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Til 
Bestyrelsesformand Pia Offer Madsen 
Rektor Gitte Lykkehus 
 
Vi berørte ikke på bestyrelsesmødet i dag situationen i Nyborg, hvor man i avisen (søndag) kunne læse at 
elever på ernæringslinien stadig må køres til Marslev for at følge deres faglinie. 
 
Jeg vil gerne anmode om at vi, når vi på næste møde den 23/11 får fremlagt et mere overskueligt 
økonomisk materiale til at træffe beslutning, samtidig får svar på: 
 
1. Hvad vil det yderligere koste at få Nyborg op og køre på fuld kraft - hvor ernæringslinien kan afholde 
undervisning i Nyborg? 
2. Hvor lang tid vil der gå før Nyborg står klar? 
3. Er bussituationen i Nyborg løst? 
4. Hvilke forventninger og hvilken strategi ligger til grund for at vi åbner en skole i Nyborg når vi ganske kort 
tid efter (nærmest samtidig!) taler om at lukke en skole? 
 
Alex Haurand 
Kerteminde Byråd 
 
 
1. Hvad vil det yderligere koste at få Nyborg op og køre på fuld kraft - hvor ernæringslinien kan afholde 
undervisning i Nyborg? 
 
Div. udstyr til køkken Lindholm Havnevej 33 5800 Nyborg 18/11-22 
Stk. Betegnelse/del Mål Pris 
1 Stålbordplade 3,00 X 0,70       5.150,00 
1 Stålbordplade 3,10 X 0,70       8.750,00 
1 Stålbordplade 2,00 X 0,70       3.650,00 
1 Stålbordplade 1,60 X 0,70       3.360,00 
1 Frit stående kølebord 2,40 X 0,70     20.900,00 
    
1 Motor og ventilation til emhætte over 

komfur og kipsteger i køkken og 
grovkøkken 

Overslag fra Belvent   500.000,00 

1 Emhætte uden motor til komfur og 
emhætte 

 
Brønnum 

      7.904,00 

1 Kondens emhætte til ovn Brønnum       9.312,00 
    
    
1  Kogeplade keramisk/induktion 

Evt. Norqi spin 05 
 
Brønnum 

 
    56.095,20 

1  Kipsteger Brønnum     44.157,60 
1 Røremaskine Brønnum     33.701,21 
1 Opvaskemaskine Brønnum     37.701,36 
1  Kondensemhætte til opvaskemaskine Brønnum       8.550,00 
1 Montering af bordplader og andre 

elementer fra storkøkken leverandør  
 
Brønnum 

    38.500,00 
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1 Etablering af tør lager  Forsigtigt bud      60.000,00 
1 Opsætning af filt og maling på 

gipsplader 
 
Forsigtigt bud 

 
    20.000,00 

1  Etablering af lys og tilslutning af div. el 
apparater i køkkenet    

Forsigtigt bud     50.000,00 

1 Udbedring af defekte fliser Tilbud       8.000,00 
1 Lyddæmpning i loft Forsigtigt bud     20.000,00 
1 Maling af gulv  Forsigtigt bud     40.000,00 
1 Nye kloaker ført til ekst fedtudskiller 

som skal tilkobles på ny. 
C. O. Murer & 
Entreprenør ApS 

 
    45.000,00 

1 Indvendige afløb ført under loft som de 
afløb der er vist på tegning. 

C. O. Murer & 
Entreprenør ApS 

 
    46.000,00 

1 Koldt og varmt vand ført til ekst. 
tappesteder som vist på tegning samt 
bore nye huller for dette. 

C. O. Murer & 
Entreprenør ApS 

 
 
    53.000,00 

Totalt + moms  1.119.731,37 
 
I prisen er ikke medregnet nedtagning og opsætning af lofter i stueetagen eller nogen former for 
blandingsbatterier + rådgivning. Hjælp til byggeansøgning er ikke medtaget, da det er svært at give en pris 
på. 
 
2. Hvor lang tid vil der gå før Nyborg står klar? 
 
Hvis alt går vel og vi f.eks. kan få søgt en byggetilladelse inden jul og gå i gang i januar, så er vores bud, at 
køkkenet er færdigt og godkendt (byggetilladelse og levnedsmiddelkontrol) omkring 1/6-2023 
Man skal forvente 20 uger på byggetilladelsen. 
 
3. Er bussituationen i Nyborg løst? 
 
Nyborg Kommune har besluttet at finansiere busforbindelse fra den 1. jan 2023.  
 
4. Hvilke forventninger og hvilken strategi ligger til grund for at vi åbner en skole i Nyborg når vi ganske 
kort tid efter (nærmest samtidig!) taler om at lukke en skole? 
 
I 2018 etablerede Søndersø produktionsskole en afdeling i Nyborg. Det år blev det også besluttet, at FGU 
FYN dækker de 5 kommuner og skal have skoler i alle 5 kommuner. I 2019 overtager FGU FYN en bygning 
fra VUC, hvor FGU FYN Nyborg har haft til huse. I dec. 2020 købes Lindholm Havnevej. På det tidspunkt er 
der godt 100 elever på skolen i Nyborg. Det tager halvandet år at få lokalplanen ændret.  
 
Der har været mange uforudsete udfordringer ift. selve bygningen, som har forsinket indflytningen. Der 
laves en oversigt over disse.  
 
Der er ikke en sammenhæng mellem indflytning på Lindholm Havnevej og dialogen om en mulig lukning af 
en skole.   
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