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Kaos i
Lyksborgs
papirer
Revisionen af regnskabet fra 2012 gik
ikke for sig uden problemer. Der manglede kvitteringer, som
møjsommeligt skulle
skaffes igen.
LYKSBORG. Det var Tom Huber
fra CDUs gruppe og Harald Danzer fra SPD, der var revisorer for
Lyksborgs regnskab i 2012. Kommunen fik efter deres anbefaling
decharge, men kun med et dybt
suk. Der manglede nemlig mange originale kvitteringer, fordi
det ved en fejl ikke havde været
muligt at scanne dem ind og få
dem udleveret til de to revisorer.
- Vi lavede således en revision,
uden at der var tale om en egentlig revision, sagde Harald Danzer, da han fremlagde resultatet i
kommunerådet tirsdag aften.
De to revisorer bad om enkelte original-kvitteringer, og til
sidst lykkedes det forvaltningen
at skaffe kopier til alle ønskede
poster. Derfor blev regnskabet

alligevel godkendt af de to revisorer.
- Hvis et lignende rod sker
igen, står jeg ikke til rådighed
til posten længere, sagde Harald
Danzer.
Revisorerne bemærkede for
øvrigt, at der blev brugt et meget stort beløb, 2600 euro, til at
købe plastikposer til hunde-lort.
I alt blev der i 2012 således købt
225.000 poser - alene i Lyksborg.
Dirk Thöming
dt@fla.de
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Lys og mørke på Lyksborgs budget
Finansplanlægning.
Årets budget i Lyksborg
ser bedre ud, end det gjorde i årene før. Det skyldes
delstatsregeringens skatteudligning, som er en
fordel for Lyksborg, men
også store investeringer,
som er planlagt allerede
fra næste år.
LYKSBORG. - Vi har næsten ingen handlingsfrihed, hvad budgettet angår, eller
slet ingen. Så alvorlig er situationen,
sagde Timo Petersen, CDU, da han sædvanen tro præsenterede årets budget i
Lyksborgs kommuneråd tirsdag aften.
Timo Petersen henviste til de i alt 20
millioner euro, som i årenes løb har hobet sig op som Lyksborgs samlede gæld.
Mens forvaltningsbudgettet i 2014
som i årene før vil bringe et yderligere
underskud på knap to millioner euro,
ser det bedre ud med investeringerne.
Her vil kommunen ikke optage yderligere lån på 2 til 2,5 millioner euro, som
det er sket i de foregående år, men i stedet slutte med et planlagt overskud på

366.000 euro.
- Det betyder, at vi kan tilbagebetale
på den løbende gæld og reducere vores
lån. Omregnet er det cirka 10.000 euro,
vi årligt sparer på grund af dette, forklarede Timo Petersen.
Mens der før blev investeret næsten
en million euro i promenaden, må man
i år lede længe efter større investeringer. Promenaden i Skovsende skal sættes i stand for 110.000 euro, andet byggeafsnit af Lyksborgs strandpromenade (østlig del) skal bygges færdig for
164.000 euro, der skal investeres 25.000
euro i selvbetjenings-åbningstider på
biblioteket, og den kommunale skoles gård skal renoveres for 40.000 euro
m.m. I alt er der planlagt 610.000 euro i
investeringer.
- Heldigvis er vi igennem de store investeringer. Skolen er blevet saneret til
flere millioner euro, og promenaden er
næsten færdig, sagde Timo Petersen.

Ikke rosenrødt
200.000 euro får Lyksborg ud af den
nye ko´mmunale finansudligning, som
i Nordfrislands Amt lige har sørget for
store protester. Dette til trods er der ikke
ligefrem rosenrøde udsigter for frem
tiden. Allerede næste år er der nemlig
igen investeringer på to millioner euro
i vente, når Lyksborgs ZOB-område ef-

RESÜMEE

Licht und Schatten im
Glücksburger Haushalt
Glücksburgs Haushaltssituation bietet kaum noch Handlungsfreiheit, dennoch gibt es im Budget für 2014 auch freundliche Zahlen. Nachdem die
größten Investitionen, darunter die Strandpromenade, erstmal abgearbeitet
sind und aus dem neuen kommunalen Finanzausgleich Mehreinnahmen
verbucht werden können, ist nach jahrelangen Kreditaufnahmen nun sogar ein Überschuss von 366.000 Euro geplant. Dennoch ist Vorsicht geboten:
Schon im nächsten Jahr stehen erneut größere Ausgaben an, wenn etwa der
ZOB renoviert werden muss.

ter planen står til renovering.
- Vi har bevæget meget i forhold til,
hvor små vi er. Nu skal vi udelukkende
sætte fokus på besparelser, sagde Timo
Petersen og advarede om, at der snart
kommer hårde tider i Lyksborg. Kommunens sociale og skole-opgaver vokser, men det gør indtægterne, der følger
med, ikke.
- Vi er under pres, sagde han.

Håber på, at det holder
Burkhard Repenning, liberal vælger
liste, foreslog, at man ikke at stemte om

budgettet, før man havde gennemgået
årets nye besparelser, som først skal findes i en arbejdsgruppe. Harald Danzer
fra SPDs gruppe hilste besparelser på investeringerne velkommen, men håbede samtidig, at budgettet holder, og at
der ikke kommer store udgifter dumpende ind i løbet af året.
SSWs gruppe og repræsentanten for
De Grønne tog ikke ordet. Budgettet
blev vedtaget med stort flertal imod
Burkhard Repennings stemme.
Dirk Thöming
dt@fla.de
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Vi kan blive en grøn
iværksætterregion
Erhvervsforum. Der er
gode penge for virksomhederne i at tænke og arbejde grønt, men kun ved
at gøre det sammen kan
man få et forspring og udvikle nye redskaber.
FLENSBORG. Først opvarmning, så paneldebat, lige en hurtig kop kaffe inden der bliver arbejdet i workshops for
til sidst at præsentere ideerne for grøn
vækst i regionen.
Det er den korte udgave af gårsda-

gens konference med det lange navn:
International Green Entrepreneurship
Forum, blot kaldet IGEF, der fandt sted i
Audimax på campus i Flensborg.
På gæstelisten var der så kendte navne som Danfoss-chefen Jørgen Mads
Clausen og Slesvig-Holstens grønne miljøminister, Robert Habeck, og sammen
med repræsentanter fra videnskaben,
den offentlige sektor og industrien ville
de tænke nye, grønne strategier for en
bæredygtig fremtid. Den snak er ikke
ny, men det skal være nu, hvis vores region vil sikre sig et grønt forspring, lød
konklusionen.
- Det er nu, vi skal have modet til forandring. Vi har mulighederne, vi er et
lille sted med et godt team, der vover

Slesvig-Holstens miljøminister Robert Habeck (De Grønne) på talerstolen i Audimax i går.

(Fotos: Martina Metzger)
noget. Og med en af Europas store spillere i huset, professor Olav Hohmeyer,
der nærmest har taget mellemnavnet

»Vedvarende« til sig, har vi mulighederne, sagde universitetspræsident Werner
Reinhart i sin velkomsttale.

Det første møde
Det var det første møde i IGEF, som måske bedst kan betegnes som et netværk
af regionens grønne igangsættere, der
ser de store muligheder og god økonomi i at tænke i grønne løsninger.
- Og forhåbentlig det første i rækken
af mange flere, sagde tidligere rektor på
Fachhochschule (FH) Flensburg, Werner
Schurawitzki, der havde tjansen som
ordstyrer.
- For os er det kun logisk at tænke interdisciplinært, at gå over grænsen for
at samle kræfterne, og derfor glæder
det mig meget at se de danske ansigter
her, sagde FHs præsident, Herbert Zickfeld.
Der er nemlig gode penge at tjene på
grøn omstilling, men der skal nye metoder til. De velkendte løsningsmodeller, der hidtil har bragt verden frem
til, hvor vi er i dag, kan ikke umiddelbart kopieres, når det gælder principper som vedvarende og bæredygtighed.
Der skal jo være elektricitet i stikkene
og varme i radiatorerne, der skal være
tøj at tage på, samtidig med at vi ikke
vil drukne i skrald eller kvæles i luftforurening, og vi vil stadig køre i bil og
flyve.
- Vi kan godt bruge de kapitalistiske
principper. De er ikke kun problemet,
men også en løsningsmodel, sagde professor Dirk Ludewig i sit oplæg, inden
paneldebatten tog over.
Tilla Rebsdorf

FLENSBURG. Auf Einladung der
»EnergieGenossenschaft-Flensburg« spricht der EnergiewendeFachmann von »attac«, Roman
Denter, am kommenden Mittwoch, dem 2. April, über eine
gesunde und nachhaltige Energieversorgung im Interessse der
Bürger. Beginn ist um 19 Uhr im
Restaurant »Borgerforeningen«,
Holm 17.
(FlA)

Vor 50
Jahren...
...hatte der Neubau des Kraftfahrtbundesamtes an der Fördestraße in Mürwik schon Gestalt
angenommen. Der Innenausbau
sollte aber noch bis zum Frühjahr des nächsten Jahres dauern.
Bis dahin mussten sich die rund
800 Beschäftigten noch gedulden, die in drei ehemaligen Marinegebäuden zwischen der Ziegeleistraße und der Swinemünder Straße untergebracht waren.

tr@fla.de

Danfoss-chefen Jørgen Mads Clausen i samtale med prof. Dirk Ludewig.

