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Venstre kræver
åbenhed om
vindmøller
Planerne om fire
gigant-møller på
kanten af Køge
Jorddepot bliver
udarbejdet under
for meget hemmelighedskræmmeri,
mener Venstre, der
vil have mere åbenhed om planerne.
KØGE: I øjeblikket arbejder
bestyrelsen i et selskab under Køge Kommune på de
første spæde forberedelser
til opførslen af ﬁ re kæmpevindmøller ved Køge Jord-

depot. Planerne er stadig på
skitsestadiet, men arbejdet
med at udarbejde dem foregår i et mørkelagt demokratisk vakuum. Det mener
Venstres spidskandidat Palle Svendsen , der kritiserer
modellen.
- Arbejdet foregår i en særskilt juridisk enhed, hvor
bestyrelsesmedlemmerne
er underlagt nogle tavshedsregler, der ikke er et
borgerstyre værdigt, siger
Palle Svendsen (V).
Det er bestyrelsen for
Køge Vind, der er et underselskab under Energiforsyningen, der står for forarbejdet til vindmølleplanerne. I

bestyrelsen sidder en stribe
byrådsmedlemmer, og det
er uholdbart, at placere så
store sager i et udvalg, der
er underlagt tavshedspligt,
mener Palle Svendsen.
- Det er ikke godt nok, at
vi først ser sagerne, når de
bliver præsenteret for økonomiudvalget. Det er jo ikke
en kommune, der bygger
vindmøller, det er borgerne,
og så skal de også inddrages
undervejs i processen, siger
Palle Svendsen.
Formanden for Køge Vind
Erling Larsen(S) kan ikke
forstå kritikken.
- Det er en byrådsbeslutning at nedsætte den her be-

Venstre i Køge er skeptiske over for vindmøller generelt, og kræver mere åbenhed om forarbejdet til vindmølleprojektet på jorddepotet.
styrelse, så den kan koncentrere sig om at undersøge
mulighederne, men vi har
haft meget få møder, og vi er
endnu ved at ﬁnde vores ben
i den her sag. Der er ikke
truffet nogen beslutninger,
siger Erling Larsen.
Han tør godt love, at borgerne vil blive inddraget i

Kyndelmissen i Køge 2013
KØGE: Fredag den 1. februar
er det tid til kulturnatten,
Kyndelmisse i Køge. En aften, hvor gader og stræder
fyldes af kultur og aktivitet,
og hvor over 20 forskellige
arrangører inviterer både
indenfor og udenfor til et
hav af spændende arrangementer. Man kan godt
begynde at glæde sig til en
aften i mørket, og med årets
kyndelmissetema
Køge
fra fortid til fremtid, er der
lagt op til et program, der er
spækket med aktiviteter og
interessante kulturtilbud.
Traditionen tro byder
første fredag i februar på
Kulturnatten Kyndelmisse i Køge. Det betyder at
hele byen vil summe af aktiviteter og begivenheder,
om det så gælder på torvet,
ved
Strandpromenaden
eller ude ved Valkyrien
på Søndre Mole, så er der
mulighed for, blandt meget
andet, at opleve kolde gys,
kanonsalutter og elektriske
husmødre. I årets Kyndelmisseprogram kan du læse
meget mere om alle de aktiviteter, foredrag og indslag
aftenen vil byde på over alt
i Køge. Programmet kan fås
hos VisitKøge – Køge Turistbureau, hvor der også er
salg af Kyndelmissepasset
– adgangsbilletten til alle
aftenens festligheder – som
kun koster 25 kroner.

Vokseværk
Årets Kyndelmisse er vok-

set. Endnu ﬂere arrangører
er kommet til, og det betyder
mange ﬂere kulturtilbud for
alle aldre og interesser, som
vil sætte spot på kulturen i
mørket.
Byens
kulturinstitutioner, foreninger, ildsjæle og
kommune er gået sammen
om at bringe et nyt og varieret, spændende, overraskende og mangfoldigt program, som vil blive blæst i
gang af Køge Byorkesters
messingblæsere fra toppen
af Køge Kirkes tårn klokken
18.
Fra toppen af kirken kan
turen gå i alle retninger til
alle tider: for man kan for
eksempel både komme med
på en fantasy-skattejagt,
en gastronomisk tidsrejse, høre musik fra før og
nu med musikere fra Storstrøms
Kammerensemble, og man kan deltage i en
konkurrence, hvor man kan
mærke fortiden og nutiden.
Tider og steder er alle beskrevet i Kyndelmisseprogrammet.

gene i Køge Bugt, det gamle
apotek fra 1665 og til Køge
som badeby. Og man kan
komme til Lystfest, på en
jazzende tidsrejse, se fremtidens gadgets, møde ﬂintesmed, spindekone, opleve
sørøver og havfruer i nutidens søslag, høre en populær TV-vært fortælle »Alle
Tiders Historie«, eller man
kan gå på opdagelse i en
ﬁ lmskat, høre knejpesang,
komme på guidet tårntur,
opleve kunstudstilling, se
Th. Dreyer ﬁ lm, lege med
lys, komme på musikalsk
vandring og meget, meget
mere.

Tilløbsstykker
Traditionen tro er der man-
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Fortid til fremtid
I år fylder Køge 725 år som
købstad og byen med sin
driftige historiske fortid udbygges og går en lys og perspektivrig fremtid i møde.
Af denne grund giver det
også mening, at årets tema
er Kyndelmisse i Køge fra
fortid til fremtid. Der er derfor også oplevelser som vil
bringe én helt tilbage til Sla-

ge tilløbsstykker denne
aften. Enkelte steder skal
man skynde sig at tilmelde
sig på grund af begrænset
deltagerantal. Og ved endnu
ﬂere steder kan man købe
noget til ganen og maven –
eller komme forbi til diverse smagsprøver rundt om i
byen hele aftenen.
Kom forbi VisitKøge –
Køge Turistbureau og hent
Kyndelmisseprogrammet
og køb Kyndelmissepasset.
Kyndelmissens arrangører
er de medvirkende kulturinstitutioner m. ﬂ, der i fællesskab har lagt et stort arbejde i forberedelserne.
Man kan også læse mere
om Kyndelmisse i Køge på
www.kultunaut.dk og på
www.køgenu.dk

KIRIGAMINE

processen, så snart der er en
process at inddrage dem i.
- Jeg vil garantere for,
at borgerne blive inddraget - både når det gælder
VVM-undersøgelser og andet. Alt vil komme frem, for
hvis vi ikke gør det, så danner der sig myter. Den her
sag blive lagt fuldstændigt

frem, så både borgere og politiker klædt godt på, siger
Erling Larsen.
Økonomiudvalget i Køge
Kommune har netop bedt
bestyrelsen i Køge Vind udarbejde et nyt udkast til en
forundersøgelse til projektet.
jv

Sydafrikansk besøg i Køge
KØGE: Sydafrikas undervisningsminister besøger Erhvervsakademi Sjælland fredag klokken 12.30.
Ministeren besøger Erhvervsakademi Sjælland/Zealand
Institute of Business of Technology for at høre mere om,
hvordan vi som erhvervsakademi arbejder tæt sammen
med erhvervslivet og blandt andet via praktik forbereder de
studerende godt på det arbejdsmarked, de skal ud til.
- Den sydafrikanske undervisningsminister har udtalt,
at han vil skifte fokus fra universiteter til akademier for at
styrke det erhvervsfaglige i de videregående uddannelser.
Det er netop her, vores studerende kommer ind i billedet, for
de er via deres erhvervsfaglige og praksisnære uddannelser
ofte er mere ’arbejdspladsparate’ end studerende fra universiteterne’, siger Ole Kolling, der leder den internationale koordination på Erhvervsakademi Sjælland.
Ministeren ankom i mandags, og han rejser hjem igen på
lørdag. Undervejs har han møder med Børne- og Undervisningsministeren (Morten Østergaard er på forældreorlov),
Krogerup Højskole, Københavns Tekniske Universitet,
Ingeniørforeningen IDA, DTU og Erhvervsakademi Sjælland/Zealand Institute of Business and Technology/Zibat.
Undervisningsministeren ankommer til Erhvervsakademi Sjælland, Campus Køge, Lyngvej 19-25 i Køge, fredag den
18. klokken 12.30.
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