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1.   Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Dagsorden til mødet er udsendt pr. mail og almindelig post den 23. april 2009. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget godkender dagsordenen 

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 6. maj 2009 

Formanden oplyste, at han under pkt. 8 også havde et par orienteringspunkter. 

Dagsordenen blev godkendt. 

  

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 06/4352 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: DU 
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2.   Godkendelse af referat fra mødet den 3. marts 2009 

 

Sagsfremstilling 

Referatet fra mødet den 3. marts 2009 blev udsendt pr. mail den 4. marts 2009.  

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 6. maj 2009 

Der var ingen bemærkninger til referatet. 

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 06/4352 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: INDY 

 Besl. komp: DU 
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3.   Nordjyllands Trafikselskabs planer og initiativer 2009 

 

Sagsfremstilling 

Jens Hedegaard Kristensen, Frederikshavn Kommunes repræsentant i bestyrelsen 

for Nordjyllands Trafikselskab, orienterer kort om trafikselskabets planer og 

initiativer 2009 med focus på den fremtidige busdrift i landdistrikterne. 

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

  

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 6. maj 2009 

Jens Hedegaard Kristensen fortalte, at de nordjyske kommuner ejer Nordjyllands 

Trafikselskab (NT) samt at alle landets trafikselskaber er sammensluttet i et 

selskab  

Den årlige omsætning er ca. 700 mio. kr. Heraf er det offentlige tilskud 400 mio. kr. 

og der tjenes 300 mio. kr. på salg af busbilletter. NT har haft en lille fremgang i 

passagertallet, og der er pt. et lille overskud. 

Jens Hedegaard oplyste, at 

         NT har både regionale -, tværkommunale - og lokale ruter. En kommunal 

busrute koster ca. 7- 800.000. Kommuner køber busydelsen ved NT.  

         Plan- og Miljøudvalget har beslutningskompetence i forhold til den kollektive trafik, 

og skal benyttes som indgangsvinklen til NT 

 Det er NT’s vision, at de store regionale ruter skal drives optimalt – f.eks. 
ekspresruten Frederikshavn – Aalborg, så de får mange passagerer. Det er 
derfra pengene kommer og de prioriteres højt.  

 Hvis man i kommunerne ønsker yderligere busdrift må de bestille og betale 
hos NT. På nogle ruter er der så få passagerer, at den reelle omkostning 
pr. billet er på op mod 800 kr.  

 Teletaxaerne kører kun på de busruter, der har minimal bus-betjening i 
ydertimer. I teletaxaen betales ca. ½ pris af alm. taxa, og der er prisfald 
ved flere passagerer  

 Med øje på eventuelle besparelser i forhold til Frederikshavn Kommunes 
udgifter til kørsel på ca. 70 mio. kr. er det måske en mulighed for at udnytte 
samkørsel?  

 Det kan nævnes at andre kommuner har valgt en anden model. På Mors 
og Læsø er busserne gratis.  

Nye tiltag i 2009: 

         Flexture (ikke det samme som teletaxa) kører pt. med kommunal støtte 

som forsøg i Jammerbugt Kommune (indtil videre succesrigt). Flexture kan 

måske blive en fuldgod erstatning eller et supplement for dårligt belagte 

busruter. De kan vise sig mere interessante for NT end faste ruter i 

landdistrikterne. Flexture skal bestilles i åbningstiden mellem 07 og 22. 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/6484 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: DU 
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         NT har en idé om på længere sigt, at erstatte tomme busser med teletaxa 

og/eller flexture  

         NT har store forventninger til et nyt rejsekort (kort med penge, så det selv 

regner ud/ trækker, hvad man skal betale for en tur). Der vil blive mulighed 

for automatisk optankning af kortet, som ligeledes vil kunne anvendes til at 

opnå rabatter hos diverse firmaer. 

         Chaufførerne er NT’s ansigt og det er vigtigt, at de er servicemindede. 

Derfor undervises chauffører nu i humor og service med henblik på, at de 

bliver mere udadvendte og bedre til at håndtere konflikter.  

Der var forslag fra Gitte Mortensen, Lyngså om, at busafgange i højere grad passer 

med arbejdstider på de store arbejdspladser (at køreplaner tilpasses). 
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4.   Engagement, initiativ og samarbejde i Gærum 

 

Sagsfremstilling 

Projektet: ”Livskvalitet og fællesskab for generationer” er godt i gang i Gærum. Med 

henblik på at inspirere andre i Distriktsudvalget fortæller Anni Andersen, om 

igangsætning af - og erfaringer til nu fra projektet. 

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

  

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 6. maj 2009 

Anni Andersen, Gærum fortalte meget levende om mange, engagerede borgere og 

projekter. Gærum er kommet godt fra start og vil gerne være med til at inspirere 

andre i Distriktsudvalget.  

         Det allervigtigste har været den gode proces og samarbejdet blandt deltagerne 

         Projekterne har krævet meget, men givende arbejde  

Konklusionerne er blandt andet:  

         Tag udgangspunkt i en positiv vinkel - I skal ville projektet – vi vil selv 

          I må have ”kærlighed” til lokalsamfundet – begejstring!  

         Det er nødvendigt med Ildsjæle – Ildsjæle ……. 

         Engagerede borgere er nødvendige, yes we can 

       Tovholdere skal der til, ellers dør projekterne ud 

       Det er vigtigt at have baglandet med – fortæl om det, der sker 

         Arbejdsgrupper: kan nedsættes ad hoc, og opløses, når opgaven er fuldført, 

så ingen skal binde sig for meget lange perioder 

         Gå-på-mod og udholdenhed, vigtigt at se muligheder og ikke kun 

begrænsninger 

         Der skal sættes mål for fremtiden og igangsættes nye tiltag (gryden skal 

holdes i kog). Men det er også vigtigt at fastholde de nuværende tiltag 

         Gærum er nu på Facebook: Alle os i Gærum. 

Der var enighed om, at det er godt gået af Gærum. Anni Andersen opfordrede til, 

at Distriktsudvalget bliver bedre til at bruge hinanden og lære af hinandens 

erfaringer. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/11123 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: DU 
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5.   Planlægning af temamøde om Landdistriktsredegørelse, Region 

Nordjylland 

 

Sagsfremstilling 

Region Nordjylland har udarbejdet en Landdistriktsredegørelse, der forventes behandlet på 

Regionsrådets møde den 12. maj. 

Regionen har set et behov for at tegne et opdateret og realistisk billede af situationen i form af en 

Landdistriktsredegørelse - hvor såvel udfordringerne som mulighederne er beskrevet. 

Redegørelsen er udarbejdet blandt andet med henblik på at kunne varetage opgaven med 

tildeling af 63 % af strukturfondsmidlerne til gavn for yderområderne, og - på sammen med de 

andre aktører at kunne påvirke rammebetingelserne i yderområder og landdistrikter i positiv 

retning. 

Redegørelsen viser, at landdistrikterne i Nordjylland på væsentlige områder er inde i en positiv 

udvikling. Således er andelen af børnefamilier, gennemsnitsindkomsten og beskæftigelsen 

højere end for gennemsnittet i regionen. Omvendt er befolkningsudviklingen og 

uddannelsesniveauet lavere i landdistrikterne end i regionen som helhed - et billede som dog 

varierer meget fra område til område. Mange af yderområdernes udfordringer kan ikke løses af 

sig selv, men kræver fokus, vilje og handling fra mange sider, lokalt, regionalt og nationalt. 

Redegørelsen giver eksempler på initiativer, der allerede trækker i den rigtige retning og 

identificerer handlinger, der kan være med til at stimulere udviklingen. 

Per Toppenberg fra regionen har givet tilsagn om at præsentere resultaterne for Distriktsudvalget 

på et åbent temamøde primo juni. 

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget godkender en konkret dato for et åbent møde 

om landdistriktsredegørelsen i begyndelsen af juni måned. 

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 6. maj 2009 

Der er aftalt et offentligt temamøde i Kulturhuset i Østervrå med Per Toppenberg fra Region 

Nordjylland, hvor han vil præsentere resultaterne af regionens undersøgelse. Mødet foreslås 

planlagt med fokus på de 5 temaer i redegørelsen samt videndeling  og debat blandt 

mødedeltagerne. Sekretariatet oplyser, at mødet forventes den 9.- eller den 11. juni.  

Den fulde redegørelse kan ses på: 

http://www.rn.dk/Regionen/Politik/Regionsraadet/referater/14684D10  

(NB Redegørelsen er bilaget til punktet) 

  

 

Bilag 

Bilag, Sammendrag fra Landdistriktsredegørelse_RN .pdf (dok.nr.40641/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/6481 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: DU 

 

http://www.rn.dk/Regionen/Politik/Regionsraadet/referater/14684D10
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6.   Orienteringssag - Nyt fra LAG - Vendsyssel 

 

Sagsfremstilling 

Søren Holm Kristensen orienterer fra LAG-Vendsyssels bestyrelsesmøde den 14. 

april på Odden Hovedgaard, Mygdal, Hjørrring. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 6. maj 2009 

Søren Holm Kristensen orienterede kort om sidste møde i LAG-bestyrelsen samt 

om generalforsamlingen den 28. april på Sindal Skole.  

Frode Thule Jensen blev valgt som formand uden modkandidat.  

Følgende blev valgt som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:  

Fra borgerlisten: Hans Jørgen Nygaard, Dybvad (suppleant). 

Fra foreningslisten: Jacob Kofoed, Poul Berg, Søren Holm Kristensen og Jørgen 

Hansen (suppleant). 

Fra erhvervslisten: Kathrine Jensen, Kirsten Mouritsen og Anne Mette Holm 

(suppleant). 

  

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5099 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: DU 
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7.   Orienteringssag - Nyt fra sekretariatet 

 

Sagsfremstilling 

Sekretariatet orienterer kort om: 

a)     Der kom desværre intet tilskud fra Indenrigsministeriets Landdistriktspuljen 

til ”De endeløse stier i Vendsyssel”. 

b)    Kort nyt om Landdistriktskonferencen.  

  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 6. maj 2009 

a)  

Det kan blive nødvendigt at revurdere ”De endeløse Stier”. Der var forslag om 

at definere projektet med et netværk udenfor kommunen, der gør et stykke 

arbejde. Folk skal involveres og begejstres.  

Sekretariatet sender i løbet af nogle uger kort ud til alle medlemmer af 

Distriktsudvalget til brug for de lokale ildsjæle/ kontaktpersoner, når de skal 

indtegne stier.  

Sara Tornøe oplyste, at KMS har lagt deres kortarkiv ud på nettet. Her vil man 

eventuelt kunne finde ældre stier. http://www.kms.dk/Sepaakort/Kort-

slægtsforskning/ 

Søren Holm Kristensen, Præstbro har efter mødet gjort opmærksom på, at det 

er muligt at finde historiske kort på www.miljoportalen.dk under baggrundskort. 

Sekretariatet tager kontakt til og orienterer lokal tovholder Helene Christensen, 

Jerup. 

b) 

Formanden orienterede om, at programmet for Landdistriktskonferencen den 

11. og 12. sep. i Skagen ikke er endeligt på plads. Selve konferencen er 

indenrigsministeriets (IM) område. Derfor er det også dem, der fastlægger 

program og indhold for selve konferencen. Frederikshavn Kommunes andel er 

fredag fra kl. 10 til kl. 17 (her betaler vi for alt inkl. busser og mad) samt 

underholdning om aftenen.. 

Repræsentanter for IM kommer til Skagen medio juni, hvor de sidste ting gerne 

skulle falde på plads, så indbydelserne kan komme ud inden ferien. 

Kommunens kontaktperson er Iben Hammeleff. 

c) 

Margrethe Vejby, Ålbæk efterlyste indbyggertal for lokalbyerne. Iben 

Hammeleff oplyste, at kommunen i forbindelse med arbejdet med 

  

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7271 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: INDY 

 Besl. komp: DU 

http://www.kms.dk/Sepaakort/Kort-slægtsforskning/
http://www.kms.dk/Sepaakort/Kort-slægtsforskning/
http://www.miljoportalen.dk/
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kommuneplan 2009, har fået mulighed for at få nye befolkningstal. Der 

arbejdes på, at befolkningstal skal være lettere tilgængelige. Sekretariatet vil 

rundsende de tal, der pt. er tilgængelige i kommunen samt eventuelt fremskaffe 

nyere for de enkelte byer via Danmarks Statistik. 

d) 

Formanden orienterede kort om økonomi: Der er desværre ikke blevet overført 

restbeløb på ca. 700.000 kr. fra 2008. Han opfordrede til at komme i gang med 

lokale projekter. Det er vigtigt at få søgt penge ved LAG og kommunen i 2009. 

Der var stor utilfredshed med, at de resterende midler fra 2008 ikke er blevet 

overført som forventet. 

e) 

Formanden gjorde opmærksom på Toppen af Danmarks handlingsplan: 

Naturen + (udleveret på mødet). Der er mange gode projekt idéer. Shelters, 

fugletårne osv. findes allerede flere steder i lokalområderne. Det er vigtigt at 

studere handlingsplanen, og blive inspireret samt gøre Toppen af Danmark og 

turistbureauerne opmærksom på de ting, der allerede er etableret i jeres egne 

lokalområder. 

f)  

Knud Hjørnholm takkede af fra en spændende tid i Distriktsudvalget. Han 

stopper som politiker i Frederikshavn og ønsker alle held og lykke med 

landdistriktsudviklingen. 
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                       .    Mødet hævet kl. 22.25 

 

 


