
 

 

 

Referat Distriktsudvalget 

Ordinært møde 

Dato 3. marts 2009 

Tid 19:00 

Sted Klubhuset i Præstbro 

NB. Per Møller Ludvigsen deltog i stedet for Svend Brassøe (Kvissel). Flemming 

Trinskjær, koordinator LAG-Vendsyssel, deltog i mødet 

Fraværende Lea Wärnstrøm, Kai Hansen, Thomas Jørgensen 

Stedfortræder  

Medlemmer Frede Gaardlund (Hulsig)  

Gitte Mortensen (Lyngså)  

Ib Djernø (Skæve)  

Niels Ove Vestergaard (Syvsten)  

Lea Wärnstrøm (Understed)  

Lene S. Christiansen (Dybvad)  

Anni Andersen (Gærum)  

Finn Myken (Haldbjerg/Vangen)  

Betty Steglich-Petersen (Jerup)  

Britta Kristensen (Karup)  

Kai Hansen (Nielstrup)  

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)  

Ole Jensen (Ørtoft)  

Egon Svendsen (Elling)  

Søren Holm Kristensen (Præstbro)  

Jørgen Steengaard (Ravnshøj)  

Frode Thule Jensen (V) - Formand 

Søren Visti Jensen (F)  

Knud Hjørnholm (A)  

Niels Baltzer (Sulbæk)  

Margrethe Vejby (Ålbæk )  

Alice Schneider (Skærum)  
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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

4 19454/09 Åben Brev til styregruppemedlemmer-distriktsudvalg 

4 19457/09 Åben Brev til styregruppemedlemmer-distriktsudvalg - Nationalpark 

Skagens Odde Projektoplæg.pdf 

5 19406/09 Åben Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling 
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1.   Indtræden af 2 suppleanter 

 

Sagsfremstilling 

Ole Jensen træder ind i stedet for Jens Erik Østergaard, Ørtoft. 

Alice Schneider træder ind i udvalget i stedet for Lene Schönning Bruun, Skærum. 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at Distriktsudvalget tager de nye medlemmer til efterretning. 

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 3. marts 2009 

Godkendt. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: DU 
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2.   Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Dagsorden til mødet er udsendt pr. mail og almindelig post den 26. februar 2009. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget godkender dagsordenen. 

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 3. marts 2009 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 06/4352 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: INDY 

 Besl. komp: DU 
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3.   Godkendelse af referat fra mødet den 9. december 2008 

 

Sagsfremstilling 

Referatet fra mødet den 9. december 2008 blev udsendt pr. mail den 10. december 

2008.  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget godkender referatet. 

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 3. marts 2009 

Der var ingen bemærkninger til referatet.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 06/4352 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: INDY 

 Besl. komp: DU 
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4.   Udpegning af repræsentant til styregruppen for projekt 

Nationalpark Skagens Odde 

 

Sagsfremstilling 

Hjørring og Frederikshavn kommuner har i samarbejde med de grønne 

organisationer besluttet at igangsætte et projekt for at undersøge mulighederne for 

at gøre Skagens Odde til en af de kommende nationalparker i Danmark. Det 

foreløbige projektoplæg beskriver i hovedtræk, hvad et projekt for en Nationalpark 

Skagens Odde kunne indebære. Oplægget er en indledende beskrivelse af 

visioner, status, økonomi og ikke mindst, hvordan et projektforløb kan organiseres. 

  

Distriktsudvalget inviteres til at deltage i arbejdet med Nationalpark Skagens Odde. 

Udvalget anmodes om at udpege en repræsentant til Styregruppen for Nationalpark 

Skagens Odde. Det første møde i styregruppen afholdes allerede torsdag den 12. 

marts 2009, kl. 19.00 på Aalbæk Gl. Kro.  

  

For at komme i betragtning som nationalpark, er det nødvendigt, at arbejdet kan 

afsluttes i løbet af sommeren 2010. Hjørring og Frederikshavn kommuner vil forud 

for det første styregruppemøde udarbejde et udkast til kommissorium, tidsplan og 

sammensætning af arbejdsgrupper. Udkastet kan danne grundlag for de 

indledende diskussioner i styregruppen. 

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget udpeger en repræsentant til 

styregruppen for Nationalpark Skagens Odde. 

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 3. marts 2009 

Anni Andersen, Gærum, foreslog Frede Gaardlund fra Hulsig som 

Distriktsudvalgets kandidat til Styregruppen Skagens Odde. Frede 

Gaardlund accepterede og blev valgt som udvalgets repræsentant.  

 

Bilag 

Brev til styregruppemedlemmer-distriktsudvalg (dok.nr.19454/09) 

Brev til styregruppemedlemmer-distriktsudvalg - Nationalpark Skagens Odde 

Projektoplæg.pdf (dok.nr.19457/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10504 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: clrk 

 Besl. komp: DU 
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5.   Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Øster 

Holmen 

 

Sagsfremstilling 

Borgergruppen i Øster-Holmen søger 125.000 kr. i tilskud til etablering af projektet 

”Borgernes jord” et samlingssted for byens borgere. Projektet har i januar 2009 fået 

bevilliget et tilskud fra LAG-Vendsyssel på 120.000 kr. ud af et totalt budget på 

400.000 kr.  

  

Formålet med projektet er at skabe et lokalt samlingssted for alle børn og voksne. 

  

Borgergruppen bemærker, at byens borgere mangler et samlingssted, hvor de kan 

have boldbane, legeplads, bålplads m.m. Det er pt. 55 børn i byen i alderen 0 til 17 

år, og der er ingen mulighed for at spille fodbold, rundbold m.m. lokalt. 

Borgergruppen har fået råderet over et areal, der ligger meget centralt lige midt i 

byen. Ved hjælp af frivillig arbejdskraft og sponsorater har borgerne allerede 

opstillet et gyngestativ og en sandkasse.  

  

Forvaltningen bemærker, at ”Borgernes jord” forventes at kunne medvirke til at 

fremme én af de prioriterede udfordringer under Bosætning og Livskvalitet. 

Projektet er et udviklingsprojekt, som forventes lokalt at bidrage til at skabe øget 

bosætning og smukkere landsbyer. Initiativet forventes at bidrage til fastholdelse af 

indbyggertallet i Øster Holmen. 

  

Forvaltningen oplyser, at projektets egenfinansiering er på ca. 19 % (75.000 kr.) 

samt at andre tilskud beløber sig til ca. 49 % (195.000 kr.). Borgergruppen har 

desuden afsat et årligt beløb til vedligeholdelse og forsikring på 3.500 kr.  

  

Frederikshavn Kommune ansøges om et tilskud på 125.000 kr. svarende til 31 % af 

udgifterne. Tilskud til projektet kan finansieres fra kontoen til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen. Der vil maksimalt kunne ydes et tilskud på 120.000 kr. 

svarende til det tilskud LAG-Vendsyssel har bevilget. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning anbefaler, at Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget 

bevilger et tilskud på 120.000 kr. til medfinansiering af projektet ”Borgernes jord, 

Øster Holmen”. 

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 3. marts 2009 

Jeppe Østergaard deltog ikke i behandling af punktet. 

  

Distriktsudvalget fandt, at projektet er flot tiltag for så lille sted. Under forudsætning 

af, at borgergruppen får brugsret over arealerne samt at de offentlige midler ikke 

anvendes til køb af fast ejendom indstilles til Økonomiudvalget, at projektet støttes 

med 120.000 kr. 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2699 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: DU/ØU 
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Tilskuddet finansieres fra kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. 

 

Bilag 

Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling (dok.nr.19406/09) 
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6.   Orienteringssag - Forslag til Kommuneplan 2009 - 2020 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af Byrådets udviklingsstrategi samt et temamøde i byrådet i 

september 2008 omkring kommuneplanen, har Teknisk Forvaltning udarbejdet et 

forslag til kommuneplan 2009-2020 for Frederikshavn Kommune. 

  

Kommuneplanen er webbaseret og kan ses på 

http://frederikshavn.odeum.com/ 

  

Til den politiske behandling er der udarbejdet en "pixiudgave", som indeholder en 

kortfattet beskrivelse af indholdet samt baggrunden for kommuneplanen. 

Pixiudgaven udleveres til medlemmerne på Distriktsudvalgets møde. 

  

Forslag til kommuneplan 2009 - 2020 blev godkendt på Byrådets møde den 25. 

februar 2009. Der afholdes offentlige møder om planen den 16. marts i Det 

Musiske Hus, Frederikshavn, den 23. marts i Sæby Kulturhus, og den 30. marts i 

Kultur - og Fritidscenteret i Skagen. Mikael Jentsch orienterer kort om planforslaget 

i hovedtræk. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget tager orienteringen til 

efterretning.  

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 3. marts 2009 

Mikael Jentsch gav en kort præsentation af Forslag til Kommuneplan 2009-2020. 

Planen er digital og kan ses på http://frederikshavn.odeum.com/ samt 

via kommunens hjemmeside: www.frederikshavn.dk  Distriktsudvalget tog 

orienteringen til efterretning. 

  

Alle er meget velkomne til de tre borgermøder, der vil foregå som en workshop, 

hvor man får planen demonstreret. Har man ikke Internet, kan alle kommunens 

biblioteker samt medarbejdere i borgerservice hjælpe borgerne med at finde svar 

på konkrete henvendelser om planen og dens indhold. 

  

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/701 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: LEMR 

 Besl. komp: DU 

 

http://frederikshavn.odeum.com/
http://frederikshavn.odeum.com/
http://www.frederikshavn.dk/
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7.   Orienteringssag - Valg til Distriktsudvalget 2010 - 2013 

 

Sagsfremstilling 

Jf. kommissorium for Distriktsudvalget følger udvalgets funktionsperiode byrådets 

valgperiode. Der skal derfor foretages Distriktsudvalget i november / december 

2009. Frode Thule Jensen orienterer. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget tager orienteringen til 

efterretning.  

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 3. marts 2009 

Frode Thule Jensen opfordrede Distriktsudvalget til at overveje, hvordan det næste 

valg af repræsentanter for lokalområderne til udvalget skal foregå. Valget skal finde 

sted i nov. - dec. 2009. Formanden opfordede til, at de enkelte områder overvejer, 

om valget skal afholdes sammen med en anden begivenhed med henblik på at 

sikre en høj valgdeltagelse.  

  

Sekretariatet redegjorde kort for, at der ved valget i 2006 var lavet fælles annonce, 

forslag til dagsorden, beskrivelse af baggrunden for - og sammensætning af 

Distriktsudvalget samt udvalgets opgaver og guide til valget. Desuden blev valgene 

gennemført i samme uge. Distriktsudvalget tog orienteringen til efterretning. 

Materialet eftersendes til udvalget. 

  

Anni Andersen, Gærum, opfordrede til, at det næste valg til 

Distriktsudvalget gennemføres nogenlunde samtidig i alle områder f.eks. indenfor 

2-3 dage. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7271 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: INDY 

 Besl. komp: DU 
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8.   Orienteringssag - Sekretariatet 

 

Sagsfremstilling 

Sekretariatet orienterer kort om: 

  

a)       Mulighed for fartkontrol i landsbyer i form af ”stærekasser”? 

  

b)       Mulighed for ekstra eksemplarer af Udviklingsstrategi for Landdistrikter? 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

  

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 3. marts 2009 

Iben Hammeleff orienterede kort om ”stærekasser”, der er en forsøgsordning med 

fast kameraer til fartkontrol, som er vedtaget af Folketinget. Det er ligeledes 

Folketinget, der beslutter, om det skal være en permanent mulighed for 

fartbegrænsning, når forsøgsordningen er afsluttet. Det vil være politiet, der skal 

give en konkret tilladelse.  

  

Betty Steglich-Petersen opfordrede til at cykelstier tænkes fælles med f.eks. 

vandrestier, ridestier o.a. Cykelstier behøver ikke kun gå langs med landevejene. 

  

Mikael Jentsch konstaterede, at projekter, der kan løse mere end et problem kan 

give nogle nye og mere vidtrækkende muligheder. 

  

Iben Hammeleff gjorde opmærksom på, at udviklingsstrategi for 

Landdistrikterne kan hentes via kommunens hjemmeside. Der kan rekvireres nogle 

få ekstra trykte udviklingsstrategier pr. område hos Iben. I bedes overveje 

nøje, hvor mange I har brug for. Antallet meddeles sekretariatet senest den 16. 

marts kl. 12.00. 

  

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7271 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: INDY 

 Besl. komp: DU 
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9.   Orienteringssag - Nyt fra LAG- Vendsyssel 

 

Sagsfremstilling 

Betty Steglich-Petersen orienterer fra LAG-Vendsyssels bestyrelsesmøde den 14. 

januar i Kattegatsiloen, Frederikshavn. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget tager orienteringen til 

efterretning.  

  

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 3. marts 2009 

Betty Steglich-Petersen orienterede kort om sidste møde i LAG-bestyrelsen. Hun 

opfordrede til, at man læser referater fra bestyrelsesmøderne på lag-

vendsyssel.dk. Her kan også hentes korte beskrivelser af de behandlede 

projekter. 

  

Frode Thule Jensen supplerede med, at projekter med høj egenfinansiering 

prioriteres i 2009. Erhvervs- og turismeprojekter opprioriteres ligeledes, da der ikke 

er uddelt mange midler til projekter indenfor disse områder. Tilsvarende 

nedprioriteres kulturarvsprojekter i en periode, da der er uddelt en forholdsvis stor 

andel af midler indenfor dette område.  

Flemming Trinskjær, sekretær for LAG-Vendsyssel, oplyste, at LAG-bestyrelsen 

har 3.2 mio. kr. til rådighed til projekter i 2009. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5099 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: DU 

 

mailto:vendsyssel@lag-vendsyssel.dk
mailto:vendsyssel@lag-vendsyssel.dk
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10.   Eventuelt 

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 3. marts 2009 

Flemming Trinskjær oplyste, at der afholdes generalforsamling i LAG-Vendsyssel 

den 28. april 2009. 

  

Plan- og Miljøudvalget behandler den kollektive trafikplan fra Nordjyllands 

Trafikselskab (NT) på næste møde den 10. marts 2009. Mikael Jentsch foreslår, at 

NT inviteres til Distriktsudvalgets næste møde den 6. maj i Hulsig for at orientere 

om planen med henblik på udvalgets drøftelse af behov og nye 

transportmuligheder. 

  

Frode Thule Jensen oplyste, at Region Nordjylland er inviteret til Distriktsudvalgets 

næste møde med henblik på, at orientere om resultaterne af regionens 

landdistriktsredegørelse.  

  

Frode Thule Jensen oplyste ligeledes, at Børne- og Kulturforvaltningen (B & K) har 

udsendt en invitation til et dialogmøde i Arena Nord den 19. marts 2009 for frivillige 

ledere og instruktører i foreningslivet. Han opfordrede til, at sekretariatet 

videresender denne til Distriktsudvalget. B & K forvaltningen oplyser, at invitationen 

snarest muligt genudsendes i en lidt ændret form. Sekretariatet sørger for, at 

Distriktsudvalget får den nye invitation. 

  

Betty Steglich-Petersen, Jerup, ønskede at høre nærmere om planlægningen af 

Velfærdsministeriets Landdistriktskonference. Iben Hammeleff rundsender 

kommunens invitation til Distriktsudvalget. Det er Velfærdsministeriet, som afholder 

konferencen. Den finder sted fredag den 11. og lørdag den 12. september 2009. 

Frederikshavn Kommune har mulighed for at byde ind med idéer til selve 

konferencen, og kan præsentere relevante projekter og tiltag på en kort rundtur 

fredag. Eventuelle konkrete idéer mht. konference kan mailes til sekretariatet, som 

vil tage det med til drøftelserne med ministeriet. 

  

Gitte Mortensen, Lyngså, oplyste, at Novel Park – træningsredskaber i naturen - 

kan ses i skala 1 til 1 ved Skallerup Klit. 

  

Sekretariatet oplyste, at Vækstforum (der giver tilskud til lidt større og dyrere 

projekter) udsender et elektronisk nyhedsbrev: Vækstnyt. Iben Hammeleff 

videresender nyhedsbrevet fra februar 2009, og medlemmerne kan herefter selv 

tilmelde sig tjenesten. 

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: DU 

 
 



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 03. marts 2009 Side 15 af 15 

 

Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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