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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Dagsorden til mødet er udsendt pr. mail og almindelig post den 13. november 

2009. 

  

 

Indstilling 

Teknisk Direktør indstiller, at Distriktsvalget godkender dagsordenen. 

 

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 23. november 2009 

Punkt 7. tages af dagsordenen, da arrangementet i Understed blev aflyst. 

  

På tillægsdagsorden behandles punkt vedr. julebelysning i Jerup. 

  

Dagsorden blev derefter godkendt. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 06/4352 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: saha 

 Besl. komp: DU 

 



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 23. november 2009 Side 5 af 20 

 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 10. september 2009 

 

Sagsfremstilling 

Referat fra mødet den 10. september blev udsendt pr. mail den 11. september 

2009. 

  

 

Indstilling 

Teknisk Direktør indstiller, at Distriktsvalget godkender dagsordenen. 

 

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 23. november 2009 

Referatet blev godkendt. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 06/4352 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: INDY 

 Besl. komp: DU 
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3. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Strandby 

 

Sagsfremstilling 

Pensionistforeningen Munkegården i Strandby søger om tilskud på kr. 50.000 til 

udvidelse af lokaler. Projektet har i september 2009 fået bevilget et tilskud på kr. 

50.000 fra LAG-Vendsyssel ud af et totalt budget på kr. 152.900. 

  

Formålet med projektet er at skabe nogle nye og bedre rammer om det fællesskab, 

som allerede findes på Munkegården.  

  

Pensionistforeningen Munkegården har ca. 300 medlemmer fra Strandbyområdet, 

og der er et gennemsnitligt flow gennem huset på 175-200 medlemmer pr. uge til 

de ugentlige aktiviteter. Foreningen har fået pladsproblemer. Nogle aktivitetshold er 

så store, at holdene må deles, og der må siges nej til nye deltagere, ligesom der 

ved flere arrangementer må siges nej til medlemmer, der ønsker at deltage, fordi 

der ikke er tilstrækkeligt plads 

  

Tilskuddet skal bruges til at etablere forbindelse mellem de eksisterende lokaler og 

en tilbygning, der står som råhus. Sammenkoblingen vil bl.a. betyde, at 

samlingssalen kan udvides fra 100 m
2
 til 140 m

2
.    

  

Forvaltningen bemærker, at udbygning af Munkegårdens lokalekapacitet forventes 

at understøtte den bæredygtige forening og kan være med til at bidrage til 

fastholdelse af indbyggertallet i Strandby. 

  

Forvaltningen oplyser, at projektets egenfinansiering er på ca. 35 % (kr. 52.900) 

samt at andre tilskud beløber sig til ca. 33 % (kr. 50.000). Driftsbudgettet for 

anvendelsen af tilbygningen forventes at medføre en øgning af det samlede 

driftsbudget på kr. 3000 om året. 

  

Frederikshavn Kommune ansøges om et tilskud på kr. 50.000 svarende til ca. 33 % 

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

landdistriktsindsatsen. Der vil maksimalt kunne ydes et tilskud på kr. 50.000 

svarende til det tilskud LAG-Vendsyssel har bevilget. 

  

 

Indstilling 

Teknisk Direktør anbefaler, at Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget 

bevilger et tilskud på 50.000 kr. til medfinansiering af udvidelse af Munkegården. 

 

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 23. november 2009 

Jarn Pedersen forlod lokalet under punktets behandling. 

  

Indstillingen blev tiltrådt. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/15326 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU/ØU 
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Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget bevilger et tilskud på 50.000 kr. til 

medfinansiering af udvidelse af Munkegården fra kontoen til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen. 

  

 

Bilag 

Driftsbudget Munkegården (dok.nr.128674/09) 

Ansøgning fra Munkegården (dok.nr.128671/09) 
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4. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Ravnshøj 

 

Sagsfremstilling 

Ravnshøj og Omegns Borgerforening ansøger Distriktsudvalget om kr. 58.375 til 

projektet: Samlings-og aktivitetssted for børn og unge. Projektets samlede budget 

er på kr. 147.270 og der søges tilskud fra LAG-Vendsyssel på kr. 58.375. 

Formålet med projektet er at skabe et samlingssted som henvender sig til 

Ungdomsklubbens medlemmer, børn og unge i Ravnshøj samt på sigt også 

seniorer.  

  

Ungdomsklubben er for nylig flyttet og medlemstallet er steget fra 17 til 120 

medlemmer. Klubben har til huse i Ravnshøj Skoles gamle pedelbolig og benytter 

skolens boldbaner samt den aflukkede asfaltbane til hockey og boldspil. Det er 

ønsket at disse faciliteter bliver suppleret med et samlingssted med borde og 

bænke samt en rampe til skateboard, rulleskøjter mm. På sigt kan samlingsstedet 

udbygges med petanque- og kroketbaner samt en motionsbane. 

  

Forvaltningen bemærker, at etableringen af et samlings- og aktivitetssted i 

Ravnshøj 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 at bidrage til fastholdelse 

af indbyggertallet i Ravnshøj.  

  

Forvaltningen oplyser, at projektets egenfinansiering er på ca. 21 % (30.520 kr.) 

samt at andre tilskud beløber sig til ca. 40 % (58.375 kr.).  

Frederikshavn Kommune ansøges om et tilskud på 58.375 kr. svarende til ca. 40 % 

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

landdistriktsindsatsen. 

  

 

Indstilling 

Teknisk Direktør anbefaler, at Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget 

bevilger et tilskud på 58.375 kr. til medfinansiering af projektet ”Samlings- og 

aktivitetssted for børn og unge” under forudsætning af at LAG-Vendsyssel bevilger 

tilsvarende tilskud på bevillingsmøde ultimo januar 

  

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 23. november 2009 

Indstillingen tiltrådt. 

  

Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget bevilger et tilskud på 58.375 kr. til 

medfinansiering af projektet ”Samlings- og aktivitetssted for børn og unge” under 

forudsætning af at LAG-Vendsyssel bevilger tilsvarende tilskud på bevillingsmøde 

ultimo januar 2010. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19977 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: saha 

 Besl. komp: DU/ØU 
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Beløbet tages fra kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. 

  

 

Bilag 

Ansøgning om tilskud til Aktivitets- og samlingsplads (dok.nr.126573/09) 

Bilag_Aktivtets og samlingsplads Ravnshøj.pdf (dok.nr.128664/09) 
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5. Tilskud til landdistriktsudvikling - gocartbane, Hørby 

 

Sagsfremstilling 

Interessegruppen ved Hørby Bylegeplads ansøger Distriktsudvalget om kr. 30.000 

til ny belægning på Bylegepladsens go-cartbane. Bylegepladsen er et af de første 

Leader+ projekter i gammel Sæby Kommune. 

  

Tilskuddet skal bruges til at lægge asfaltbelægning, hvor der i dag er belagt med 

stenmel. Samtidig er det planen at etablere faskine og riste til at bortlede regnvand 

samt at flade bakkerne lidt ud, så de bliver mere brugervenlige for de mindste børn. 

Maskinarbejdet samt faskiner og riste sponsoreres af forældre. 

  

Ved at asfaltere banen bliver det også muligt at bruge rulleskøjter og wave-boards, 

hvilket retter sig mod de lidt større børn.  

  

 

Indstilling 

Teknisk Direktør anbefaler, at Distriktsudvalget tager stilling til, hvorvidt 

ansøgninger af denne type kan finansieres via Distriktsudvalgets midler. 

  

Hvis Distriktsudvalget ønsker at bevilge tilskud, anbefaler Teknisk Direktør, at 

Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget bevilger et tilskud til Bylegepladsen 

i Hørby til asfaltbelægning på go-cartbanen. 

 

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 23. november 2009 

Anita Skat Jensen forlod lokalet under punktets behandling. 

  

Diskussion om, hvorvidt der er tale om et nyt projekt eller vedligehold af et gammelt 

Leader+ projekt.  

  

Der kan eventuelt skelnes mellem almindeligt vedligehold og udvikling eller 

forbedringer af eksisterende projekter.  

  

Distriktsudvalget indstiller at Økonomiudvalget bevilger et tilskud på kr. 24.000,- til 

asfaltbelægning på Bylegepladsen i Hørby. Beløbet tages fra puljen til lokal 

udvikling i landdistrikterne 2009 til 2013. 

  

 

Bilag 

Ansøgning belægning til gocartbane.pdf (dok.nr.128780/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20285 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: saha 

 Besl. komp: DU/ØU 
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6. Tilskud til landdistriktsudvikling, Springteam Nordjylland 

Hørby 

 

Sagsfremstilling 

Springteam Nordjylland ansøger Distriktsudvalget om kr. 50.000 til hjælp til indkøb 

af en Airtrack Pro til gymnastikforeningen i Hørby, Østervrå og Hørby 

Ungdomsskole. Gymnastikforeningen er startet op under projektet ”Gymnastik på 

tværs” som et af de første Leader+ projekter i gammel Sæby Kommune. 

  

Indkøb af Airtrack Pro vil komme gymnasterne i både Hørby, Østervrå og på Hørby 

Ungdomsskole til gode og vil bidrage til, at der fortsat kan være et rigtig godt 

samarbejde.   

  

Airtrack Pro koster ca. kr. 65.000 i indkøb. 

  

 

Indstilling 

Teknisk Direktør anbefaler, at Distriktsudvalget tager stilling til, hvorvidt 

ansøgninger af denne type kan finansieres via Distriktsudvalgets midler. 

  

Hvis Distriktsudvalget ønsker at bevilge tilskud, anbefaler Teknisk Direktør, at 

Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget bevilger et tilskud til Springteam 

Nordjylland til hjælp til indkøb af Airtrack Pro. 

  

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 23. november 2009 

Anita Skat Jensen forlod lokalet under punktets behandling. 

  

Diskussion om hvorvidt ansøgningen er et projekt som fremmer 

landdistriktsudviklingen eller om ansøgningen hører hjemme et andet sted, 

eksempelvis Kultur- og Fritidsudvalget. 

  

Distriktsudvalget afviser ansøgningen og henviser til, at der søges midler hos 

Folkeoplysningsudvalget.   

  

 

Bilag 

Ansøgning Airtrack pro.pdf (dok.nr.128778/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20283 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU/ØU 
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7. Tilskud til landdistriktsudvikling - julebal, Understed 

 

Sagsfremstilling 

  

Sag videresendt fra Kulturelt Samråd 

  

Understed Borgerforening søger Kulturelt Samråd om økonomisk tilskud på 9.000 

kr. eller mindre, til hjælp til musikken ved deres Julebal den. 13. november 2009.  

  

Juleballet starter med en julekoncert i kirken og derefter bal med musik og 

fællesspisning i forsamlingshuset. I år er Understed Borgerforening alene om 

budgettet, så derfor denne ansøgning. 

  

Julearrangementet er et samarbejde mellem de 3 foreninger i byen, 

borgerforeningen, idrætsforeningen og menighedsrådet og er aktive foreninger, der 

kan blandt andet nævnes af andre arrangementer i byen, Svømmehold, 

danseaftner, Skt. Hans, sommerfest og ugentlig banko. 

  

Indstilling fra Kulturelt Samråd: 

Kulturelt Samråd henstiller, at ansøgningen videre sendes til Distriktsudvalget. 

  

 

Indstilling 

Teknisk Direktør anbefaler, at Distriktsudvalget tager stilling til, hvorvidt 

ansøgninger af denne type kan finansieres via Distriktsudvalgets midler. 

  

Hvis Distriktsudvalget ønsker at bevilge tilskud, anbefaler Teknisk Direktør, at 

Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget bevilger et tilskud til Understed 

Borgerforening. 

 

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 23. november 2009 

Punktet tages af dagsordenen, da arrangementet er aflyst. 

 

Bilag 

Ansøgning om tilskud til musik / Julebal Understed 2009 - Budget Julebal 2009.xls (dok.nr.128927/09) 

Ansøgning om tilskud til musik / Julebal Understed 2009 (dok.nr.128926/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20288 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU/ØU 
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8. Hjemmesider 

 

Sagsfremstilling 

Mange af Frederikshavn Kommunes landdistrikter har deres egen hjemmeside. 

Efter ønske fra Gitte Mortensen, Lyngså, har sekretariatet undersøgt mulighederne 

for at afholde hjemmeside-kursus for de områder, som måtte ønske det.  

  

Der er forskellige valgmuligheder ift. hjemmeside, både hvad angår teknik og 

økonomi - disse fremgår af det vedlagte bilag. Overordnet gælder, at det er 

væsentligt at holde sig for øje, hvad målet er med at have en hjemmeside, hvem 

der er målgruppen, og hvem der skal sørge for opdatering, så hjemmesiden altid er 

relevant.  

  

For at Frederikshavn Kommune kan udbyde et kursus, er det nødvendigt at 

Distriktsudvalget (de relevante områder/repræsentanter) vælger hvilken type 

hjemmeside, de ønsker at arbejde med samt hvor mange der evt. skal afholdes 

kursus for. 

  

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 23. november 2009 

Generel diskussion om kommunens hjemmeside og hjemmesider i landområderne. 

  

Der er ønske fra 6-8 områder om et hjemmesidekursus – et kursus så brugerne 

bliver i stand til at oprette og vedligeholde en semiprofessionel hjemmeside.  

  

Kurset kan afvikles i to trin. Trin 1 - en demonstration af systemet. Trin 2 – kursus i 

oprettelse og vedligeholdelse af hjemmeside. 

  

Sekretariatet udsender nærmere oplysninger, og områderne melder navne ind til 

sekretariatet. 

  

Udgiften til hjemmeside, dvs. oprettelse på 200 kr. samt månedlig afgift på 40 kr. 

afholdes af kommunen. 

  

 

Bilag 

Hjemmesidemuligheder (dok.nr.126494/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19979 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 
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9. Skagen Odde Nationalpark 

 

Sagsfremstilling 

Frede Gaardlund orienterer om projektet Skagen Odde Nationalpark. 

 

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 23. november 2009 

Frede Gaardlund orienterede om den aktuelle status for projekt Skagen Odde 

Nationalpark. 

  

Bekymring blandt landmændene om de mulige konsekvenser af at skulle drive 

landbrug i en nationalpark. Gårdbo Sø er pt. ikke en del af nationalparken. I 

udvalget diskuteres det, hvorvidt byerne skal være en del af nationalparken. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16120 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 
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10. Landdistriktskonferencen 2009 

 

Sagsfremstilling 

På Landdistriktskonferencen 2009 deltog flere af Distriktsudvalgets medlemmer. 

Konferencen var udformet som en camp, hvor alle deltagere arbejdes aktivt med at 

udvikle gode ideer til at skabe udvikling i landdistrikterne.  

  

Under dette punkt har Distriktsudvalgets deltagere på Landdistriktskonferencen 

mulighed for kort at præsentere den idé, som de var med til at udvikle. 

   

Indenrigs- og Socialministeriet har netop offentliggjort nyt ansøgningsmateriale til 

forsøgsprojekter i landdistrikterne i 2010 (landdistriktspuljen). Ved tildelingen af 

midler vil der blive givet prioritet til projekter, der har afsæt i de 12 forslag, som blev 

præsenteret på landdistriktskonferencen. Ansøgningsmateriale kan findes på 

ministeriets hjemmeside via nedenstående link. 

  

http://www.ism.dk/Puljer/kommuner-og-

regioner/landdistriktspuljen/soeg_midler/Sider/Start.aspx 

  

  

Beslutning - Distriktsudvalget den 23. november 2009 

Korte bemærkninger fra nogle af deltagerne om erfaringer fra konferencen.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16120 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 

 

http://www.ism.dk/Puljer/kommuner-og-regioner/landdistriktspuljen/soeg_midler/Sider/Start.aspx
http://www.ism.dk/Puljer/kommuner-og-regioner/landdistriktspuljen/soeg_midler/Sider/Start.aspx
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11. Orienteringspunkt - Nyt fra LAG-Vendsyssel 

 

Sagsfremstilling 

Søren Holm Kristensen orienterer om nyt fra LAG-Vendsyssel. 

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 23. november 2009 

17. september møde i Øster Vrå. LAG har i 2009 behandlet projekter for i alt 47 mio 

kr., og LAG har givet tilsagn om tilskud på i alt 11 mio. kr. 

  

Munkegården Strandby fik bevilget 50.000 kr. 

  

LAG har de næste år 3,5 mio. kr. til fordeling pr. år. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/5064 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: saha 

 Besl. komp: DU 
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12. Orienteringssag - Nyt fra Formanden 

 

Sagsfremstilling 

Formand Frode Thule Jensen orienterer om nyt siden sidst. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 23. november 2009 

Formand Frode Thule Jensen orienterer om nyt siden sidst. 

  

Udvalgsposter herunder den politiske bemanding af Distriktsudvalget er endnu ikke 

på plads. 

  

Distriktsudvalgets Budget for 2010 er på 600.000 kr. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16120 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

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

 

Sagsfremstilling 

 Julebelysning  

Der er i Teknisk Udvalg truffet en principbeslutning om, at der kan eftermonteres de 

nødvendige relæer på de eksisterende lysmaster, således at der kan monteres 

julebelysning.  

  

 Valg 

Der afholdes valg i alle områder i uge 48. 

  

 Næste møde 

Første møde i det nye år og det nye udvalg foreslås afholdt torsdag den 28. januar 

kl. 19.00. 

  

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 23. november 2009 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16120 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 
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14. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Jerup 

 

Sagsfremstilling 

Jerup er en af de få landsbyer, som ikke kan få lov til at ophænge julestjerner, da 

vejen hører under Vejdirektoratet. I stedet ønsker borgerforeningen at tilbyde 

beboerne langs Skagensvej at få et lille juletræ og en timer til el mod at juletræet 

opsættes ud til Skagensvej. 

  

Jerup Borgerforening ansøger Distriktsudvalget om 10.000 kr. til indkøb af el-

artikler og juletræer.  

 

Indstilling 

Teknisk Direktør anbefaler, at Distriktsudvalget tager stilling til, hvorvidt 

ansøgninger af denne type kan finansieres via Distriktsudvalgets midler. 

  

Hvis Distriktsudvalget ønsker at bevilge tilskud, anbefaler Teknisk Direktør, at 

Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget bevilger et tilskud til indkøb af el-

artikler og træer. 

   

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 23. november 2009 

Betty Steglich-Petersen forlod lokalet under punktets behandling. 

  

Generel diskussion om julebelysning i landdistrikterne. Flere steder er der etableret 

de nødvendige relæer. Vedligehold og opdatering af den eksisterede belysning til 

de nye relæer mm forestår områderne selv.  

  

Distriktsudvalget indstiller at Økonomiudvalget bevilger et tilskud på op til 5000 kr. 

til indkøb af el-artiker fra pulje til lokal udvikling i landdistrikterne 2009 til 2013. 

 

 

Bilag 

Ansøgning om Julebelysning - Jerup.pdf (dok.nr.132035/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16107 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

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