
Vedrørende lån af Sæby Torv til motorcykel udstilling lørdag den 14 maj 2016. 

Sagsnummer GEO-2016-00610. 

 

Anmeldelse af Sæby Handelsstandsforening: 

Efter flere måneders korrespondance mellem Frederikshavn Kommune, Sæby Handelsstandsforening og 

Vendelboerne MC samt samtale med formanden for Handelsstandsforening tirsdag den 26. april, havde vi 

den opfattelse af at Sæby Handelsstandsforening havde forstået at vi havde den fulde tilladelse til udstilling 

af motorcykler på det indkredset område (se ved hæftet billede) som kommunen havde bestemt og givet 

tilladelse til den 16. februar 2016. 

Men desværre havde Sæby Handelsstandsforening ikke til hensigt at følge afgørelsen fra kommune om at 

Vendelboerne MC have den fulde tilladelse til det indkredset område. På det indkredset område havde 

Sæby Handelsstandsforening benyttet cirka 1/3 af området til i syd at opstille en stor pølsevogn, 2 stk. fadøl 

anlæg i vest og øst side samt diverse borde og stole. Ved henvendelse til de 2 parter ved fadøls anlæg 

Lanternen og Bella Firenze, som også havde de diverse borde og stole, nægtede de at flytte sig fra vores 

område da de havde betalt og fået tilladelse af Sæby Handelsstandsforeningen for at benytte pladsen på 

vores område. 

Da Sæby Handelsstandsforening ikke overholder og acceptere den gældende aftale mellem Frederikshavn 

kommune og Vendelboerne MC om lån af det indkredset område på Sæby Torv den 14 maj, samt ulovlig 

betaling og tilladelse for udskænkning af drikkevare på nævnte område til Lanternen og Bella Firenze bør 

det give konsekvenser for Sæby Handelsstandsforening og fratage dem aftalen om at administrerer 

lejeaftaler om udeservering og stadepladser som de åbenbart heller ikke kan administrer på lovligvis. 

Da Sæby Torv er Frederikshavn kommunes ejendom og kommunen står for vedligeholdelse ud fra 

kommunens skatte penge, og kan bruges og lejes af alle borger i Frederikshavn kommune på samme vilkår 

som Sæby Handelsstandsforening kan, ser jeg frem til at Frederikshavn kommune sætter Sæby 

Handelsstandsforening på plads så vi andre borgere kan låne Sæby Torv uden at blive chikaneret af Sæby 

Handelsstandsforening. 

Med Venlig Hilsen. 

Vendelboerne MC Vendsyssel. 


