
 

 

 

Referat af møde Distriktsudvalget 

Ordinært møde 

Dato 9. december 2008 

Tid 17.00 – 19.10 

Sted Aktivitetshuset i Lyngså 

NB.  

Fraværende Lea Wärnstrøm, Dorthe Torm, Kai Hansen, Claus Falden, Anita Skat Jensen, 

Jarn Pedersen, Jens Erik Østergaard, Jørgen Steengaard, Niels Baltzer, 

Søren Visti Jensen, Knud Hjørnholm 

Stedfortræder Ole Jensen, Ørtoft 

Medlemmer Anders Clausen (Hulsig)  

Gitte Mortensen (Lyngså)  

Ib Djernø (Skæve)  

Niels Ove Vestergaard (Syvsten)  

Lea Wärnstrøm (Understed)  

Dorthe Torm (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)  
 

Claus Falden (Østervrå)  

Ove Christensen (Åsted-Rydal)  

Anita Skat Jensen (Hørby)  

Svend Brassøe (Kvissel)  

Jarn Pedersen (Strandby)  

Jens Erik Østergaard (Ørtoft)  

Egon Svendsen (Elling)  

Søren Holm Kristensen (Præstbro)  

Jørgen Steengaard (Ravnshøj)  

Niels Baltzer (Sulbæk)  

Frode Thule Jensen (V) - Formand 

Søren Visti Jensen (F)  

Knud Hjørnholm (A)  
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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

2 575483/08 Åben Revideret mødeplan 2009 for Distriktsudvalget 

3 561314/08 Åben tilrettet implementeringsstrategi okt. 2008 

5 575106/08 Åben Bilag 1, Ansøgning om midler til pilotprojekt: Plakat - Jerup: 

Landsbyen mellem Hede og Hav 

5 575492/08 Åben Bilag 2, JERUP, plakat 2008 

5 575493/08 Åben Bilag 3, Økonomistatus kontoen for Leader+ midler 2007 - 

2010 

8 575497/08 Åben Forslag til Udviklingsstrategi for Landdistrikterne 
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1.   Godkendelse af referat fra mødet den 6. oktober 2008 

 

Sagsfremstilling 

Referatet fra mødet den 6. oktober 2008 blev udsendt pr. mail den 9. oktober 2008. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget godkender referatet. 

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 9. december 2008 

Der var ingen bemærkninger til referatet.  

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 06/4352 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: INDY 

 Besl. komp: DU 
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2.   Godkendelse af ændring til mødeplan 2009 

 

Sagsfremstilling 

Det viser sig, at Distriktsudvalget har lagt et møde dagen før kommunalvalget i 

2009, det vil sige mandag den 16. november 2009. Sekretariatet foreslår ifølge 

aftale med formanden, at mødet flyttes til: mandag den 23. november 2009. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at mødet i november flyttes fra mandag den 16. 

november 2009 til mandag den 23. november 2009. 

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 9. december 2008 

Distriktsudvalget godkendte indstillingen med den bemærkning, at mødet mandag 

den 23. november 2009 lægges fra kl. 17.00 – 19.00. 

 

Bilag 

Revideret mødeplan 2009 for Distriktsudvalget (dok.nr.575483/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 06/4352 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: DU 
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3.   Udpegning af repræsentant fra Distriktsudvalget til 

Sundhedsrådet 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd har valgt at godkende Frederikshavn Kommunes nye 

Sundhedspolitik samt godkende den fremlagte implementeringsstrategi for 

sundhedspolitikken. 

  

I henhold til politik og strategi skal der nedsættes et nyt Sundhedsråd i kommunen, 

der blandt andet har til formål at fungere som rådgivende organ for Byrådet i 

sundhedsanliggender samt bidrage til at sikre sammenhæng og samarbejde i 

sundhedsindsatsen på tværs af foreningsliv, erhvervsliv m.v. 

  

Sundhedsrådets opgaver vil blandt andet bestå i, at: 

  

         fremme indsatsen for forebyggelse og sundhedsfremme i Frederikshavn   

kommune 

         forstærke indsatsen med at fremme social lighed i sundhed  

         holde fokus på og foreslå nye mål for sundhedsindsatsen 

         styrke sammenspillet/samarbejdet mellem interessenter på sundhedsområdet 

og fungere som bindeled mellem borger og kommune.  

  

Sundhedsrådet kommer til at bestå af 13 medlemmer og sammensættes med to 

repræsentanter fra Frederikshavn Byråd samt ét medlem fra henholdsvis det 

frivillige foreningsliv, patientorganisationer, boligforeningerne, 

sundhedsprofessionelle, erhvervsliv, skolebestyrelser, ældre-, handicap-, 

integrations- og det lokale Beskæftigelsesråd samt Distriktsudvalget.  

  

Det er intentionen, at Sundhedsrådet skal konstitueres på et fælles opstartsmøde. 

Her vil medlemmerne blive informeret om formålet med rådets oprettelse samt om 

de opgaver, som rådet skal varetage. 

  

For nuværende er der behov for at Distriktsudvalget udpeger en repræsentant, der 

har lyst til og interesse for at indgå i det nyetablerede Sundhedsråd.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget udpeger én repræsentant til 

Frederikshavn Kommunes Sundhedsråd.    

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 9. december 2008 

Anni Andersen, Gærum oplyste, at Margrethe Vejby fra Ålbæk ønskede at stillede 

op som Distriktsudvalgets kandidat til Sundhedsrådet. Margrethe Vejby blev valgt 

som udvalgets repræsentant. 

 

Bilag 

tilrettet implementeringsstrategi okt. 2008 (dok.nr.561314/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7691 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: UFBO 

 Besl. komp: DU 
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4.   Kommuneplan 2009-2020 - Projektkatalog  

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd drøftede på et temamøde den 9. september 2008 oplæg 

til projektkatalog for Kommuneplan 2009-2020 for Frederikshavn kommune. 

Mikael Jentsch gennemgår med fokus på landdistrikterne - projekter og 

arealudlæg, der skal indarbejdes i kommuneplanen samt orienterer kort om 

byrådets tilbagemeldinger på temamødet. 

Forslagene til projekter og arealudlæg er hovedsagligt fremkommet på 

baggrund af henvendelser fra offentligheden. Enkelte forslag er baseret 

på forvaltningens vurdering af fremtidige behov. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 9. december 2008 

Teknisk direktør Mikael Jentsch præsenterede de indkomne idéer til områder i 

oplandet, der ønskes udlagt i Kommuneplan 2009. Det foreliggende projektkatalog 

drøftes med Miljøcenter Århus den 10. december 2008.  

 

Forslag til Kommuneplan forventes fremlagt i offentlig høring via kommunens 

hjemmeside ultimo februar / primo marts 2009. Forslag til kommuneplan 

præsenteres i Distriktsudvalget, når det foreligger. 

 

Da teknikken på mødet var lidt tvivlsom, sendes en farvekopi af de præsenterede 

områder samt allerede eksisterende udlagte bolig- og erhvervsområder i oplandet 

til udvalgets medlemmer snarest muligt. 

 

Udvalget besluttede desuden, at man ønsker en præsentation af Skagen Odde 

Nationalpark (af en repræsentant for initiativgruppen) på et Distriktsudvalgs møde. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8899 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: DU 
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5.   Ansøgning om midler til pilotprojekt, Plakat Jerup 

 

Sagsfremstilling 

Jerup Borgerforening ved Betty Steglich-Petersen søger 10.000 kr. til at udarbejde 

en plakat, der i billeder vil vise, hvorfor Jerup er den skønneste plet på landkortet. 

Beløbet tænkes at dække både fotograf og trykning af et antal plakater, der skal 

hænge rundt omkring i både Frederikshavn, København, - måske Berlin og andre 

strategiske steder. Plakaterne vil desuden blive solgt i byen. 

  

Jerup Borgerforening mener, at billedmediet er det stærkeste redskab til at 

anskueliggøre værdier. Folk søger den stemning, som formidles gennem billeder. 

Billeder kan få folk til at stoppe op og tænke: ”Hov, hvor er det, og hvordan kommer 

jeg derhen?” Jerup har det finurlige, som vil være fremtidens vigtigste aktiv. 

”Stilhedsferier, det skjulte, egenarten”. 

  

Formålet med projektet er at kunne tiltrække mennesker ved hjælp af kvalitet. Den 

kvalitet, der kan vises, hvis det gøres med kunstnerisk snilde.  

  

Jerup Borgerforening har fundet en fotograf, der har lyst og som har vist, at han 

kan fange ”nerven” i et område. (Se bilag 2. eksempel fra Hirsholmene). 

  

Vi håber og anbefaler, at pilotprojektet vil give Distriktsudvalget lyst til at iværksætte 

det samme for alle 26 landdistrikter i Frederikshavns kommune. En 

billedkavalkade, som viser alle landsbyernes enestående værdier, forskelligheder 

og mangfoldigheder. Som samtidig er med til at skabe fællesskab og viden om 

Frederikshavns kommune udenfor de 3 store byer.  

  

Beløbet på 10.000 kr. er sat som et estimat. 

  

Teknisk Forvaltning bemærker, at projektet forventes at kunne medvirke til at 

opfylde følgende to af Distriktsudvalgets prioriterede udfordringer: 

  

         at skabe grundlag for nye bæredygtige turistprojekter i respekt for naturen 

         at skabe øget bosætning og smukke landsbyer. 

Forvaltningen oplyser, at projektet tænkes medfinansieret af de plakater, der 

sælges lokalt i byen. 

  

Tilskud til projektet kan finansieres via kontoen for Leader+ midler 2007 – 2010. 

 

Indstilling 

Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget godkender et tilskud til Plakat - 

Jerup: Landsbyen mellem Hede og Hav på 10.000 kr. som finansieres via kontoen 

for Leader+ midler 2007 – 2010. 

 

 

 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15361 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: DU/ØU 
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Beslutning - Distriktsudvalget den 9. december 2008 

Projektet indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse med den bemærkning, at 

Distriktsudvalget gerne vil høre om forløbet under processen samt have en 

evaluering, når projektet er gennemført. 

 

Bilag 

Bilag 1, Ansøgning om midler til pilotprojekt: Plakat - Jerup: Landsbyen mellem Hede og 

Hav (dok.nr.575106/08) 

Bilag 2, JERUP, plakat 2008 (dok.nr.575492/08) 

Bilag 3, Økonomistatus kontoen for Leader+ midler 2007 - 2010 (dok.nr.575493/08) 
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6.   Sekretariatet (til orientering) 

 

Sagsfremstilling 

Sekretariatet orienterer kort om:  

a. Ansøgning til Velfærdsministeriets Landdistriktspulje: ”De endeløse stier i 

Vendsyssel”. 

b. Erhvervsudviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune (udleveres på mødet).  

c. Tilbagemelding vedrørende Velfærdsministeriets Landdistriktskonference 2009 – 

forhåbentlig. 

  

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 9. december 2008 

Distriktsudvalget tog følgende til efterretning: 

a)   Frederikshavn har sammen med Hjørring Kommune udarbejdet 

ansøgninger på tilsammen 800.000 kr. til Velfærdsministeriets 

Landdistriktspulje samt til Velfærdsministeriets pulje til forsøgsprojekter i 

landdistrikterne under særligt vanskeligt stillede kommuner.  

Kommunernes ansøgninger er tænkt som en del af den kommunale støtte 

til at gennemføre projektet i tæt samarbejde med lokale ildsjæle. De 

kommunale kontaktpersoner i både Hjørring og Frederikshavn er placeret i 

afd. for Park - og Vej, hvor projektet formelt hører til i kommunal 

sammenhæng.  

Udvalgsmedlemmerne opfordres endnu engang til at sætte navn på den 

lokale kontaktperson på projektet. 

b)   Bent Christiansen gav en kort introduktion til Erhvervsstrategi, 

Erhvervshandlingsplan og ”Sådan ser vi ud” baggrund fra Erhvervs – og 

Turismeudvalget, som blev udleveret til interesserede på mødet. 

c)   Der er desværre intet nyt fra Velfærdsministeriet om 

Landdistriktskonference 2009. Sekretariatet får dog direkte besked inden 

placeringen offentliggøres. 

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: DU 
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7.   Nyt fra LAG-Vendsyssel - temamøde primo december 

 

Sagsfremstilling 

På bestyrelsesmøde i LAG-Vendsyssel den 1. december, evaluerede 

man indholdet i "Strategi for Aktionsgruppe Vendsyssel" sammenholdt med 

godkendte projekter i 2007 og 2008. Frode Thule Jensen orienterer. 

  

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 9. december 2008 

Frode Thule Jensen orienterede kort, om bestyrelsesmøde i LAG – Vendsyssel den 

1. december, hvor aktionsgruppens arbejde fra etableringen i 2007 og frem til nu 

blev evalueret. Der skal træffes beslutning om, hvilke områder inden for 

udviklingsstrategiens nuværende bestemmelser, der eventuelt skal prioriteres 

højere ved behandling af ansøgere. LAG-bestyrelsen besluttede ligeledes, at der 

ikke skulle på forhånd skal være procentvis fordeling på pengene for de 4 

bevillingsmøder i 2009. 

 

Bestyrelsen genoptager sagen til beslutning på næste LAG-bestyrelsesmøde. 

Resultatet af bestyrelsens drøftelse forelægges til orientering på 

generalforsamlingen for LAG-Vendsyssel i april 2009. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5099 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: DU 
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8.   Forslag til udviklingsstrategi for landdistrikterne i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

På foranledning af formand Frode Thule Jensen foreligger nu en kort 

Udviklingsstrategi for Landdistrikterne i Frederikshavn Kommune. 

Udviklingsstrategien er det konkrete resultat af det sidste års arbejde i 

Distriktsudvalget med at sætte retning for udviklingen af landdistrikterne i 

kommunen. 

Udviklingsstrategien skal medvirke til en bæredygtig udvikling i landdistrikterne. Det 

gælder både økonomisk, socialt, miljø- og naturmæssigt.  

Fmd. Frode Thule Jensen præsenterer udviklingsstrategien 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning anbefaler, at Distriktsudvalget drøfter ”Forslag til 

Udviklingsstrategi for Landdistrikterne” med henblik på, at indstille 

udviklingsstrategien til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. 

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 9. december 2008 

Distriktsudvalget foretog enkelte konkrete rettelser til udviklingsstrategien. Udvalget 

ønskede desuden præciseringer i sidste afsnit om Natur samt i sidste afsnit om 

Erhverv og Turisme. Ligeledes besluttede Distriktsudvalget at tydeliggøre det 

indledende afsnit om Distriktsudvalgets roller og ambitioner.  

Med disse rettelser og efterfølgende redaktionel bearbejdning indstiller 

Distriktsudvalget Udviklingsstrategi for Landdistrikterne til Økonomiudvalgets og 

Byrådets endelige godkendelse.  

 

Bilag 

Forslag til Udviklingsstrategi for Landdistrikterne (dok.nr.575497/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1434 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: DU/ØU/BR 
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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 
   

      

Knud Hjørnholm 
   

 

      

Gitte Mortensen 
   

      

Lea Wärnstrøm 
   

      

Anni Andersen 
   

      

Britta Kristensen 
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Claus Falden 
   

      

Svend Brassøe 
   

      

Egon Svendsen 
   

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Niels Baltzer 
   

 

      

Ib Djernø 
   

      

Dorthe Torm 
   

      

Finn Myken 
   

      

Kai Hansen 
   

      

Mogens Berg 
   

      

Ove Christensen 
   

      

Jarn Pedersen 
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