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Bilagsfortegnelse

Punkt nr.

Dok.nr.

Tilgang

Titel

2
3

555002/08
555020/08

Åben
Åben

Forslag til mødeplan for Distriktsudvalget 2009
Følgebrev - Ansøgning om tilskud til projekt i Gærum

3

555021/08

Åben

4
4

556949/08
556951/08

Åben
Åben

Projekt: Fælleskab og livskvalitet for generationer - Fremtidens
Gærum
Svar Dybvad, Gærum og Frode Thule Jensen
Svar fra Ørtoft, Hørby, Kvissel og Knud Hjørnholm

4

556953/08

Åben

Svar Åsted-Rydal, Elling, Hulsig og Syvsten

4

556954/08

Åben

Svar Karup, Skæve, Voerså og Lyngså

5
5

555120/08
556826/08

Åben
Åben

Bilag til kommunikation, Netværk Opsamling.pdf
Din egen kommunikationsplan

8
8

557092/08
557357/08

Åben
Åben

Henvendelse til Distriktsudvalget vedrørende Kvissel Station
Udtalelse fra Distriktsudvalgets møde den 13. jan. 2007

* de markerede bilag udsendes med referatet
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1. Godkendelse af referat fra mødet den 19. august
Sagsfremstilling
Referatet fra mødet den 19. august blev udsendt pr. mail den 21. august 2008.

Åben sag
Sagsnr: 06/4352
Forvaltning: TF
Sbh: IBHA
Besl. komp: DU

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget godkender referatet.
Beslutning - Distriktsudvalget den 6. oktober 2008
Der var ingen bemærkninger til referatet.

Distriktsudvalget - Referat - 06. oktober 2008

Side 4 af 17

2. Godkendelse af Distriktsudvalgets mødeplan for 2009
Sagsfremstilling
Sekretariatet har udarbejdet forslag til rullende mødeplan for Distriktsudvalgets
møder i 2009. Som i 2008 er møderne lagt forskellige steder i kommunens

Åben sag
Sagsnr: 06/4352
Forvaltning: TF
Sbh: IBHA
Besl. komp: DU

landdistrikter.
Efter ønske fra Byrådssekretariatet er Distriktsudvalgets møder lagt i de ulige mdr.
(undtaget dog juli mdr.) Det betyder, at udvalget i 2009 afholder 5 ordinære møder.
Sekretariatet bemærker, at de enkelte lokalområder ved godkendelse af forslaget
forpligter sig til at være praktisk behjælpelige med gennemførelse af møder i deres
eget område. Det betyder, at den lokale repræsentant møder i god tid før mødet og
hjælper med klargøring samt bliver efter mødet til vi har ryddet op.

Beslutning - Distriktsudvalget den 6. oktober 2008
Distriktsudvalgets mødeplan blev godkendt. De konkrete forslag til mødesteder
bekræftes endeligt inden mødet i december.
Bilag
Forslag til mødeplan for Distriktsudvalget 2009 (dok.nr.555002/08)
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3. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Gærum
Sagsfremstilling
Initiativgruppen for Fremtidens Gærum har fremsendt en ansøgning om tilskud på
132.000 kr. til projektet ”Fællesskab og livskvalitet for generationer - Fremtidens

Åben sag
Sagsnr: 08/11123
Forvaltning: TF
Sbh: IBHA
Besl. komp: DU/ØU

Gærum”. Projektet har i september 2008 fået bevilliget et tilskud fra LAGVendsyssel på 195.000 kr. ud af et totalt budget på 447.000 kr.
Initiativgruppen bemærker, at nærværende projekt allerede har øget engagementet
betydeligt i Gærum blandt især de unge familier. De lidt mere modne lokale borgere
har anlagt et par naturstier ved hjælp af frivillig arbejdskraft og materialer. Det har
betydet et øget samarbejde for Gærum på tværs af alder. Initiativgruppen ønsker til
stadighed at opretholde byen som en levende landsby, hvor man inspirerer
hinanden til nye tiltag.
I Gærum arbejdes der herudover på blandt andet byforskønnelse (henholdsvis
julebelysning – aktier, juleklokke, julekort samt blomster langs hovedvejen).
Formålet med projektet er for det første at skabe nogle nye og bedre rammer om
udvikling af det fællesskab, som allerede findes i Gærum. Byen må forny sig for at
rumme alle og fortsat byde på livskvalitet for alle generationer.
Herudover skal projektet også give turister og gæster mulighed for at færdes i den
unikke natur og benytte samlingspladsen samt gøre historiske og kulturelle steder
mere synlige og tilgængelige.
Forvaltningen bemærker, at projektet forventes at kunne medvirke til at opfylde
følgende to af Distriktsudvalgets X prioriterede udfordringer, at


skabe øget bosætning og smukke landsbyer, samt at



synliggøre den fantastiske natur.

Forvaltningen oplyser, at projektets egenfinansiering er på ca. 20 % (89.770 kr.)
samt at andre tilskud beløber sig til knap 51 % (226.000 kr.) Initiativgruppen har
desuden afsat et årligt beløb til vedligeholdelse af legeplads, samlingssted, P-plads
samt legepladstilsyn – i alt 3.500,00 kr.
Frederikshavn Kommune ansøges om et tilskud svarende til 29,5 % af udgifterne,
132.000 kr. Tilskud til projektet kan finansieres fra kontoen til medfinansiering af
landdistrikts-indsatsen.
Indstilling
Teknisk Forvaltning anbefaler, at Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget
bevilliger et tilskud på 132.000 kr. til medfinansiering af projektet ”Fællesskab og
livskvalitet for generationer – Fremtidens Gærum”.
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Beslutning - Distriktsudvalget den 6. oktober 2008
Der var ros til projektet fra flere medlemmer af udvalget. Distriktsudvalget indstiller
projektet ”Fællesskab og livskvalitet for generationer - Fremtidens Gærum” til
Økonomiudvalgets godkendelse.
Tilskud til projektet foreslås finansieret fra kontoen til medfinansiering af
landdistriktsindsatsen.
Anni Andersen fra Gærum deltog ikke i udvalgets behandling af punktet.
Bilag
Følgebrev - Ansøgning om tilskud til projekt i Gærum (dok.nr.555020/08)
Projekt: Fælleskab og livskvalitet for generationer - Fremtidens Gærum (dok.nr.555021/08)
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4. 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

Åben sag
Sagsnr: 08/4859
Forvaltning: TF
Sbh: IBHA
Besl. komp: DU/ØU

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. juni 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.
Supplerende sagsfremstilling til Distriktsudvalget den 19. august 2008
På baggrund af tilbagemeldinger i evalueringsskemaerne fra Distriktsudvalgets
medlemmer er der på nuværende tidspunkt ingen ønsker om ændringer i
Distriktsudvalget med hensyn til blandt andet sammensætning og repræsentation.
Det kan konkluderes, at udvalget fungerer på en fornuftig måde de mange
medlemmer taget i betragtning.
Distriktsudvalget genoptager på mødet en kort evaluering med baggrund i fem
udviklingsspørgsmål. Evaluering af spørgsmål om vidensdeling og kommunikation
genoptages på udvalgets møde i oktober.
Indstilling til Distriktsudvalget den 19. august 2008
Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget drøfter og konkludere på de fem
udviklingsspørgsmål.
Beslutning - Distriktsudvalget den 19. august 2008
Distriktsudvalget drøftede de fem udviklingsspørgsmål i fire grupper. Hver gruppe
laver en skriftlig opsamling, som én fra hver gruppe præsenterer for udvalget på
næste møde den 6. oktober.
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Herefter forventes udvalget at konkludere på udviklingsspørgsmål samt på
evalueringen.
Supplerende sagsfremstilling til Distriktsudvalget den 6. oktober 2008
En repræsentant for hver af de fire arbejdsgrupper fremlægger deres
tilbagemeldinger fra sidste møde. Sekretariatet præsenterer en samlet opsamling
og næste skridt.
Beslutning - Distriktsudvalget den 6. oktober 2008
De fire grupper præsenterede deres svar. De vedlægges referatet. En kort
opsamling af alle svarene fremsendes til udvalget inden næste møde.
Sekretariatet bad udvalget om at prioritere mellem Distriktsudvalgets roller. De
fremmødte medlemmer prioriterede således:
1. Inspirator og vejleder
2. Debatskabende
3. Bevilligende
4. Projektejer
Sekretariatet fremsender en kort orientering om evalueringsresultatet til
Økonomiudvalget.
Bilag
Svar Dybvad, Gærum og Frode Thule Jensen (dok.nr.556949/08)
Svar fra Ørtoft, Hørby, Kvissel og Knud Hjørnholm (dok.nr.556951/08)
Svar Åsted-Rydal, Elling, Hulsig og Syvsten (dok.nr.556953/08)
Svar Karup, Skæve, Voerså og Lyngså (dok.nr.556954/08)
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5. Videndeling og kommunikation
Sagsfremstilling
Det er nu ca. halvandet år siden Distriktsudvalgets medlemmer drøftede, hvordan
medlemmerne kan udveksle ideer og kommunikere med baglandene. – ”Er vi

Åben sag
Sagsnr: 07/5100
Forvaltning: TF
Sbh: IBHA
Besl. komp: DU

blevet klogere”?
På udvalgets møde lægges der op til, at udvalgsmedlemmerne i mindre grupper
gør status på videndeling og kommunikation.
Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget drøfter punktet i mindre grupper
samt opstiller korte individuelle handleplaner.
Beslutning - Distriktsudvalget den 6. oktober 2008
Distriktsudvalget efterspørger stadig plads og indhold på kommunens hjemmside.
Udvalget gik ud i 5 grupper og drøftede personlige handlingsplaner for
kommunikation. Efterfølgende præsenteredes for 5 forskellige eksempler.
Jarn fortalte jf. Strandby: Byen har oprettet en kalender hjemmeside - Strandby
Nord. Foreningerne (20 stk.) laver hvert år i okt. en fælles aktivitetsplan. Med
aktivitetsplan for den kommende uge, mdr. m.m.
Jørgen fra Ravnshøj: Kan andre købe sig ind på kalenderhjemmeside?
Aktivitetsoversigt i lokalblad (4 X årligt). Løbesedler, netværk og undergrupper via
nøglepersoner.
Gærum har lavet invitationer til alle, og kontaktet nøglepersoner til at deltage i
projekter. Fortæller om DU-arbejdet på borgermøderne. Svært at få folk i
bestyrelser, så i stedet involveres folk ad hoc i konkrete projekter. Nyhedsbrev med
nyt fra DU 2 x årligt.
Søren fra Præstbro: Borgerforeningen har orienterings-punkt om DU på alle
bestyrelsesmøder. Foruden hjemmesiden, der opdateres løbende.
Anita fra Hørby: Sammen med girokort fra borger-foreningen udleveres en
aktivitetskalender. De lokale foreningsfester slås sammen. Herudover anvender
man mails, sms’ er og møder, når der skal kommunikeres.
Fmd. Frode Thule Jensen opfordrer til, at alle udvalgets medlemmer indsender
en personlig handlingsplan for deres kommunikation med baglandet til
sekretariatet med henblik på at udarbejde et modelkatalog for personlig
kommunikation.
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Bilag
Bilag til kommunikation, Netværk Opsamling.pdf (dok.nr.555120/08)
Din egen kommunikationsplan (dok.nr.556826/08)
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6. Opretholdelse af lokale valgsteder
Sagsfremstilling
Gitte Mortensen fra Lyngså ønsker at opretholde eksisterende valgsteder i
landsbyerne.

Åben sag
Sagsnr: 08/11135
Forvaltning: TF
Sbh: IBHA
Besl. komp: DU

Forvaltningen understreger, at der ikke er planer fra hverken administration eller
politikere om at ændre på hidtidig praksis med hensyn til gennemførelse af
valghandlingen i distrikterne i tilfælde af, at der udskrives valg.
Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller sagen til udvalgets drøftelse.
Beslutning - Distriktsudvalget den 6. oktober 2008
Lokale distriktsudvalgsmedlemmer og bestyrelser stiller sig til rådighed for
administrationen, hvis der bliver konkrete drøftelser om ændringer i lokale
valgsteder. Både hvis det drejer sig om det konkrete steds indretning (ifht.
handicappede), og eventuelle ændringer i antallet af valgsteder eller lignende
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7. Julebelysning Lyngså
Sagsfremstilling
Gitte Mortensen fra Lyngså ønsker, at Distriktsudvalget drøfter muligheder for at
hjælpe landsbyerne med at bevare deres julebelysning. I Lyngså er man jf.

Åben sag
Sagsnr: 08/11139
Forvaltning: TF
Sbh: INDY
Besl. komp: TU

lovgivning på området blevet stillet overfor nye sikkerhedskrav til juleudsmykningen
i form af krav om nye tilslutninger med HPFI-relæer. Det vil sige en forventet udgift
ifølge overslag på ca. 40.000 kr. (godt 2.000 kr. pr. mast).
Forvaltningen bemærker, at den hidtidige praksis i den nye kommune har været, at
lokale foreninger etablerer det nødvendige julebelysningsanlæg, hvorefter man
overtager driften af anlægget fremover i kommunalt regi.
Forvaltningen oplyser, at Teknisk Udvalg sideløbende behandler en konkret
ansøgning om tilskud til sikring af julebelysningsinstallationerne i Lyngså.
Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller punktet til udvalgets drøftelse.
Beslutning - Distriktsudvalget den 6. oktober 2008
Praksis har hidtil været, at man lokalt sørger for, at anlægget er i orden.
Frederikshavn Forsyning kan efter aftale overtage driften af dette.
Det anbefales, at Lyngså kontakter den relevante person i Forsyningen med
henblik på at afholde et møde, hvor den konkrete sag afklares.
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8. Kvissel Station
Sagsfremstilling
Svend Brassøe fra Kvissel ønsker, at Distriktsudvalget drøfter en fællesudtalelse til
fordel for Kvissel Station. Stationen fungerer som Borger- og Kulturhus for Kvissel,

Åben sag
Sagsnr: 08/11141
Forvaltning: TF
Sbh: IBHA
Besl. komp: DU/ØU/BR

der ikke har nogen skole.
Forvaltningen bemærker, at Kvissel Station jf. kommuneplantillæg nr. 85 er
bevaringsværdig i klasse 3. Der skal i særlig grad lægges vægt på bevaring af
bygninger i klasse 1, som er den højeste bevaringsværdi.
Sagen behandles ligeledes på Fritids- og Kulturudvalgets møde den 2. okt. 2008.
Indstilling
Forvaltningen anbefaler, at Distriktsudvalget drøfter sagen.
Beslutning - Distriktsudvalget den 6. oktober 2008
Det er indstillet til Børne – og Ungdomsudvalget at sælge Kvissel Station i
forbindelse med eventuel flytning af ungdomsklub.
Fællesvirke Vest har drøftet sagen og fællevirkets indstilling er, at man ikke skal
sælge Kvissel Station.
Svend Brassøe, Kvissel oplyser supplerende, at Stationen oprindeligt fik
kommunalt tilskud, der dækkede alle driftsudgifter. Et tilskud der gennem årene er
blevet mindre og mindre.
Bestyrelsen for Stationen kunne f.eks. forestille sig en børneklub (op til 5. klasse),
café, voksenklub, fælles-spisning, motionsrum og lign. Der er ikke udarbejdet et
konkret projekt.
Distriktsudvalget besluttede (på opfordring fra Lyngså) at genfremsende
fællesudtalelse vedrørende lokale samlingssteder fra Distriktsudvalgets møde 13.
december 2007 til de to udvalg Børne – og Ungdomsudvalget samt Kultur – og
Fritidsudvalget. Udvalgene holder fællesmøde om Kvissel Stations fremtid.
Det tilføjes fællesudtalelsen: Distriktsudvalget konstaterer, at Kvissel Station
fungerer som borger og Kulturhus, da Kvissel er uden skole.
Til udvalgenes orientering vedlægges dagsordenpunktet fra DU’s møde den 6.
oktober samt henvendelsen til Distriktsudvalgets behandling af punktet.
Bilag
Henvendelse til Distriktsudvalget vedrørende Kvissel Station (dok.nr.557092/08)
Udtalelse fra Distriktsudvalgets møde den 13. jan. 2007 (dok.nr.557357/08)

Distriktsudvalget - Referat - 06. oktober 2008

Side 14 af 17

9. Kommunale storindkøb og licitationer - orientering
Sagsfremstilling
Gitte Mortensen fra Lyngså opfordrer Frederikshavn Kommune til at gennemføre
licitationer og udbud om indkøb og andre opgaver på en sådan måde, at lokale

Åben sag
Sagsnr: 07/7271
Forvaltning: TF
Sbh: IBHA
Besl. komp: DU/BR

erhvervsdrivende kan være med.
Gitte Mortensen bemærker, at der bruges millioner på udvikling af landsbysamfund
samtidig med, at der er fuld gang i en modsatrettet udvikling, hvor alt kommunalt
skal gøres så stort, at lokale erhvervsdrivende ikke længere kan være med.
Det gælder f.eks. indkøb til kommunale institutioner og aftale om tømning af
septictanke, hvor flere mindre entreprenører ikke kunne være med, fordi de skulle
dække hele kommunen.
Teknisk direktør Mikael Jentsch orienterer på mødet om regler for kommunale
storindkøb og licitationer.
Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning - Distriktsudvalget den 19. august 2008
Mikael Jentsch orienterede kort om, at der er statslige - og EU – regler for
licitationer og storindkøb, som Frederikshavn Kommune skal følge.
Distriktsudvalget besluttede at fremsende følgende anbefaling til byrådets drøftelse:
Frederikshavn Kommune ønsker - i den udstrækning det er muligt indenfor
lovgivningens rammer - at være opmærksom på mindre lokale erhvervsdrivende
ved udbud, licitationer og storindkøb.
Supplerende sagsfremstilling til Distriktsudvalget den 6. oktober 2008
Fmd. Frode Thule Jensen orienterer ganske kort om, hvordan Mariager Fjord
Kommune (Hobro) håndterer kommunale storindkøb og licitationer.
Beslutning - Distriktsudvalget den 6. oktober 2008
Der er ikke foretaget konkrete ændringer i udbudspolitikken i Mariager Fjord
Kommune efter vedtagelse af politikken i juni 2008.
Det har i praksis ikke været muligt at gennemføre nogen af forslagene, når man
skal overholde statens forventninger til besparelser ud fra Statens Kommunale
Indkøbsaftaler.
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10. Nyt fra LAG Vendsyssel, september 2008 - orientering
Sagsfremstilling
Jørgen Steengaard orienterer kort om uddelinger fra LAG-Vendsyssel i september.

Åben sag
Sagsnr: 08/5064
Forvaltning: TF
Sbh: IBHA
Besl. komp: DU

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget tager orienteringer til efterretning.
Beslutning - Distriktsudvalget den 6. oktober 2008
Jørgen Steengaard orienterede om bevilligede tilskud til ansøgninger fra LAG’ssidste møde. Der er fire projekter fra Frederikshavn Kommune, der har fået tilskud:
Attraktive Helårsstrande (Frederikshavn og Hjørring Kommuner), Aktivitetsområder
i Gærum, Ridecenter i Jerup samt Gæstgivergård i Præstbro.
Referatet fra LAG-mødet kan findes på www.lag-vendsyssel.dk
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Anders Clausen

Gitte Mortensen

Ib Djernø

Niels Ove Vestergaard

Lea Wärnstrøm

Margrethe Vejby

Lene S. Christiansen

Anni Andersen

Finn Myken

Betty Steglich-Petersen

Britta Kristensen

Kai Hansen

Bent Nygaard Olsen

Thomas Jørgensen

Mogens Berg

Jeppe Østergaard

Erik Andersen

Ove Christensen

Anita Skat Jensen

Svend Brassøe

Jarn Pedersen

Jens Erik Østergaard

Egon Svendsen

Søren Holm Kristensen

Jørgen Steengaard

Frode Thule Jensen

Søren Visti Jensen

Knud Hjørnholm

Niels Baltzer
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