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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Dagsorden til mødet er udsendt pr. mail og almindelig post den 3. september 2009. 

 

Indstilling 

Teknisk Direktør indstiller, at Distriktsudvalget godkender dagsordenen 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 10. september 2009 

Dagsorden godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 06/4352 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: saha 

 Besl. komp: DU 
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2. Godkendelse af referat fra mødet den 6. maj 2009 

 

Sagsfremstilling 

Referatet fra mødet den 6. maj 2009 blev udsendt pr. mail den 7. maj 2009.  

 

Indstilling 

Teknisk Direktør indstiller, at Distriktsudvalget godkender referatet. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 10. september 2009 

Referatet godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 06/4352 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: saha 

 Besl. komp: DU 
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3. Valg af lokale medlemmer til Distriktsudvalget 2010-2013 

 

Sagsfremstilling 

Jf. kommissorium for Distriktsudvalget skal der foretages valg af medlemmer for en 

ny fire års periode i november / december 2009. 

  

Sekretariatet foreslår, at valget i 2009 afholdes i uge 48 fra den 23. til den 26. 

november. 

  

Som ved sidste valg foreslås en fælles annonce. Sekretariatet forestår forslag til 

dagsorden, beskrivelse af baggrunden for - og sammensætning af Distriktsudvalget 

samt udvalgets opgaver og guide til valget. Hvert enkelt valg foretages lokalt, og de 

nuværende medlemmer af Distriktsudvalget meddeler resultatet til sekretariatet. 

  

De enkelte medlemmer skal meddele datoen for deres lokale valg - til sekretariatet 

ved Sara Tornøe senest 1. oktober kl. 12.00. 

 

Indstilling 

Teknisk Direktør foreslår, at valget i 2009 afholdes i uge 48 fra den 23. til den 26. 

november, samt at annoncering m.m. foretages som beskrevet i sagsfremstillingen. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 10. september 2009 

Indstillingen tiltrådt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16112 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 
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4. Ansøgning om tilskud til Landdistriktsudvikling - Kvissel 

 

Sagsfremstilling 

Kvissel aktivitetsudvalg søger om 123.000 kr. i tilskud til etablering af projektet 

”Kvissel – den levende landsby ved jernbanen” et samlingssted for byens borgere. 

Projektet har i juni 2009 fået bevilliget et tilskud fra LAG-Vendsyssel på 123.000 kr. 

ud af et totalt budget på 408.000 kr. 

  

Formålet med projektet er at bibeholde og udvikle den gamle stationsbygning som 

et dagligt centrum i byen og skabe et lokalt samlingssted for alle Kvissels og 

omegns borgere.  

  

Kvissel er en lille landsby beliggende 10 km vest for Frederikshavn. Byen har ca. 

460 indbyggere, som har brug for et naturligt centrum i byen med mulighed for 

aktiviteter og oplevelser. Kvissels indbyggere stod i 1993 sammen om at redde og 

renovere den gamle stationsbygning, da DSB var klar med bulldozerne. 

Stationsbygningen har siden været ramme om forskellige fritidsaktiviteter. Da der 

ingen skole er i Kvissel, er der et stort behov for at skabe rum for aktiviteter, der 

skaber livskvalitet, styrker lokalområdet og gør det attraktivt for folk i alle aldre at bo 

i Kvissel. 

  

Forvaltningen bemærker, at en renovering og udbygning af den gamle 

stationsbygning i Kvissel forventes at kunne medvirke til at fremme to 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 Kvissel. Samtidig kan projektet være med til at udvikle 

bæredygtige foreninger og skabe samarbejde på tværs. 

  

Forvaltningen oplyser, at projektets egenfinansiering er på ca. 21 % (76.000 kr.) 

samt at andre tilskud beløber sig til ca. 49 % (199.000 kr.). Kvissel aktivitetsudvalg 

har desuden fastsat et driftsbudget på 30.000 kr. pr. år.  

  

Frederikshavn Kommune ansøges om et tilskud på 123.000 kr. svarende til ca. 30 

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

af landdistriktsindsatsen. Der vil maksimalt kunne ydes et tilskud på 123.000 kr. 

svarende til det tilskud LAG-Vendsyssel har bevilget. 

 

Indstilling 

Teknisk Direktør anbefaler, at Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget 

bevilger et tilskud på 123.000 kr. til medfinansiering af projektet ”Kvissel - den 

levende landsby ved jernbanen”.  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 10. september 2009 

Ove Christensen, Egon Svendsen og Svend Brassøe forlod mødet under punktets 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/15324 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU/ØU 
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behandling. 

Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget bevilger et tilskud på 123.000 kr. til 

medfinansiering af projektet "Kvissel - den levende landsby ved jernbanen". 

 

Bilag 

Projektbeskrivelse Kvissel den levende landsby ved jernbanen distriktsudv.pdf (dok.nr.93520/09) 

Budget for projekt_stationsbygningen Kvissel.pdf (dok.nr.93518/09) 

Driftsbudget Kvissel (dok.nr.92958/09) 
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5. Ændring af kontoen for Leader+ midler til "Lokal Pulje 2009 

- 2013" 

 

Sagsfremstilling 

Initiativer, der er sat i gang i den tidligere Sæby Kommune med tilskud fra kontoen 

for Leader+ 2007 til 2010, er nu alle afsluttet. 

  

Med henblik på at give mulighed for at yde tilskud til nye lokale initiativer i 

landdistrikterne kan de resterende midler på kontoen til medfinansiering af Leader+ 

2007 til 2010 eventuelt konverteres til en pulje til lokal udvikling i landdistrikterne 

2009 til 2013. Den lokale pulje skal kunne give tilskud til de projekter, der ikke kan 

finansieres via midler fra den Lokale Aktionsgruppe. 

  

På kontoen til medfinansiering af Leader+ 2007 til 2010 resterer pt. 169.722 kr. 

 

Indstilling 

Teknisk Direktør anbefaler, at Distriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at de 

resterende 169.722 kr. på kontoen til medfinansiering af Leader+ 2007 til 2010 

konverteres til en pulje til lokal udvikling i landdistrikterne 2009 til 2013. 

  

Beslutning Distriktsudvalget den 10. september 2009 

Distriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at de resterende 169.722 kr. på 

kontoen til medfinansiering af Leader+ 2007 til 2010 konverteres til en pulje til lokal 

udvikling i landdistrikterne 2009 til 2013. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16092 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU/ØU 
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6. Distriktsudvalgets drøftelse af budgetforslag 2010 

 

Sagsfremstilling 

Direktionen har nu udarbejdet det administrative forslag til budgettet for 2010 

indenfor de økonomiske rammer, der er meldt ud. Der er afsat: 

 1.3 mio. kr. til medfinansiering af landdistriktsindsatsen  

I forbindelse med budgettet for 2010 har Distriktsudvalget til opgave at give en 

anbefaling til Økonomiudvalget om, hvorvidt rammen til Distriktsudvalgets 

aktiviteter er tilfredsstillende og alternativt give en anbefaling om ændringer. 

Distriktsudvalget har frem til nu ikke udnyttet hele den årligt afsatte ramme til 

medfinansiering landdistriktsindsatsen. I 2008 har udvalget haft et forbrug på 

491.000 kr. svarende til godt 40 % af den afsatte ramme. I 2009 forventes pt. et 

forbrug på godt 400.000 kr. svarende til godt 32 % af den afsatte ramme. Der var i 

Distriktsudvalgets første år - 2007 ikke afsat midler til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen. 

Indstilling 

Teknisk Direktør anbefaler Distriktsudvalget, at indstille til Økonomiudvalget, at der 

med baggrund i de seneste års forbrug afsættes en ramme på 600.000 kr. i 2010 til 

medfinansiering af landdistriktsindsatsen. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 10. september 2009 

Følgende forslag sættes under afstemning:  

  

1.   At Distriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der med baggrund i de 

seneste års forbrug afsættes en ramme på 900.000 kr. i 2010 til medfinansiering 

af landdistriktsindsatsen.  

  

     Distriktsudvalget finder, at det i budget 2010 bør være en forudsætning, at der 

foretages overførsel af eventuelt overskud til efterfølgende år med baggrund i 

projekternes tidsmæssige forskydning. Distriktsudvalget er fortsat en forholdsvis 

ny konstruktion, som har brugt mange kræfter på at finde fælles fodslag. Der 

kan formentlig forventes større aktivitet i de kommende år og dermed et større 

forbrug end hidtil. 

  

For dette forslag stemte 12. 

  

2.   At Distriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der med baggrund i de 

seneste års forbrug afsættes en ramme på 600.000 kr. i 2010 til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen.  

  

Distriktsudvalget finder, at det i budget 2010 bør være en forudsætning, at der 

foretages overførsel af eventuelt overskud til efterfølgende år med baggrund i 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16022 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU/ØU 
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projekternes tidsmæssige forskydning. 

  

For dette forslag stemte 11 

  

Distriktsudvalget indstiller således beslutning nr. 1 
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7. Forslag til Landsplanredegørelse 2009 - Orienteringssag 

 

Sagsfremstilling 

Regeringen har udsendt "Forslag til Landsplanredegørelse 2009" til debat. 

  

Landsplanredegørelsen henvender sig til kommunerne og indeholder en kort 

præsentation samt regeringens holdninger til emnerne:  

 klima og energi  

 byer  

 natur og vand  

 landskabet  

 kyster  

 infrastruktur  

 hovedstaden  

 Østjylland og  

 landdistrikter  

Inden for hvert emne er der gjort rede for, hvad regeringen vil gøre i forhold til de 

beskrevne problemstillinger, samt hvilke forventninger der er til kommunernes 

planlægning. Landsplanredegørelsen kan ses på: 

www.blst.dk/NR/rdonlyres/814703E8-D60B-469B-B342-

E9BB6CAFD407/85708/ForslagtilLPR09_tilnettet.pdf 

  

Frederikshavn Kommune har udarbejdet et svar til det foreliggende forslag til 

Landsplanredegørelse 2009. Byrådet har tiltrådt svaret med den bemærkning, at 

det overfor staten bør påpeges, at der er behov for øgede statslige midler til 

naturpleje. 

  

Frederikshavn Kommune sender vedlagte svar vedrørende forslag til 

Landsplanredegørelse 2009 til miljøministeriet. 

 

Indstilling 

Teknisk Direktør indstiller, at Distriktsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 10. september 2009 

Orienteringen taget til efterretning.. 

På dagsordenen til næste møde ønsker udvalget en diskussion om betydningen af, 

om SKagen Odde udpeges som nationalpark. Der kan evt. arrangeres et fælles 

møde med Hjørring Kommune. 

Der gøres opmærksom på, at der er offentligt møde på Diget den 17. september, 

hvor interesserede opfordres til at møde op. 

 

Bilag 

Svar landsplanredegørelse 12082009.pdf (dok.nr.84181/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13300 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 

http://www.blst.dk/NR/rdonlyres/814703E8-D60B-469B-B342-E9BB6CAFD407/85708/ForslagtilLPR09_tilnettet.pdf
http://www.blst.dk/NR/rdonlyres/814703E8-D60B-469B-B342-E9BB6CAFD407/85708/ForslagtilLPR09_tilnettet.pdf
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8. Nyt fra LAG-Vendsyssel - Orienteringssag 

 

Sagsfremstilling 

Søren Holm Kristensen orienterer fra LAG-Vendsyssels bestyrelsesmøde den 29. 

juni på Præstbro Gæstgivergård. 

 

Indstilling 

Teknisk direktør indstiller, at Distriktsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 10. september 2009 

Orienteringen taget til efterretning. 

Der er til projekter i Frederikshavn Kommune bl.a. bevilget midler til Sundhedshus i 

Østervrå, "renrum" på virksomhed Polyteknik i Østervrå samt multiplads i Elling. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5099 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: saha 

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

 

Sagsfremstilling 

Formanden, Frode Thule Jensen, orienterer om: 

  

·         Mødet vedr. Region Nordjyllands Landdistriktsredegørelse 

·         Den årlige landdistriktskonference, som i år arrangeres af Indenrigs- og 

Socialministeriet og Fødevareministeriet i fællesskab.  

  

Sekretariatet orienterer om: 

  

·         Hjemmeside 

 

Indstilling 

Teknisk Direktør indstiller, at Distriktsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 10. september 2009 

Orienteringen taget til efterretning.  

Formanden orienterede desuden om projektet: "Den Blomstrende Landsby" fra 

Landdistrikternes Fællesråd. Selskabet for Landdistrikts- og Regionale Studier 

afholder årsmøde den 5. oktober med workshops bl.a. om "den Blomstrende 

Landsby". 

Sekretariatet udsender oplæg til mere indhold på hjemmesiden til udvalgets 

medlemmer. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16120 

 Forvaltning: TF  

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 
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10. Eventuelt 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 10. september 2009 

Betty Steglich-Petersen fremviste og uddelte Jerup-plakater. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: TF 

 Sbh: saha 

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