
 

 

 

Referat Distriktsudvalget 

Ordinært møde 

Dato 11. juni 2008 

Tid 19:00 

Sted Karup Medborgerhus, Krættrupvej 7, Karup, 9300 Sæb 

NB.  

Fraværende Lene S. Christiansen, Bent Nygaard Olsen, Egon Svendsen 

Stedfortræder  

Medlemmer Anders Clausen (Hulsig)  

Gitte Mortensen (Lyngså)  

Ib Djernø (Skæve)  

Niels Ove Vestergaard (Syvsten)  

Lea Wärnstrøm (Understed)  

Margrethe Vejby (Aalbæk)  

Lene S. Christiansen (Dybvad)  

Anni Andersen (Gærum)  

Finn Myken (Haldbjerg/Vangen)  

Betty Steglich-Petersen (Jerup)  

Britta Kristensen (Karup)  

Kai Hansen (Nielstrup)  

Bent Nygaard Olsen (Skærum-

Trøderup)  

Thomas Jørgensen (Thorshøj)  

Mogens Berg (Voerså)  

Jeppe Østergaard (Øster Holmen)  
 

Erik Andersen (Østervrå)  

Ove Christensen (Åsted-Rydal)  

Anita Skat Jensen (Hørby)  
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Egon Svendsen (Elling)  

Søren Holm Kristensen (Præstbro)  

Jørgen Steengaard (Ravnshøj)  

Else Marie Skytte 
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Frode Thule Jensen (V) - Formand 
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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

2 518978/08 Åben Udviklingsstrategi 2008.pdf 

3 520152/08 Åben Frederikshavn Kommune - Distriktsudvalget strategi.pdf 

5 524155/08 Åben Oversigt over svar - Evaluering 

5 524156/08 Åben Udviklingsspørgsmål - Evaluering 

5 520177/08 Åben De endeløse stier i Vendsyssel (2).pdf 

6 520100/08 Åben Oversigt Økonomi, juni 2008.pdf 

6 524026/08 Åben Oversigt Økonomi, juni 2008.pdf 
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1.   Godkendelse af referat fra mødet den 12. april 

 

Sagsfremstilling 

Referatet fra mødet den 12. april 2008 blev udsendt pr. mail den 23. april 2008. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget godkender referatet. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 11-06-2008 

Referatet blev godkendt. 

 

Fraværende: 

Lene S. Christiansen, Bent Nygaard Olsen, Egon Svendsen 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 06/4352 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: DU 
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2.   Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd vedtog den 28. maj at udsende Forslag til udviklingsstrategi i 

offentlig høring indtil den 31. august 2008.  

Teknisk direktør Mikael Jentsch præsenterer udviklingsstrategien, der indeholder 

byrådets ambitioner for den fremtidige udvikling i Frederikshavn Kommune indenfor 

emnerne erhvervsudvikling, bosætning, børn, unge, voksne, 50+, landdistrikter 

samt Frederikshavn som vedvarende energiby. 

Udviklingsstrategien er startskuddet til den kommende revision af kommuneplanen, 

og offentlighedsfasen udgør også for-offentlighedsfasen til kommuneplan 2009. 

Kommuneplanen skal understøtte de ambitioner, der fremgår af 

udviklingsstrategien, så ambitionerne kommer til udtryk på den måde, vi ønsker at 

benytte og udvikle vores byer, landområder og naturressourcer på. 

Kommentarer og synspunkter til udviklingsstrategien samt idéer og forslag til den 

kommende kommuneplanrevision kan fremsendes til Teknisk Forvaltning. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 11-06-2008 

Distriktsudvalget tog den korte orientering til efterretning. Udvalget havde 

forskellige bemærkninger til strategien.  

De konkrete bemærkninger indsendes til sekretariatet senest mandag den 23. juni. 

Sekretariatet samler og indsender de endelige bemærkninger til Teknisk 

Forvaltning. 

  

  

  

 

Fraværende: 

Lene S. Christiansen, Bent Nygaard Olsen, Egon Svendsen 

 

Bilag 

 

Udviklingsstrategi 2008.pdf (dok.nr.518978/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/1898 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: DU/BR 
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3.   Distriktsudvalget på vej mod en strategi 

 

Sagsfremstilling 

Den 26. april 2008 gennemførte Distriktsudvalget et intenst strategiseminar, som 

afslutning på det første års proces, der skal sætte retningen på udviklingen af 

landdistrikterne i Frederikshavn Kommune.  

Nu foreligger opsamlingen af udvalgets arbejde i Notatet ”Distriktsudvalget – på vej 

mod en strategi” ( Bilag 1). Distriktsudvalget skal nu fastlægge den fremtidige 

udviklingsproces i landdistrikterne. 

Jørgen Vium fra Niras præsenterer hovedpunkterne i opsamlingen, og 

det næste skridt i udvalgets arbejde er, at Distriktsudvalget med udgangspunkt i 

bilagets side 1 til side 5 prioriterer de vigtigste udfordringer. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget 

 prioriterer minimum fire af nøgleudfordringerne på side 3 og 4 i bilag 1  

 beslutter de næste skridt i den videre proces 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 11-06-2008 

Distriktsudvalget drøftede om udvalget kunne prioritere udfordringerne d.d.. Efter 

afstemning blev det besluttet, at foretage prioriteringen på mødet. Resultat 17 for 

og 6 imod. 

Udvalget prioriterede blandt udfordringerne i bilag 1.  

De vigtigste 6 er: A. Bosætning og Livskvalitet - Nr. 1 og 7 (skrives sammen) 

samt nr. 4, B. Naturen og Kulturen – Nr. 1 og 4, C. Erhverv – 1og 6. 

På mødet den 21. august drøftes Distriktsudvalgets roller, som er det næste skridt i 

den videre proces. 

  

  

  

 

Fraværende: 

Lene S. Christiansen, Bent Nygaard Olsen, Egon Svendsen 

 

Bilag 

 

Frederikshavn Kommune - Distriktsudvalget strategi.pdf (dok.nr.520152/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1434 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: DU 
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5.   Evaluering Distriktsudvalget 2008 

 

Sagsfremstilling 

Jf. Distriktsudvalgets kommissorium skal udvalget evalueres med hensyn til blandt 

andet sammensætning og repræsentation efter det første år. Med dette for øje har 

sekretariatet udsendt et åbent spørgeskema for at få de enkelte medlemmers 

tilkendegivelse af, om det kan være hensigtsmæssigt eller nødvendigt at foretage 

ændringer på nuværende tidspunkt. 

Sekretariatet præsenterer på mødet en opsamling af medlemmernes 

tilbagemeldinger. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  Distriktsudvalget drøfter hovedtendenserne i medlemmernes 
tilbagemeldinger fra evalueringsskemaet samt  

  beslutter den  videre indsats på baggrund af evalueringsresultatet. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 11-06-2008 

Iben Hammeleff orienterede kort om tilbagemeldinger på spørgeskema. Den 

konkrete drøftelse i udvalget genoptages på mødet den 21. august.  

Oversigt svar af juni 2008 samt evalueringsspørgsmål blev udleveret til nærmere 

overvejelse frem til næste møde. 

 

Fraværende: 

Lene S. Christiansen, Bent Nygaard Olsen, Egon SvendsenSagsfremstilling 

Betty Steglich-Petersen (Jerup) ønsker at sætte skub i udvikling af de endeløse 

stier i Vendsyssel. De endeløse stier skal være til fornøjelse for såvel borgere som 

for turister - til fods, på cykel og til hest. Hovedidéen er at opkvalificere tilbuddet om 

den langsomme infrastruktur, og dermed formidle landsdelens kvaliteter indenfor 

geologi, historie og naturarv mv. 

Sammen med en landsbybeboer fra Hjørring Kommune (Britta Astadatter, 

Hundelev) har Betty formuleret en ønskeseddel til et arbejde i tre faser med henblik 

på at sætte et konkret projekt i gang. Hensigten er at hele Vendsyssel med tiden 

bliver bundet sammen i et fintmasket stisystem, så man trygt kan færdes fra 

landsby til landsby. Projektet skal øge interessen for det åbne land, 

landsbysamfundene, historiske steder, kunsthåndværkere, besøgslandsbrug, kroer, 

naturlejrpladser osv. Herudover skal det stimulere til flere tværgående lokale 

aktiviteter samt styrke mulighederne for etablering af lokal økonomi i distrikterne. 

De tre faser er som følger:  

1.       Registrering eksisterende af stier  

2.       Konkret vurdering af manglende stiforløb   

3.       Handlingsplan over længerevarende indsats fra 2009  

Alle tre faser skal ske i et tæt samarbejde mellem kommunale fagfolk og lokale. 

 

Planmæssige konsekvenser 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4859 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: ØU 
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Teknisk Forvaltning bemærker, Frederikshavn Kommune på nuværende tidspunkt 

har et godt overblik over de kommunale stier.  Der er ikke og kan ikke forventes 

afsat kommunale midler til registrering og formidling af de kommunale stier.  

En kommunal registrering af alle kendte og mindre kendte stier, og en afdækning af 

behov for etablering af nye stier vil kræve tilførsel af midler. Løsning af den 

konkrete registreringsopgave forventes at ligge i størrelsesordenen 500.000 kr. 

foruden midler til afdækning af behov for manglende stiforløb i størrelsesordnen 

min. 300.000 kr. samt formidling af eksisterende stier i størrelsesordnen 400.000kr. 

(alle beløb er estimerede). 

Teknisk Forvaltnings Park- og Vejafdeling er positive overfor idéen og foreslår, at 

initiativtager i tæt dialog og samarbejde med forvaltningen formulerer 

en projektansøgning med henblik på, at igangsætte et nærmere defineret og 

konkret projekt om Frederikshavns andel af de endeløse stier i Vendsyssel. Det 

forventes, at Indenrigsministeriets landdistriktspulje vil kunne ansøges om midler til 

en forundersøgelse, der beskriver og afgrænser projektet nærmere. Efterfølgende 

forventes der at kunne søges tilskud til gennemførelse af et konkret projekt via 

LAG-gruppens landdistriktsmidler og kommunens kommunale udviklingsmidler til 

landdistrikterne. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget godkender 

 en positiv tilkendegivelse til idéen om de endeløse stier i Vendsyssel  

 at initiativtager i tæt dialog og samarbejde med medarbejdere i Park- og 
Vej udarbejder en ansøgning til Indenrigsministeriets Landdistriktspulje om 
midler til en forundersøgelse, der skal afgrænse og beskrive et konkret 
projekt nærmere  

  

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 11-06-2008 

Distriktsudvalget godkendte indstillingen.  

Iben Hammeleff oplyste, at Bo Storm samt medarbejdere fra Park- og Vej jf. 

idéoplægget har arrangeret en "Sti-tur ved Jerup" i Hestevogn" med efterfølgende 

mad over bål. Arrangementet er den 27. august 2008. Deltagelse i turen bliver 

gratis.  

Invitation fremsendes efterfølgende. 

 

Fraværende: 

Lene S. Christiansen, Bent Nygaard Olsen, Egon Svendsen 

 

Bilag 

 

Oversigt over svar - Evaluering (dok.nr.524155/08) 

Udviklingsspørgsmål - Evaluering (dok.nr.524156/08) 
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5.   Idéoplæg - de endeløse stier i Vendsyssel 

 

Sagsfremstilling 

Jf. Distriktsudvalgets kommissorium skal udvalget evalueres med hensyn til blandt 

andet sammensætning og repræsentation efter det første år. Med dette for øje har 

sekretariatet udsendt et åbent spørgeskema for at få de enkelte medlemmers 

tilkendegivelse af, om det kan være hensigtsmæssigt eller nødvendigt at foretage 

ændringer på nuværende tidspunkt. 

Sekretariatet præsenterer på mødet en opsamling af medlemmernes 

tilbagemeldinger. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  Distriktsudvalget drøfter hovedtendenserne i medlemmernes 
tilbagemeldinger fra evalueringsskemaet samt  

  beslutter den  videre indsats på baggrund af evalueringsresultatet. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 11-06-2008 

Iben Hammeleff orienterede kort om tilbagemeldinger på spørgeskema. Den 

konkrete drøftelse i udvalget genoptages på mødet den 21. august.  

Oversigt svar af juni 2008 samt evalueringsspørgsmål blev udleveret til nærmere 

overvejelse frem til næste møde. 

 

Fraværende: 

Lene S. Christiansen, Bent Nygaard Olsen, Egon SvendsenSagsfremstilling 

Betty Steglich-Petersen (Jerup) ønsker at sætte skub i udvikling af de endeløse 

stier i Vendsyssel. De endeløse stier skal være til fornøjelse for såvel borgere som 

for turister - til fods, på cykel og til hest. Hovedidéen er at opkvalificere tilbuddet om 

den langsomme infrastruktur, og dermed formidle landsdelens kvaliteter indenfor 

geologi, historie og naturarv mv. 

Sammen med en landsbybeboer fra Hjørring Kommune (Britta Astadatter, 

Hundelev) har Betty formuleret en ønskeseddel til et arbejde i tre faser med henblik 

på at sætte et konkret projekt i gang. Hensigten er at hele Vendsyssel med tiden 

bliver bundet sammen i et fintmasket stisystem, så man trygt kan færdes fra 

landsby til landsby. Projektet skal øge interessen for det åbne land, 

landsbysamfundene, historiske steder, kunsthåndværkere, besøgslandsbrug, kroer, 

naturlejrpladser osv. Herudover skal det stimulere til flere tværgående lokale 

aktiviteter samt styrke mulighederne for etablering af lokal økonomi i distrikterne. 

De tre faser er som følger:  

1.       Registrering eksisterende af stier  

2.       Konkret vurdering af manglende stiforløb   

3.       Handlingsplan over længerevarende indsats fra 2009  

Alle tre faser skal ske i et tæt samarbejde mellem kommunale fagfolk og lokale. 

 

Planmæssige konsekvenser 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/5062 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: ØU 
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Teknisk Forvaltning bemærker, Frederikshavn Kommune på nuværende tidspunkt 

har et godt overblik over de kommunale stier.  Der er ikke og kan ikke forventes 

afsat kommunale midler til registrering og formidling af de kommunale stier.  

En kommunal registrering af alle kendte og mindre kendte stier, og en afdækning af 

behov for etablering af nye stier vil kræve tilførsel af midler. Løsning af den 

konkrete registreringsopgave forventes at ligge i størrelsesordenen 500.000 kr. 

foruden midler til afdækning af behov for manglende stiforløb i størrelsesordnen 

min. 300.000 kr. samt formidling af eksisterende stier i størrelsesordnen 400.000kr. 

(alle beløb er estimerede). 

Teknisk Forvaltnings Park- og Vejafdeling er positive overfor idéen og foreslår, at 

initiativtager i tæt dialog og samarbejde med forvaltningen formulerer 

en projektansøgning med henblik på, at igangsætte et nærmere defineret og 

konkret projekt om Frederikshavns andel af de endeløse stier i Vendsyssel. Det 

forventes, at Indenrigsministeriets landdistriktspulje vil kunne ansøges om midler til 

en forundersøgelse, der beskriver og afgrænser projektet nærmere. Efterfølgende 

forventes der at kunne søges tilskud til gennemførelse af et konkret projekt via 

LAG-gruppens landdistriktsmidler og kommunens kommunale udviklingsmidler til 

landdistrikterne. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget godkender 

 en positiv tilkendegivelse til idéen om de endeløse stier i Vendsyssel  

 at initiativtager i tæt dialog og samarbejde med medarbejdere i Park- og 
Vej udarbejder en ansøgning til Indenrigsministeriets Landdistriktspulje om 
midler til en forundersøgelse, der skal afgrænse og beskrive et konkret 
projekt nærmere  

  

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 11-06-2008 

Distriktsudvalget godkendte indstillingen.  

Iben Hammeleff oplyste, at Bo Storm samt medarbejdere fra Park- og Vej jf. 

idéoplægget har arrangeret en "Sti-tur ved Jerup" i Hestevogn" med efterfølgende 

mad over bål. Arrangementet er den 27. august 2008. Deltagelse i turen bliver 

gratis.  

Invitation fremsendes efterfølgende. 

 

Fraværende: 

Lene S. Christiansen, Bent Nygaard Olsen, Egon Svendsen 

 

Bilag 

 

De endeløse stier i Vendsyssel (2).pdf (dok.nr.520177/08) 
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6.   Oversigt over Økonomi - til orientering 

 

Sagsfremstilling 

Iben Hammeleff præsenterer kort oversigt over økonomi af 2. juni 2008. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 11-06-2008 

Distriktsudvalget tog orienteringen til efterretning. Efterfølgende er ovesigten 

korrigeret for indgåede beløb. Tilrettet Økonomioversigt vedlægges referatet. 

 

Fraværende: 

Lene S. Christiansen, Bent Nygaard Olsen, Egon Svendsen 

 

Bilag 

 

Oversigt Økonomi, juni 2008.pdf (dok.nr.520100/08) 

Oversigt Økonomi, juni 2008.pdf (dok.nr.524026/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/5063 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: DU 
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7.   Status for Distriktsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Kort præsentation af Ravnshøj, Dybvad samt eventuelt Syvsten ved de respektive 

medlemmer fra 3 af Distriktsudvalgets 26 områder. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget tager præsentationerne til 

efterretning. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 11-06-2008 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

Fraværende: 

Lene S. Christiansen, Bent Nygaard Olsen, Egon Svendsen 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5099 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: DU 
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8.   Nyt fra LAG Vendsyssel 

 

Sagsfremstilling 

Jørgen Steengaard orienterer kort om:  

 Generalforsamling den 30. april 2008 - ny næstformand.  

 Uddeling af midler på LAG-mødet den 17. april 2008.  

 Årsmøde på Nyborg Strand med LAG-netværksgruppen.  

  

 

Indstilling 

Teknsik Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 11-06-2008 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

Fraværende: 

Lene S. Christiansen, Bent Nygaard Olsen, Egon Svendsen 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/5064 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: DU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Anders Clausen 
   

      

Niels Ove Vestergaard 
   

      

Lene S. Christiansen 
   

      

Betty Steglich-Petersen 
   

      

Bent Nygaard Olsen 
   

      

Jeppe Østergaard 
   

      

Anita Skat Jensen 
   

      

Jens Erik Østergaard 
   

      

Jørgen Steengaard 
   

      

Søren Visti Jensen 
   

 

      

Gitte Mortensen 
   

      

Lea Wärnstrøm 
   

      

Anni Andersen 
   

      

Britta Kristensen 
   

      

Thomas Jørgensen 
   

      

Erik Andersen 
   

      

Svend Brassøe 
   

      

Egon Svendsen 
   

      

Else Marie Skytte Christensen 
   

      

Knud Hjørnholm 
   

 

      

Ib Djernø 
   

      

Margrethe Vejby 
   

      

Finn Myken 
   

      

Kai Hansen 
   

      

Mogens Berg 
   

      

Ove Christensen 
   

      

Jarn Pedersen 
   

      

Søren Holm Kristensen 
   

      

Frode Thule Jensen 
   

 

 
 


