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VAND M AND SOLOTOUR  2016

Er jeg nervøs? Yo tak! Er jeg klar? Jeg blir ikke mere klar... Så tillad mig at vende kameraet: Er DU klar? 
Grüss Gott — Simon

70-ÅRIG  ROR TIL DEN 
STORE GULDMEDALJE

S P O R T  Y 20-21

Tilfreds fru Salling genåbnede Turbinen
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rgPOLITIK
Af Karin Hede Pedersen

kahe@amtsavisen.dk

og Therese Kiesbye Øvlisen

thvl@amtsavisen.dk

Politikerne i Randers Byråd gjor-
de mange mennesker glade, da 
de på mødet i mandags beslutte-
de, at flere områder skal fjernes 
helt fra den kommende vindmøl-
leplan, der nu skal udarbejdes.

Nemlig alle dem, der har pro-
testeret mod møller i blandt an-
det Binderup. Området er omtalt 
i den gældende vindmølleplan, 
men fjernes i den nye.

Hos de lokale investorer der 
ønsker at opføre vindmøller i 
Binderup er der til gengæld ingen 

begejstring at spore. Derimod er 
frustrationen stor. Seks års arbej-
de er spildt, og talsmanden kriti-
serer kommunen for dens hånd-
tering af sagen. 

»Som at diskutere med et 
barn,« sammenligner han.

Også Venstres Jens Peter Han-
sen er ærgerlig over, at vindmøl-
lerne i Binderup ikke bliver til 
noget.

»Det er det mest velbeliggende 
sted i kommunen, fordi der ikke 
bor ret mange i nærområdet«, si-
ger han.

Farvel til møllerne betyder og-
så farvel til lokale arbejdspladser 
og mindst 400.000 kroner i VE-
støtte.

Områder 
pilles helt ud 
af ny vind-
mølleplan
Politikerne i Randers bremser op for 
udbredelsen af vindmøller i kommunen.

R A N D E R S  Y 02-03 R A N D E R S  Y 08 R A N D E R S  Y 10 N A V N E  Y 16-17

SKOLER 
RENOVERES FOR 
MILLIONBELØB

DR2 TESTER 
MYTERNE OM 
RANDERS

STEVNSTRUP 
FEJRER JUBILÆUM 
FOR FLAGFOND

R A N D E R S  Y 06-07

»
AXEL PRÆSTMARK,
CHEFREDAKTØR, 
I DAGENS LEDER Y 14

BRANDING. Husk at nævne Turbinen næste gang, du møder en 
aarhusianer - der burde bo i Randers.
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Midt- og 
Østjylland
i dag

Vejret i 
Danmark 
i morgen

By Ned Længde  Tusmørke Op

Viborg  
Randers 
Grenaa 

By Ned Op
Viborg 
Randers 
Grenaa 

Dagen kulminerer ca. kl.

By  Op
Århus  
Randers  
Grenaa  
Udbyhøj   

 
Månen kulminerer ca. kl. 
Næste nymåne: 

Næste fuldmåne: 

Næste højvande:

Månen Højvande 

Midt-og Østjylland de næste 5 dage

Døgnets middeltemp. i Midt- og Østjylland

VEJRET

TEMPERATURER

CYKELVEJR UV-INDEKS
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Mulighed for ret solrigt vejr 
det meste af dagen. Temp. 
mellem 10 og 12 grader med 
jævn til frisk vind fra nord-
østlig retning. I aften og i 
nat efterhånden mere skyet 
vejr. Temp. mellem 5 og 10 
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På Bornholm risiko for 
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frisk vind, mest fra nord-
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POLITIK

Fakri Aldin Koleilat

fakre@amtsavisen.dk

RANDERS: Byrådet godkend-
te mandag planerne om nye 
stisystemer og opholdsplad-

ser i området omkring Glar-
bjergvej. Med projektet vil der 
blive anlagt nye gennemgåen-
de stisystemer gennem hele 
Glarbjergområdet, der består 
af 11 almene boligafdelinger 
med i alt 800 almene boliger 
og 1.500 beboere.

Stierne skal være med til at 
forbinde de mange afdelingers 
bebyggelser med nye pladser, 
hvor det er trygt og indbyden-
de at opholde sig. Stierne vil 
desuden give adgang til 12 nye 
større og mindre mødesteder, 
opholds- og nærarealer. Ende-

lig indeholder projektet tryg-
hedsskabende belysning ved 
alle stier og pladser, der vil bli-
ve suppleret med effektbelys-
ning. Projektet koster samlet 
set godt 29 millioner kroner, 
som finansieres af statens in-
frastrukturmidler.

Boligsocial indsats til 29 millioner

FRAVÆR

RANDERS: Alle arbejdsplad-
ser i Randers Kommune har 
siden årsskiftet haft øget fo-
kus på at nedbringe sygefra-
været gennem projektet »Me-
re tid og Trivsel«, og indsatsen 
begynder nu tilsyneladende 
at give resultater.

Det fremgår af en redegø-
relse, som blev behandlet på 
byrådsmødet mandag den 3. 
oktober.

I perioden fra juli 2015 til ju-
ni 2016 er sygefraværet blandt 
medarbejdere i Randers Kom-
mune faldet fra 18,2 kalender-
dage til 16,1 kalenderdage, og 
dermed nærmer fraværet sig 
landsgennemsnittet, skriver 
Randers Kommune i en pres-
semeddelelse.

Tallene viser, at der er sket 
et fald i sygefraværet inden 
for alle forvaltningsområder. 
Størst er faldet inden for Sund-
hed, Kultur og Omsorg med 

et fald på 4,9 kalenderdage og 
Stabene med 3,9 kalenderda-
ge. Her er en del af forklarin-
gen, at ældreområdet har haft 
øget fokus på at nedbringe sy-
gefraværet siden maj 2015, alt-
så et halvt år længere end den 
øvrige del af kommunen.

Indsatsen fortsætter
Som led i »Mere tid og Trivsel« 
er der nedsat i alt 70 arbejds-
grupper på tværs af kommu-
nen. Alle arbejdsgrupper har 

lavet handleplaner for at ned-
bringe sygefraværet, og de er i 
øjeblikket i fuld gang med at 
blive gennemført på arbejds-
pladserne.

Målet er, at sygefraværet i 
Randers Kommune er nede på 
15,2 kalenderdage i december 
2016, og herefter er planen at 
fortsætte det øgede fokus på 
at nedbringe sygefraværet. 
Der er endnu ikke taget ende-
lig stilling til sygefraværsind-
satsen i 2017 og frem.

Kommunens ansatte 
har færre sygedage
En øget indsats for at nedbringe sygefraværet blandt medar-
bejdere i Randers Kommune begynder nu at bære frugt.

 Især på ældreområdet er 
sygefraværet faldet blandt 

medarbejderne i Randers 
Kommune. Arkivfoto: As-

ger Ladefoged/Scanpix.

KLIMA OG MILJØ

RANDERS: Randers Kommu-
ne tager store skridt mod at 
nå målene i Klimaplan 2030, 
som byrådet vedtog tilbage i 
2010. Det viser en opgørelse, 
der blev præsenteret på by-
rådsmødet den 3. oktober, 
og hvor det samtidig blev be-
sluttet at fastlægge nye mål til 
en ny klimaplan med navnet 
»Klimaplan 2035«.

I Klimaplan 2030 er der lagt 
op til, at Randers Kommune 
reducerer C02 udledningen 

med 75 procent sammenlig-
net med udledningen i 1990, 
og at vedvarende energi ud-
gør 75 procent af det samlede 
energiforbrug i kommunen.

Den seneste opgørelse viser, 
at CO2 udledningen er redu-
ceret med 63 procent, hvilket 
svarer til 480.000 tons. Derud-
over er andelen af vedvarende 
energi på 54 procent, og der-
med er målene godt på vej til 
at blive indfriet.

Det skyldes, at det er lykkes 
at realisere mange af de ind-
satsområder, der står beskre-

vet i Klimaplan 2030. Det dre-
jer sig blandt andet om øget 
produktion af vedvarende 
energi, mindre varmeforbrug 
i bygninger og øget brug af 
biomasse i varmeproduktio-
nen.

Ny klimaplan med nye mål
Til den kommende Klimaplan 
2035 har Randers Byråd be-
sluttet at hæve ambitionerne 
for reduktionen i C02-udled-
ningen.

Det bliver således målet at 
reducere udledningen med 

80 procent sammenlignet 
med i 1990. Samtidig fasthol-
des målsætningen om, at an-
delen af vedvarende ener-
gi udgør 75 procent. Beslut-
ningen blev vedtaget med 28 
stemmer for. Dansk Folkepar-
ti stemte imod.

Med udgangspunkt i de nye 
mål vil forvaltningen i løbet af 
efteråret lave et forslag til Kli-
maplan 2035, som vil blive be-
handlet af byrådet inden ud-
gangen af 2016.

Randers går i en grønnere retning
Siden byrådet i 2010 vedtog Klimaplan 2030, er Randers Kommune nået et pænt stykke 
vej mod målene om at mindske C02-udledningen og øge andelen af vedvarende energi. 
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UDDANNELSE
RANDERS: »Det her giver nog-
le gode muligheder for alle un-
ge i Randers og omegn,« siger 
administrerende direktør 
Lars Michael Madsen om Tra-
diums overtagelse af Teknisk 
Skole Silkeborgs hotel- og re-
staurantuddannelser i Ran-
ders.

Overtagelsen finder offi-
cielt sted 1. august 2017 og er 
sket i forbindelse med Under-
visningsministeriets udbuds-
runde af erhvervsuddannel-
ser, som netop er overstået.

Udbyder alle GF1
Med overtagelsen af madsko-
len, der blev indviet som lan-
dets mest moderne gastro-
nomiske tempel på Campus 
Midt, Vester Allé, for et par år 
siden, følger retten til at udby-
de grundforløb inden for ho-
vedområdet ’Fødevarer, jord-
brug og oplevelser’. Tradium 
udbyder i forvejen hovedom-
råderne ’Teknologi, byggeri og 
transport’, ’Kontor, handel og 
forretningsservice’ samt ’Om-
sorg, sundhed og pædagogik’.

»Med ’Fødevarer, jordbrug 
og oplevelser’ i vores sorti-
ment, dækker Tradium nu alle 
fire hovedområder inden for 
EUD. Det betyder, at vi kan op-
tage elever på alle GF1 (grund-

forløb, red.) Dermed sikrer vi 
sammen med SOSU-skolen, at 
unge mennesker i Randers og 
omegn praktisk talt kan star-
te på en hvilken som helst er-
hvervsuddannelse og samti-
dig blive boende i nærområ-
det den først del af forløbet,« 
siger Lars Michael Madsen.

Yderligere kan Tradium fø-
je følgende GF 2-forløb på tre 
uddannelser til skolens sorti-
ment:  Gastronom med spe-
ciale enten som kok eller i 
smørrebrød og catering, tje-
ner og ernæringsassistent

Skolepraktik i Randers
Uddannelsesleder Lykke Kri-
stensen, som for nyligt også 
har fået ansvaret for andre 
GF-forløb på Campus Midt, 
er allerede overgået til Tradi-
um. Hun fremhæver det fort-
sat gode og fremtidige samar-
bejde med Teknisk Skole Sil-
keborg om eksempelvis sko-
lepraktik, som Silkeborg har 
udbuddet på.

»Sammen med TSS vil Tra-
dium sikre, at elever, der ikke 
kan finde en praktikplads, 
vil blive tilbudt skolepraktik 
i Randers på hovedområdet 
’Fødevarer, jordbrug og ople-
velser’. Dermed forhindrer vi 
frafald på grund af manglende 
praktikpladser.«

Tradium  
overtager hotel- 
og restaurant-
uddannelser
Der er tale om Teknisk Skole Silkeborgs 
hotel- og restaurantuddannelser i Randers.

Tradium udbyder nu GF1 på hovedområdet ”Fødevarer, 
jordbrug og oplevelser” og GF 2 på tjener, ernæringsas-
sistent og gastronom med speciale enten som kok el-
ler i smørrebrød og catering. Arkivfoto: Tradium 

ENERGI
Af Karin Hede Pedersen
kahe@amtsavisen.dk

RANDERS: »Jeg føler mig skuf-
fet og ærgerlig over den mang-
lende fremsynethed, mine po-
litiske kolleger lægger for da-
gen«. Sådan lyder det fra Ven-
stres Jens Peter Hansen, der 
sammen med partifællen Lars 
Søgaard, Beboerlisten og radi-
kale på byrådsmødet mandag 
stemte for, at Binderup fortsat 
skal være et område, der er ud-
peget som egnet til placering 
af vindmøller.  

Men et flertal fjernede den-
ne og andre lokaliteter som 
mulige vindmølleområder i 
den kommende vindmølle-
plan, der nu skal laves.

»Jeg undrer mig over, at 
man har sagt ja til opstilling 
af møller i andre områder, og 
så siger nej her. Binderup er 
det mest velbeliggende sted i 
kommunen«, mener Jens Pe-
ter Hansen.

Der er allerede stillet møller 
op i blandt andet Ilshøj, Has-
lund og ved Trikelshøj. Også 
her har der været massive be-
boerprotester, men uden at 
politikerne lod sig rokke.

Protester til ingen nytte
Det ærgrer blandt andre Per 
Blumensaat i Haslund.

»Jeg synes selvfølgelig, det er 
godt for dem i Binderup. Men 
man skulle have samlet møl-

lerne ét sted fra begyndelsen, i 
stedet for at drysse dem rundt 
omkring i kommunen«, siger 
han med henvisning til, at po-
litikerne vil tillade opsætning 
af flere store møller ved den 
eksisterende vindmøllepark 
ved Overgaard.

Nu går arbejdet med at la-
ve en ny vindmølleplan for 
Randers Kommune i gang, 
efter at politikerne har taget 
stilling til, hvilke rammer der 
skal gælde for den nye vind-
mølleplan. Det betyder, at en 
række områder helt fjernes 
som mulige adresser for nye 
vindmøller, mens andre bli-
ver pålagt begrænsninger. Til 
gengæld kan det store områ-
de med vindmøller ved Over-

gaard Gods udvides mod vest. 
Her kan der blive plads til 26 
nye 150 meter høje møller.

Områder pilles ud af plan
Politikerne besluttede:

- at vindmølleområderne 
for op til 150 meter høje vind-
møller ved Tustrup og Rings-
bjerg ophæves, så det ikke er 
muligt at opstille vindmøller 
i disse områder. 30 politikere 
stemte for. SF undlod at stem-
me.

- at vindmølleområderne 
for op til 150 meter høje vind-
møller ved Binderup ophæ-
ves, så det ikke er muligt at op-
stille vindmøller i disse områ-
der. 24 stemte for og seks stem-
te imod. Imod stemte Beboer-

listen, Radikale Venstre, Jens 
Peter Hansen og Lars Søgaard. 
SF undlod at stemme.

Begrænsninger i Kondrup
- at vindmølleområderne med 
op til 150 meter høje vindmøl-
ler ved Kondrup begrænses, så 
der ikke må være vindmøller, 
som er højere end de vind-
møller der i dag allerede står 
der. Det blev tiltrådt med 23 
stemmer for og seks stemmer 
imod. Imod stemte Beboer-
listen, Radikale Venstre, Jens 
Peter Hansen og Lars Søgaard. 
Velfærdslisten og SF undlod at 
stemme.

- at vindmølleområder-
ne med op til 150 meter høje 
vindmøller ved Vindbylund 
og Kåtbæk begrænses, så der 
ikke må være vindmøller, som 
er højere end de vindmøl-
ler der i dag allerede står der. 
24 stemte for og fem stemte 
imod, nemlig Beboerlisten, 
Radikale Venstre og Jens Pe-
ter Hansen. Velfærdslisten og 
SF undlod at stemme.

- at vindmølleområdet for 
op til 150 meter høje vind-
møller ved Overgaard udvides 
mod vest, så der i dette områ-
de kan opstilles flere vind-
møller op til 150 meter høje. 
30 stemte for, mens konserva-
tive undlod at stemme.

Disse beslutninger skal nu 
indarbejdes i et forslag til en 
ny vindmølleplan, som skal 
i offentlig høring, inden den 
vedtages politisk.

Politikerne satser på 
Overgaard til møller
Politisk lydhørhed overfor protester betyder, at færre områder vil 
blive udpeget som egnede lokaliteter til store vindmøller.

Vindmølleparken ved Overgaard kan udvides med 26 
150 meter store møller. Det mener et flertal i byrådet skal 
fremgå af den kommende vindmølleplan, der nu skal ud-
arbejdes og vedtages. Arkivfoto: Annelene Petersen

POLITIK
Af Therese Kiesbye Øvlisen
thvl@amtsavisen.dk

RANDERS: Beslutningen om 
at droppe planerne om vind-
møller ved Binderup overra-
sker ikke investorer bag møl-
lerne. Tværtimod. Igennem 
seks år har 12 landmænd og 
lodsejere brugt tid og penge 
på at komme med projektfor-
slag og ikke mindst at revide-
re planerne efter politikernes 
krav og ønsker. På trods af det 
blev det et endegyldigt nej til 
vindmøllerne efter manda-
gens byrådsmøde. 

»Det har været voldsomt 
frustrerende. At arbejde med 
kommunen har været ligesom 

at diskutere med et barn. Hver 
gang man giver det ét stykke 
slik, vil det have et til,« siger 
Bernt Villadsen, der er koordi-
nator og talsmanden for sam-
menslutningen af de 12 land-
mænd bag vindmøllerne.

Undervejs i processen har 
landmændene revideret pla-
nerne efter, hvad politikerne 
nåede frem til i byrådssalen. 
Blandt andet at reducere høj-
den på møllerne fra 150 meter 
til 130 meter.

»Vi har ikke søgt om noget, 
som vi ikke mente var muligt. 
Vores planer har hele tiden le-
vet op til lovkravet. Vi har hele 
tiden imødekommet kravene 
fra politikerne, men det har 
bare aldrig været nok,« siger 
Bernt Villadsen. 

Sort snak
Det gør det hverken let eller at-
traktivt at være erhvervsdri-
vende i Randers Kommune, 
kritiserer han. 

»Det er jo Randers Kommu-
ne, der valgte i sin tid, at der 
skulle være vindmøller ved 
Binderup. Så synes jeg, vi har 
gjort et godt stykke arbejde 
med at komme med en plan. 
Man skulle tro, at det ville tæl-
le for noget, at det er 12 loka-
le erhvervsdrivende, der slår 
sig sammen om sådan et pro-
jekt frem for ét stort firma, der 
kommer udefra,« siger han. 

Undervejs i diskussionen 
har det været hensynet til 
naboerne, der har været det 
primære argument imod, at 
vindmølleplanerne skulle re-

aliseres. Men det harmonerer 
ikke med virkeligheden, som 
talsmanden opfatter den. 

»Det er fuldstændig sort 
snak. Hvis man kigger på et 
kort, kan man se, at naboerne 
ville have været langt bedre 
stillet her end ved mange an-
dre vindmølleprojekter,« afvi-
ser Bernt Villadsen.

I juni 2015 skulle byrådet 
stemme om, hvorvidt der 
skulle opføres fem nye møller 
på 150 meters højde ved Bin-
derup. Det blev dengang stemt 
ned. I maj i år skulle det nye 
forslag behandles, og det gik 
på, at der skulle opsættes fem 
nye vindmøller på 130 meters 
højde. De planer blev stemt 
ned allerede tilbage i maj.

»Det er voldsomt frustrerende«
De 12 landmænd bag vindmølleprojektet i Binderup kritiserer kommunen for 
sin håndtering af sagen. Det har været seks år op ad bakke, mener de.   

RANDERS: Erhvervsakademiet Dania præsenterede i går sam-
men med landets andre otte erhvervsakademier en film, der 
skal gøre unge, voksne og virksomheder klogere på, hvilke ud-
dannelser, erhvervsakademierne udbyder.

Budskabet i filmen er, at man på erhvervsakademierne kan 
få en videregående udannelse med den rette balance mellem 
teori og praksis, der både efterspørges af erhvervslivet - og af de 
mange unge, der leder efter en uddannelse. Filmen er en såkaldt 
»mockumentary«, som er en fiktionsfilm, der ligner en doku-
mentar. Erhvervsakademiernes nye film er instrueret af Niels 
Nørløv Hansen, der blandt andet er kendt for sin instruktion 
af hit-filmen »Klassefesten«.

UDDANNELSE

Kampagnefilm for akademier
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