kan være medlemmer
af og suppleanter til repræsentantskabet.
1 kommunalbestyrelsesmedlem
1 suppleant
Nordjyllands Trafikselskab (NT)
Lov om trafikselskaber, §§ 1, 2 og 5, og bekendtgørelse
nr. 1008 af 9. oktober 2006 om vedtægter for
organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) med
senere ændringer.

Bestyrelse

Hans Ejner Bertelsen (V) –
formand
Viggo Vangsgaard (A) –
næstformand
Peter Therkildsen (V)
Ansgar Nygaard (V)
John Christiansen (A)

Tage Andersen (V)
Jakob Kortbæk (A)
Meiner Nørgaard (O)
Hanne Haldrup (V)
Henrik Jensen (V)

+ 2 brugerrepræsentanter
Repræsentantskab

Viggo Vangsgaard (A)

Meiner Nørgaard (O)

Repræsentantskab

Viggo Vangsgaard (A)

Meiner Nørgaard (O)

Kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner
vælger et repræsentantskab for trafikselskabet, der
består af et medlem fra hver af de deltagende
kommuners kommunalbestyrelser.
1 kommunalbestyrelsesmedlem
1 suppleant
Nykøbing Mors Fjernvarmeværk
Består af repræsentanter for interessenter og
andelshavere, herunder kommuner, og fremgår af de
enkelte selskabers vedtægter.
Vedtægter: Kommunalbestyrelsen kan udpege et
bestyrelsesmedlem, som når som helst kan udskiftes af
kommunalbestyrelsen.
1 kommunalbestyrelsesmedlem
1 suppleant
Overtaksationskommission
Lov om offentlige veje, §§ 58-58a og § 60.
En overtaksationskommission består af fem
medlemmer. I hver kommune udpeger
kommunalbestyrelsen en person, der for
kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste
over medlemmer af den overtaksationskommission, som
omfatter kommunen. Medlemmer af
taksationskommissioner skal have behørigt indsigt i
vurdering af ejendomme.
1 medlem med indsigt i vurdering af ejendomme
Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.M.B.A.
Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.M.B.A. vedtægter, §
10.
Selskabets bestyrelse består af syv medlemmer, en
valgt fra hvert distrikt og en udpeges af Morsø
Kommune.
1 kommunalbestyrelsesmedlem
1 suppleant
Taksationskommissioner
– ekspropriationsloven
Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende

Bestyrelse

Anja Birch Alsøer (V)

Jakob Kortbæk (A)

Kommission

Gunhild Olesen Møller (V)

Niels Kr. Østergaard (A)

Bestyrelse

Ansgar Nygaard (V)

Viggo Vangsgaard (A)

Kommission

Benny Rimmer Andersen (V)

Kjeld Bak (A)

fast ejendom, §§ 7-7a.
En taksationskommission består af fem medlemmer, I
hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen en
person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid
optages på en liste over medlemmer af den
taksationskommission som omfatter kommunen.
1 medlem
Taksationskommissioner
– lov om offentlige veje
Lov om offentlige veje, § 57, § 58a og § 60.
En taksationskommission består af tre medlemmer. I
hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen to
personer, der for kommunalbestyrelsens funktionstid
optages på en liste over medlemmer af den
taksationskommission, som omfatter kommunen.
Medlemmer af taksationskommissioner skal have
behørigt indsigt i vurdering af ejendomme.
2 medlemmer
Underskriftsbemyndigelse
Lov om kommunernes styrelse, § 32.
Sædvanligvis bemyndiges kommunens
kommunaldirektør og en eller flere af de øvrige ledende
embedsmænd i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan
således vælge at udpege flere personer. Alle de
udpegede skal være personligt udpegede af
kommunalbestyrelsen, således at deres navne fremgår
af beslutningsprotokollen.
Borgmesteren
1. viceborgmester
2. viceborgmester
Kommunaldirektøren
Stabs- og Økonomidirektøren
Direktionssekretæren
Ungdomsskolebestyrelse
Lov om ungdomsskoler, §§ 7-8, og bekendtgørelse nr.
790 af 20. november 1990 om
ungdomsskolebestyrelser.

Kommission

Kjeld Bak (A)
Peter Therkildsen (V)

Peter Lillebæk (V)
Ellen Philipsen Dahl (M)

Hans Ejner Bertelsen (V)
Viggo Vangsgaard (A)
Meiner Nørgaard (O)
Rikke Würtz
Bodil B. Kristensen
Lis Dich

Bestyrelse

Klaus Hvidtfeldt Larsen (V)
Jette Jepsen (V)

Hanne Haldrup (V)
Viggo Vangsgaard (A)

Der oprettes en ungdomsskolebestyrelse ved hver
ungdomsskole. I kommuner med flere ungdomsskoler
kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der oprettes en
fælles ungdomsskolebestyrelse for alle
ungdomsskolerne.
Ungdomsskolebestyrelsen består af 7-11 medlemmer.
Der skal være repræsentanter for
kommunalbestyrelsen, organisationer med særlig
interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder
arbejdsmarkedets parter, medarbejderne ved
ungdomsskolen og eleverne ved ungdomsskolen.
Repræsentanter for kommunalbestyrelsen kan vælges
inden for eller uden for dens medlemskreds.
Kommunalbestyrelsen fastsætter medlemstal og den
nærmere sammensætning af bestyrelsen.
Repræsentanter for organisationerne vælges af
kommunalbestyrelsen efter forslag fra de stedlige
organisationer. Ungdomsskolebestyrelsen vælger selv
sin formand og fastsætter forretningsorden. To
medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen af dennes
medlemmer.
2 kommunalbestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter
Aalborg Lufthavn
De kommunale andelshavere udpeger to medlemmer fra
hver ejerkommune, idet Aalborg dog udpeger otte
medlemmer.
De øvrige medlemmer i Region Nordjylland der ikke er
andelshavere kan hver udpege et medlem til
repræsentantskabet.
Medlemmerne skal være medlem af de pågældende
kommunale råd.
1 kommunalbestyrelsesmedlem

Repræsentantskab

Hans Ejner Bertelsen (V)

Viggo Vangsgaard (A)

Udpegninger vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde
30. januar 2018
Navn
Ansgarshjemmet
I henhold til Ansgarhjemmets vedtægter skal Morsø
Kommunalbestyrelse udpege et medlem til bestyrelsen.
Bestyrelsen består af fem medlemmer, hvoraf 1 medlem
er udpeget af kommunalbestyrelsen.
1 kommunalbestyrelsesmedlem
1 suppleant
A/S Morsø Sdr. Herreds Plantage
Det fremgår af Selskabets vedtægter, at Morsø
Kommunalbestyrelse skal udpege et medlem. Selskabet
ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
1 kommunalbestyrelsesmedlem
1 suppleant
Beboerklagenævn
Lov om leje af almene boliger, §§ 96 – 98,
lovbekendtgørelse nr. 228 af 9. marts 2016.
I alle kommuner skal nedsættes et eller flere nævn for
hver kommune, ligesom kommunerne kan samarbejde
om etablering af fælles nævn for to eller flere
kommuner. Et beboerklagenævn består af en formand
og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af
direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra
kommunalbestyrelsen.
1 formand med bestået juridisk kandidateksamen
(skal godkendes af Statsforvaltningen)
1 medlem – udlejerrepræsentant
1 medlem – lejerrepræsentant

Type
Bestyrelse

Medlem
Henning Sørensen (V)

Suppleant
Jakob Kortbæk (A)

Bestyrelse

Jakob Kortbæk (A)

Peter Lillebæk (V)

Nævn

Jesper Riis, formand

Mogens Andersen

Lejerrepræsentant:
Helle T. Vile

Jørgen Dyrholm Jensen

Social sagkyndig:
Bodil Holst, gruppeleder
Visitation, Social og
Sundhed

Udlejerrepræsentant:
Peter Nicolas Pedersen fra

Dorit Christensen,
socialrådgiver Visitation,
Social og Sundhed

Kasper Krogsgaard, Thisted

1 medlem – socialt sagkyndig
3 suppleanter for medlemmerne
1 suppleant for socialt sagkyndigt medlem
Bevaringsrådet
Rådet er nedsat i henhold til tidligere
kommunalbestyrelsesbeslutning. Bevaringsrådet uddeler
hvert år priser til ejere af ejendomme, som har gjort en
særlig indsats for bygningernes bevaring og
istandsættelse.
3 kommunalbestyrelsesmedlemmer
3 suppleanter
Bevillingsnævnet
Restaurationslovens § 10, stk. 3, jfr. lovbekendtgørelse
nr. 135 af 18. januar 2010 med senere ændringer.
Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et bevillingsnævn
til at træffe de afgørelser, der efter restaurationsloven
er henlagt til kommunalbestyrelsen.
Bevillingsnævnet består af en repræsentant for politiet
valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem med
relevant kendskab til virksomhedsøkonomi og op til seks
andre medlemmer. Personer, der ikke er medlem af
kommunalbestyrelsen kan være medlem.
1 medlem udpeget af politidirektøren
1 medlem med relevant kendskab til
virksomhedsøkonomi
6 medlemmer
6 suppleanter
Boliggruppen
Boliggruppen gennemgår problemstillinger og oplister
handlemuligheder over for de dårligste boliger i
kommunen.
Chefen for Natur og Miljø er formand for gruppen,

Råd

Nævn

Nykøbing Mors
Andelsboligforening.

bolig

Meiner Nørgaard (O),
formand
Ansgar Nygaard (V),
næstformand
Viggo Vangsgaard (A)

Henrik Jensen (V)

Hans Ejner Bertelsen (V),
formand
Henning Sørensen (V)
Meiner Nørgaard (O)
Viggo Vangsgaard (A)

Hanne Haldrup (V)

Anja Birch Alsøer (V)
Jakob Kortbæk (A)

Jette Jepsen (V)
Ansgar Nygaard (V)
John Christiansen (A)

Politidirektøren
Peter Bønding
Økonomidirektør Bodil B.
Kristensen

Arbejdsgruppe

Meiner Nørgaard (O),
formand
Ansgar Nygaard (V),
næstformand
Viggo Vangsgaard (A)

Henrik Jensen (V)
Anja Birch Alsøer (V)
Jakob Kortbæk (A)

herudover formanden for Udvalget for Teknik og Miljø,
formanden for Boligkommissionen(nedlagt) og
formanden for Bedre Boliger. Til hvert møde inviteres 10
faste medarbejdere fra kommunens forskellige
afdelinger, Familieafdeling, Borgerservice, Natur og
Miljø, m.fl. og Natur og Miljø har sekretariatsfunktionen
Der afholdes møde hver anden måned, hvor der gøres
status på arbejdet med de dårlige boliger og drøftes
muligheder for nye tiltag.
Formanden for Udvalget for Teknik og Miljø
Næstformanden for Udvalget for Teknik og Miljø
Formanden for Bedre Boliger
Boligselskabet Nykøbing Mors
Lov om almene boliger m.m. §§ 11-14, samt
bekendtgørelse nr. 718 af 13. juni 2016 om
normalvedtægter for forskellige typer af almene
boligorganisationer.
Det fremgår af Boligselskabets vedtægter, at
kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere
medlemmer til en almen boligorganisations bestyrelse,
hvis den øverste myndighed i bolig-organisationen
træffer beslutning om det. Bestyrelsen består af syv
medlemmer inklusiv formand, hvoraf Morsø
Kommunalbestyrelse udpeger to medlemmer samt to
suppleanter.
2 kommunalbestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter
Børnehjælpsdagen i Nykøbing Morsø Kommune
Fondens bestyrelse består af borgmesteren i Morsø
Kommune, socialinspektøren i Morsø Kommune,
repræsentanter fra Dansk Røde Kors,
Husmoderforeningen, LO – Mors, Håndværker- og

Bestyrelse

Anette Svindborg (O)
Ansgar Nygaard (V)

Hans Ejner Bertelsen (V)
Direktør Peder
Hanghøj

Peter Therkildsen (V)
Jakob Kortbæk (A)

Industriforeningen, Handelsstandsforeningen, Morsø
Idrætssamvirke samt den valgte kasserer.
Borgmesteren er født formand for bestyrelsen.
Borgmesteren
Direktøren for Børn og Kultur
Den Erhvervsdrivende Fond Limfjordens
Skaldyrcenter
Det fremgår af Fondens vedtægter, at Morsø Kommune
skal udpege et medlem. Fonden ledes af en bestyrelse
på tre medlemmer. Morsø Kommune udpeger et
medlem, DTU og Region Nordjylland udpeger hvert et
medlem.
1 medlem udpeget af Morsø Kommune
1 suppleant
Den Erhvervsdrivende Fond Morsø Behandlerhus
Det fremgår af Fondens vedtægter, at Morsø Kommune
skal udpege et medlem til bestyrelsen. Fonden ledes af
en bestyrelse på tre medlemmer. Region Nordjylland
udpeger to medlemmer og Morsø Kommune udpeger et
medlem. Der udpeges personlige stedfortrædere for
bestyrelsens medlemmer.
1 kommunalbestyrelsesmedlem
1 suppleant
Erna Møller Nielsens Opmuntringslegat
Fonden ledes af en bestyrelse, der til enhver tid består
af borgmesteren i Morsø Kommune, formanden for Det
Sociale Udvalg samt et medlem udpeget af de to øvrige
medlemmer.
Borgmesteren
Formanden for Det Sociale Udvalg
EUC Nordvest
I henhold til Institutionens vedtægter skal der udpeges

Styregruppe

Lauge Larsen (A)

Ellen Phillipsen Dahl (D)

Bestyrelse

Henning Sørensen (V)

Jakob Kortbæk (A)

Bestyrelse

Hans Ejner Bertelsen (V)
Henning Sørensen (V)

Viggo Vangsgaard (A)
Jakob Kortbæk (A)

Bestyrelse

Hans Ejner Bertelsen (V)

1 medlem. Institutionen ledes af en bestyrelse på 16
medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af
kommunalbestyrelserne i Thisted, Morsø og Lemvig
kommuner i forening.
Folkeoplysningsudvalget (brugerudvalg)
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning,
frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og
daghøjskoler samt Folkeuniversitetet
(folkeoplysningsloven), §§ 34-40.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 2
medlemmer vælges af og blandt kommunalbestyrelsens
medlemmer. Der indstilles og vælges stedfortrædere for
alle medlemmer til Folkeoplysningsudvalget.
2 kommunalbestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter
Fonden Morsø Samvirke
Bestyrelsen består, ifølge fundatsen, af fem
medlemmer, der så alsidigt som muligt repræsenterer
de parter, der kan være interesseret i fondens virke.
Bestyrelsens medlemmer udpeges af
Kommunalbestyrelsen, eventuelt efter indstilling fra
kompetente institutioner. Flertallet af bestyrelsens
medlemmer må ikke samtidig være medlemmer af
Kommunalbestyrelsen.
Borgmesteren
1 kommunalbestyrelsesmedlem
1 medlem fra familien Møller
Kommunaldirektøren
Formanden for Morsø Erhvervsråd
1 suppleant for kommunalbestyrelsesmedlemmet
I/S Frivilligcenter Mors
Frivillighedscenter Mors er en selvejende institution og

Udvalg

Lene Svenningsen(V)
Tage Andersen (V)

Jette Jepsen (V)
Jens Dahlgaard (A)

Bestyrelse

Hans Ejner Bertelsen (V)
Viggo Vangsgaard (A)

Meiner Nørgaard (O)

Lene Svenningsen (V)

Tore Müller (A)

Bestyrelse

har hjemsted i Morsø Kommune.
I henhold til vedtægterne ledes Centret af en bestyrelse
på op til 11 medlemmer, dog altid et ulige antal og
Morsø Kommunalbestyrelse skal udpege 1 medlem.
1 kommunalbestyrelsesmedlem
1 suppleant
Fællesankenævn
(Skatteankenævn og Vurderingsnævn)
Skatteforvaltningsloven, § 5 og §§ 8-10 samt § 15
lovbekendtgørelse nr. 1267 af 21. november 2015 og
1227 af 24. oktober 2013.
Hver kommune skal indstille en person til hver af
kommunens pladser i nævnet og en person som
suppleant for denne. Alene personer der er valgbare til
kommunalbestyrelsen, kan indstilles.
1 medlem
1 suppleant
Grønt Råd
Den 27. november 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen
følgende lokale kvalitetsmål:
”Etablering af et Grønt Råd for at styrke samarbejdet og
dialogen, og for at forene kræfterne om naturinitiativer
og for samlet at informere og inddrage morsingboerne i
den lokale naturpolitik og praktisk naturforvaltning.”
Rådet består af 3 politikere fra Udvalget for Teknik og
Miljø, hvor formanden og næstformanden er faste
deltagere. Politikeren herudover vælges for en fireårig
valgperiode.
Formanden for Udvalget for Teknik og Miljø
Næstformanden for Udvalget for Teknik og Miljø
1 medlem
3 suppleanter

Nævn

Morten Lynggaard Pedersen
(V)

Niels Kristian Østergaard (A)

Råd

Meiner Nørgaard (O)
Ansgar Nygaard (V)
Jakob Kortbæk (A)

Peter Lillebæk (V)
Anja Birch Alsøer (V)
Viggo Vangsgaard (A)

Huslejenævn
Lov om midlertidig regulering af boligforholdenem §§
35-44, lovbekendtgørelse 810 af 1. juli 2015 og lov om
leje, §§ 106 og 109, stk. 2 og 3 lovbekendtgørelse 227
af 9. marts 2016.
I alle kommuner skal nedsættes et eller flere nævn for
hver kommune, ligesom kommunerne kan samarbejde
om etablering af fælles nævn for to eller flere
kommuner. Et beboerklagenævn består af en formand
og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af
direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra
kommunalbestyrelsen.
1 formand med bestået juridisk kandidateksamen
(skal godkendes af Statsforvaltningen)
1 medlem – grundejerrepræsentant
1 medlem – lejerrepræsentant
1 medlem – socialt sagkyndig (har ikke
stemmeret)
3 suppleanter for medlemmerne
1 suppleant for socialt sagkyndigt medlem
Johan Riis Minde
Lov om almene boliger m.m. §§ 11-14
lovbekendtgørelse 1103 af 15. august 2016 samt
bekendtgørelse nr. 718 af 13. juni 2016 om
normalvedtægter for forskellige typer af almene
boligorganisationer.
I henhold til Boligforeningens vedtægter skal
kommunalbestyrelsen udpege 2 medlemmer til
bestyrelsen. Bestyrelsen består af seks medlemmer,
hvoraf Morsø Kommunalbestyrelse udpeger to
medlemmer. Samtidig med valg og udpegning af
medlemmer vælges suppleanter for disse.

Nævn

Bestyrelse

Jesper Riis, formand

Mogens Andersen

Lejerrepræsentant:
Helle T. Vile

Jørgen Dyrholm Jensen

Social sagkyndig:
Bodil Holst, gruppeleder
Visitation, Social og
Sundhed

Dorit Christensen, socialrådgiver Visitation, Social og
Sundhed

Grundejerrepræsentant:
Frank Kjelde

Jesper Dybdahl

Henning Sørensen (V)
Meiner Nørgaard (O)

Ansgar Nygaard (V)
Jakob Kortbæk (A)

2 kommunalbestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter
Kontaktudvalget for voksenhandicapområdet
Region Nord
Servicelovens §§ 81, 87, 88, 92 og 93
Kontaktudvalgene for de regionale tilbud på
voksenhandicapområdet har til opgave over for
Regionsrådets Socialudvalg at følge forholdene i
tilbuddene i henhold til servicelovens §§ 81, 87, 88, 92
og 93 samt påpege behov for ændringer i tilbuddene.
1 kommunalbestyrelsesmedlem
1 suppleant
Kristian Madsen Glintborgs Fond
Fondens bestyrelse består af det til enhver tid siddende
Økonomiudvalg i Morsø Kommune.
Det siddende Økonomiudvalg

Kulturelt Samvirke
I henhold til Samvirkets vedtægter skal
Kommunalbestyrelsen udpege 1 medlem til bestyrelsen.
Kulturelt Samvirke har til formål at virke koordinerende
og igangsættende inden for det kulturelle område.
Kulturelt Samvirkes daglige arbejde ledes af en
bestyrelse på 5-7 personer, hvoraf en person vælges af
Morsø Kommunalbestyrelse.
1 kommunalbestyrelsesmedlem
1 suppleant
KulturKANten
Kulturaftale 2017-2020 mellem kulturministeren og
Kulturregion Nordjylland. Den politiske styregruppes

Udvalg

Jens Dahlgaard (A)

Anette Svindborg (O)

Bestyrelse

Hans Ejner Bertelsen (V)
Jette Jepsen (V)
Henning Sørensen (V)
Hanne Haldrup (V)
Meiner Nørgaard (O)
Viggo Vangsgaard (A)
John Christiansen (A)
Tore Müller (A)

Klaus Hvidtfeldt Larsen (V)

Bestyrelse

Indtil vedtægter ændres

Politisk styregruppe

Tore Müller (A)

Jette Jepsen (V)

opgave er at sikre styring på politisk og administrativt
niveau.
1 kommunalbestyrelsesmedlem
1 suppleant
LAG-Thy-Mors
Landbrugets Kommunenetværk
Netværket består af medlemmer fra Salling
Landboforening og Landbothy, 2 medlemmer fra
Udvalget for Teknik og Miljø, Direktøren for Teknik og
Miljø og afdelingslederen i Teknik og Miljø.
2 medlemmer af Udvalget for Teknik og Miljø
Landvindingslaget Nykøbing Enge
Lov om vandindvinding mm, jf. bekendtgørelse nr. 832
af 27. juni 2016.
Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Lagets
vedtægter udpege 2 medlemmer til bestyrelsen.
Landvindingslaget bestyrelse har 7 medlemmer, hvoraf
2 medlemmer vælges af Morsø Kommunalbestyrelse.
2 kommunalbestyrelsesmedlem
2 suppleant
Limfjordsrådet
Som medlemmer i det politiske forum, som udgør
Limfjordsrådets styregruppe, kan deltage
byrådsmedlemmer fra de kommuner, der har direkte
interesse i Limfjordens miljø- og naturtilstand, f.eks. i
form af at kommunen eller dele heraf udgør
afstrømningsområde til Limfjorden. Fra hver kommune
kan deltage 1-2 medlemmer fra hvert byråd.
1 – 2 medlemmer udpeget af
kommunalbestyrelsen
1 – 2 suppleanter

Udpeges senere.
Afventer nye vedtægter.
Meiner Nørgaard (O)
Viggo Vangsgaard (A)
Ansgar Nygaard (V)

Peter Lillebæk (V)
Jakob Kortbæk (A)
Anja Birch Alsøer (V)

Bestyrelse

Meiner Nørgaard (O)
Jakob Kortbæk (A)

Henrik Jensen (V)
Anja Birch Alsøer (V)

Råd

Poul Roesen (C)
Meiner Nørgaard (O)

Viggo Vangsgaard (A)
Ansgar Nygaard (V)

Netværk

Limfjordsteatret
I henhold til Teatrets vedtægter skal
kommunalbestyrelsen udpege 2 medlemmer.
Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af indtil
10 medlemmer, hvoraf Morsø Kommune udpeger to
medlemmer.
2 kommunalbestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter

Bestyrelse

Klaus Hvidtfeldt Larsen (V)
Jens Dahlgaard (A)

Lene Svenningsen (V)
Peter Lillebæk (V)

M. C. Holms Uddannelseslegat
Fonden har til formål at støtte unges gennemførelse af
videregående uddannelser.
Bestyrelsen består af borgmesteren i Morsø Kommune
samt to medlemmer udpeget af Børne- og
Kulturudvalget i Morsø Kommune
Borgmesteren
2 Børne- og Kulturudvalgsmedlemmer
3 suppleanter
Mette Boe’s Legat
Legatets bestyrelse består af 3 medlemmer, hvoraf 1
medlem er borgmesteren for Morsø Kommune, 1
medlem er sognepræsten i Nykøbing Mors og 1 medlem
er dommeren i Nykøbing Mors. Borgmesteren er
formand for bestyrelsen.
Borgmesteren
1 suppleant
Molerindvinding
Arbejdsgruppe
3 kommunalbestyrelsesmedlemmer
3 suppleanter
Morsø Erhvervsråd
Morsø Erhvervsråd har til formål at virke til fremme af
erhvervslivet på mors for derigennem at opnå varige

Bestyrelse

Hans Ejner Bertelsen (V)
Tore Müller (A)
Jette Jepsen (V)

Viggo Vangsgaard (A)
Jens Dahlgaard (A)
Lene Svenningsen (V)

Hans Ejner Bertelsen (V)

Henning Sørensen (V)

Arbejdsgruppe

Meiner Nørgaard (O)
Viggo Vangsgaard (A)
Ansgar Nygaard (V)

Henrik Jensen (V)
Jakob Kortbæk (A)
Anja Birch Alsøer (V)

Bestyrelse

Hans Ejner Bertelsen (V)

Ellen Phillipsen Dahl (D)

forbedringer af beskæftigelsen og at gennemføre en
løbende markedsføring på Mors. Borgmesteren er født
medlem.
Borgmesteren
1 suppleant
Morsø Gymnasium
Gældende bestemmelser for sammensætning af
gymnasiebestyrelser i regionen foreskriver, at
kommunalbestyrelser i kommuner, hvis unge er elever
på det pågældende gymnasium, i fællesskab skal
udpege et bestyrelsesmedlem og stedfortræder, jfr. §
16 i lovbekendtgørelse nr. 750 af 21. juni 2016.
1 kommunalbestyrelsesmedlem
1 suppleant
Morsø Kommunes Legat for Ældre og
Handicappede
Bestyrelsen består af provsten i Nykøbing Mors samt fire
personer, dom udpeges af og blandt Morsø
Kommunalbestyrelses medlemmer.
4 kommunalbestyrelsesmedlemmer
4 suppleanter
Morsø Multipark
Vedtægter for foreningen Dueholm Mark, Mors - § 5 –
bestyrelsen sammensættes på følgende måde:
Som umiddelbart medlem udpeges
-formanden for Børne-og Kulturudvalget
Herudover udpeges:
-den daglige ledelse på Dueholmskolen
-den daglige ledelse på Morsø
Gymnasium
-den daglige ledelse af EUC-nordvest,

Bestyrelse

Hanne Haldrup (V)

Jens Dahlgaard (A)

Bestyrelse

Viggo Vangsgaard (A)
Henning Sørensen (V)
Meiner Nørgaard (O)
Ansgar Nygaard (V)

Jens Dahlgaard (A)
Tage Andersen (V)
Anette Svindborg (O)
Jakob Kortbæk (A)

Bestyrelse

Peter Lillebæk (V)

Nykøbing afd.
-den daglige ledelse af HF og VUC Thy-Mors, Nykøbing afd.
-bestyrelsen for Ejendomsselskabet
MKF A/S
Formanden for Børne- og Kulturudvalget
Morsø Musikskole
Lov om musik, §§ 3a-3b, lovbekendtgørelse nr. 32 af
14. januar 2014 og bekendtgørelse nr. 673 af 14. maj
2013 om musikskoler og vejledende standardvedtægter
for kommunale og selvejende musikskoler fra 2006.
Enhver kommunalbestyrelse er forpligtet til at drive en
musikskole, enten som en kommunal institution eller
som selvejende institution med kommunalt tilskud.
Vedtægter:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, alle med
stemmeret. Heraf udpeges:
1 medlem af Kommunalbestyrelsen
1 suppleant
Morsø Suzuki Musikskole
Morsø Suzuki Musikskole er en selvejende institution og
indgår som en integreret del af kommunens samlede
musiktilbud.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf Morsø
Kommunalbestyrelse udpeger 1 medlem. Der udpeges 1
suppleant for hvert medlem.
1 kommunalbestyrelsesmedlem
1 suppleant
Morsø Turistforening
Foreningens virksomhed ledes af en bestyrelse, der
samtidig udgør destinationsledelsen for Destination
Mors. Ifølge vedtægterne er borgmesteren født medlem.

Bestyrelse

Jens Dahlgaard (A)

Tore Müller (A)

Bestyrelse

Tore Müller (A)

Jens Dahlgaard (A)

Indtil vedtægten er ændret

Bestyrelse

Hans Ejner Bertelsen (V)

Ellen Phillipsen Dahl (D)

Borgmesteren
1 suppleant
Morsø Wind A/S
Morsø Kommunes deltagelse i selskabet sker i henhold
til elforsyningsloven.
Vedtægten for Morsø Wind A/S af 17. december 2015.
Der skal udpeges suppleanter for:
Borgmesteren (født medlem)
Formanden for Udvalget for Teknik og Miljø (født
medlem og formand for selskabet)
1 medlem vælges af generalforsamlingen
2 suppleanter for de kommunale medlemmer
Økonomidirektøren er tilknyttet som direktør
Morsø Ældreboligselskab
Lov om almene boliger m.m. §§ 11-14, samt
bekendtgørelse nr. 718 af 13. juni 2016 om
normalvedtægter for forskellige typer af almene
boligorganisationer.
Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere
medlemmer til en almen boligorganisations bestyrelse,
hvis den øverste myndighed i boligorganisationen
træffer beslutning om det. Den øverste myndighed er
enten en generalforsamling eller et repræsentantskab.
Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf Morsø
Kommunalbestyrelse udpeger to medlemmer samt to
suppleanter. Medlemmerne kan ikke være borgmesteren
i kommunen eller formanden for det udvalg, hvortil
tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er
henlagt.
2 kommunalbestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter
Museumsfonden

Hans Ejner Bertelsen (V)
Meiner Nørgaard (O)

Henrik Jensen (V)
John Christiansen (A)

Direktør Bodil B. Kristensen

Bestyrelse

Peter Therkildsen (V)
Henning Sørensen (V)

Jakob Kortbæk (A)
Tage Andersen (V)

Bestyrelse

Tore Müller (A)

Jette Jepsen (V)

Fonden har som sit eneste formål, blandt andet gennem
erhvervsaktiviteter, at yde tilskud til og på anden vis at
støtte Museum Mors og formål, som har museets
interesse.
Fondens bestyrelse består af tre medlemmer. Den til
enhver tid siddende formand for Museum Mors, den til
enhver tid værende leder af Museum Mors samt et
medlem udpeget af Morsø Kommune.
1 kommunalbestyrelsesmedlem
1 suppleant
Museum Mors
I henhold til Museets vedtægter skal
kommunalbestyrelsen udpege 2 medlemmer. Museum
Mors er en selvejende institution. Museet er et
statsanerkendt kulturhistorisk lokalmuseum. Museets
bestyrelse består af syv medlemmer, hvoraf to
medlemmer udpeges af Morsø Kommunalbestyrelse
blandt dennes midte med gyldighed for en kommunal
valgperiode.
2 kommunalbestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter
Musikværkets Bestyrelse
Den erhvervsdrivende fond ledes af en bestyrelse på 5-6
medlemmer, hvoraf et medlem udpeges af Morsø
Kommunalbestyrelse.
1 kommunalbestyrelsesmedlem
1 suppleant
Pædagogisk Udviklingsråd
Der foretages valg/udpegning til Pædagogisk
Udviklingsråd hvert fjerde år. Formanden og
næstformanden i Børne- og Kulturudvalget er
medlemmer fra det år der følger efter nyvalg til

Indtil vedtægten er ændret

Bestyrelse

Tore Müller (A)
Jette Jepsen (V)

Jens Dahlgaard (A)
Peter Lillebæk (V)

Bestyrelse

Jens Dahlgaard (A)

Klaus Hvidtfeldt Larsen (V)

Råd

Tore Müller (A)
Jette Jepsen (V)

Tage Andersen (V)
Lene Svenningsen (V)

kommunalbestyrelsen.
Formanden for Børne- og Kulturudvalget
Næstformanden for Børne- og Kulturudvalget
2 suppleanter
Rolstruphus – Morsø Produktionsskole
Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf to
medlemmer udpeges af Morsø Kommunalbestyrelse.
2 kommunalbestyrelsesmedlemmer
2 suppleant
Sammenslutningen af Vestlige Limfjordshavne
Har til formål at varetage og fremme medlemshavnenes
fælles interesser, samt at bistå havnene i deres
virksomhed. Medlemmerne er Thisted, Morsø, Lemvig,
Struer/Holstebro, Vesthimmerland og Skive kommuner,
samt virksomheden Dankalk A/S.
Hver kommune udpeger to medlemmer med hver sin
suppleant til generalforsamlingen.
2 kommunalbestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
Ifølge vedtægterne skal der udpeges et medlem af
Morsø, Thisted og Vesthimmerland kommuner i
fællesskab.
Sports College Mors
Foreningens formål er at få etableret og fremadrettet at
drive Sports College Mors.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 – 9 medlemmer.
Født medlem er formanden for Undervisnings- og
Kulturudvalget.
Yderligere 4 – 8 medlemmer vælges af
generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Bestyrelse

Ansgar Nygaard (V)
Pia Storm (A)

Lene Svenningsen (V)
John Christiansen (A)

Meiner Nørgaard (O)
Ansgar Nygaard (V)

Viggo Vangsgaard (A)
Anja Birch Alsøer (V)

Bestyrelse

Lene Svenningsen (V)

Der indstilles ikke suppleant,
da det er en bestyrelsespost
der skal deles med andre
kommuner

Bestyrelse

Tore Müller (A)

Klaus Hvidtfeldt Larsen (V)

Formanden for Udvalget for Teknik og Miljø
Suppleant for formanden
Thy-Mors HF & VUC
Ifølge vedtægter udpeges et medlem til bestyrelsen af
Thisted og Morsø kommunalbestyrelser i forening.
Trafiksikkerhedsråd for Morsø Kommune
Trafiksikkerhedsrådet er ikke et råd med vetoret, men
et råd der kan komme med anbefalinger. Projektet er
forankret I Teknik og Miljø med udvalget for Teknik og
Miljø som styregruppe, og dets formand i relation til
projektet. Projektlederen er direktøren for Teknik og
Miljø.
Formanden for Udvalget for Teknik og Miljø
1 suppleant
TV/Midt-Vest
Ifølge vedtægter består repræsentantskabet af 72
medlemmer, hvoraf 13 medlemmer udpeges med 1 af
hver af de 13 kommuner med indbyggere i de tidligere
Ringkøbing og Viborg Amter.
Der vælges ikke suppleanter for medlemmerne.
1 kommunalbestyrelsesmedlem
1 suppleant
Valgbestyrelse ved Kommunal- og Regionsråd
Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg,
jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 21. juni 2017 §§ 13 –
15 og 18 vedr. valgbestyrelser.
Borgmesteren er født formand.
7 medlemmer
7 suppleanter
Valgbestyrelse ved Folketingsvalg og
Europaparlamentsvalg – Thisted Kredsen
Lov om valg til Folketinget, §§ 23-28 og § 31.

Bestyrelse

Jens Dahlgaard (A)

Hanne Haldrup (V)

Råd

Meiner Nørgaard (O)

Ansgar Nygaard (V)

Repræsentantskab

John Christiansen (A)

Pia Storm (A)

Bestyrelse

Hans Ejner Bertelsen (V)
Jette Jepsen (V)
Henning Sørensen (V)
Hanne Haldrup (V)
Meiner Nørgaard (O)
Viggo Vangsgaard (A)
John Christiansen (A)
Hans Ejner Bertelsen (V)
Viggo Vangsgaard (A)
Meiner Nørgaard (O)

Klaus Hvidtfeldt Larsen (V)
Lene Svenningsen (V)
Anja Birch Alsøer (V)
Tage Andersen (V)
Anette Svindborg (O)
Jakob Kortbæk (A)
Tore Müller (A)
Klaus Hvidtfeldt Larsen (V)
John Christiansen (A)
Anette Svindborg (O)

Bestyrelse

lovbekendtgørelse nr. 392 af 26. april 2017. Lov om
valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet, §
16 lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014.
Valgbestyrelsens medlemmer vælges af
kommunalbestyrelserne blandt disses medlemmer ved
forholdstalsvalg. Af de medlemmer, som kommunen
skal udpege til valgbestyrelsen, udgør
kommunalbestyrelsens formand det ene.
Borgmesteren
1 suppleant for borgmesteren
3 medlemmer
3 suppleanter
Valgstyrere ved Folketingsvalg, Kommunale valg,
Regionale valg, Europaparlamentsvalg og
Folkeafstemning.
Lov om valg til Folketinget, §§
30-31, bekendtgørelse nr. 392 af 26. april 2017og lov
om kommunale og regionale valg, §§ 17-18,
bekendtgørelse nr. 771 af 21. juni 2017. Lov om valg af
danske repræsentanter til Europa-Parlamentet, § 16.
Kommunalbestyrelsen vælger for hvert
afstemningsområde mindst fem og højst ni valgstyrere.
Valgstyrere vælges ved forholdstal under ét blandt de
vælgere, der har bopæl i kommunen.
Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgstyrerne en
formand for hvert afstemningsområde. Formændene
vælges ved forholdstalsvalg.
Aalborg Symfoniorkester
I henhold til vedtægternes § 6 nedsætter bestyrelsen et
repræsentantskab til at følge og støtte institutionens
virksomhed. Morsø Kommunalbestyrelse vælger 1
medlem.

Hanne Haldrup(V)

Tage Andersen (V)

Udmelding af valgstyrere /
mandater foretages af
partiforeningerne

Repræsentantskab

Anja Birk Alsøer (V)

Suppleant udpeges ikke, da
posten bliver nedlagt

1 kommunalbestyrelsesmedlem
1 suppleant

