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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Dagsorden til mødet er udsendt med post den 9. april 2010. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Distriktsudvalget godkender dagsordenen. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 15. april 2010 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2687 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: saha 

 Besl. komp: DU 
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2. Godkendelse af referat fra mødet den 3. marts 2010 

 

Sagsfremstilling 

Referatet fra mødet den 3. marts 2010 blev udsendt pr. mail og post den 5. marts 

2010. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Distriktsudvalget godkender referatet.  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 15. april 2010 

Mikael Jentsch uddybede pkt. 6 vedrørende budget. Distriktsudvalget har 600.000 

kr. på budget 2010. Vi afventer, om restbeløbet fra 2009 overføres til budgettet for 

2010. 

Referatet blev godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2687 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: saha 

 Besl. komp: DU 
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3. Orientering om LAG-Vendsyssels arbejde 

 

Sagsfremstilling 

Flemming Trinskjær fra LAG-Vendsyssel orienterer om Aktionsgruppens arbejde. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 15. april 2010 

  

LAG udspringer af de omkring 15 år gamle EU ”Leader programmer”. 

Hovedprincippet bag landdistriktsprogrammet er, at der er tale om ”bottom up-

projeketer”, dvs. at initiativerne skal komme fra borgerne. 

  

LAG Vendsyssel er stiftet i sommeren 2007 og dækker både Hjørring og 

Frederikshavn kommuner – der skeles ikke til hvilken kommune, der ansøger, 

midlerne tildeles ud fra projekterne og ikke deres geografiske placering. 

  

Der er 17 medlemmer i bestyrelsen i LAG Vendsyssel. Medlemmer er sammensat 

så der er en blanding af medlemmer, som repræsenterer foreninger, erhvervslivet, 

borgere og politikere. 

  

Der er Generalforsamling og valg den 26. april kl. 19.30 på Sindal Skole. Alle 

er meget velkomne, og medlemmerne af Distriktsudvalget opfordres til at deltage. 

  

Der er i landdistriktsprogrammet ret præcise, men samtidig vide rammer at arbejde 

inden for. Bestyrelsen har besluttet, at der prioriteres projekter inden for tre 

forskellige ”søjler”: Kulturarv og Natur, Levevilkår samt Erhverv og Turisme. Lige pt. 

ønsker bestyrelsen at sætte fokus på miljø og den grønne profil samt 

erhvervsudvikling. 

  

LAG bestyrelsen har beslutningskompetencen ift. bevillinger. Fødevaredirektoratet 

giver det endelige stempel. 

  

Hvem kan søge? I princippet kan alle (borgere, foreninger, virksomheder, 

institutioner, politikere, interessegrupper mm.) søge. 

  

Arbejdsgangen for ansøgninger er, at der ansøges om midler hos LAG’en, før der 

søges hos kommunen. Den proces der ligger forud for ansøgningen til LAG er 

gerne med til at engagere mange borgere og skabe ejerskab og vilje til at stille fx 

arbejdskraft til rådighed for projekterne. Det er en forudsætning at det er projekter, 

som har relation til landdistrikterne og at der er forankring, ejerskab og egen 

arbejdsindsats. Der ydes ikke tilskud til drift eller projekter, som ikke kan 

opretholdes i mindst fem år.  

  

Der er ca. 100 mio. kr. at arbejde for i landdistrikterne i Danmark pr. år. 

  

Der er siden LAG Vendsyssels start i 2007 sat projekter i gang for 63 mio. kr. Heraf 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2689 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 
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er borgerne selv med til at tilføre ca. 1/3. Budgettet for LAG er ca. 3 mio. kr. pr. år 

frem til 2013. Midlerne kommer halvt fra staten og halvt fra EU. Midlerne går 

udelukkende til projekter. I Fødevaredirektoratet er der en buffer - en national pulje 

- til særlige bevillinger, således at de store projekter ikke dræner kassen. 

  

Flemming opfordrer til at bruge www.lag-vendsyssel.dk, hvor bl.a. 

referater og projektbeskrivelser er tilgængelige. Der er desuden mulighed for at 

deltage i debat via hjemmesiden. Strategiplanen for LAG kan ligeledes findes – det 

vigtigste står på side 7-8-9!  

  

Spørgsmål vedr. LAG og ansøgninger er altid velkomne hos Flemming i 

sekretariatet. 

 

 

http://www.lag-vendsyssel.dk/
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4. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Haldbjerg-

Vangen, samlingssted 

 

Sagsfremstilling 

Haldbjerg-Vangen Grundejerforening søger om 85.000 kr. til etablering af en 

legeplads i området mellem bebyggelsen i Haldbjerg og den gamle landsby 

Vangen. Projektet har i februar 2010 fået bevilget et tilskud fra LAG-Vendsyssel på 

85.000 kr. ud af et totalt budget på 294.740 kr. 

  

Formålet med projektet er at opnå et familieorienteret samlingssted ved at placere 

en legeplads i forbindelse med den eksisterende boldbane, hvor der allerede er et 

bålhus og bænke. 

  

Der er ca. 330 beboer i Haldbjerg-Vangen området, heraf 77 børn i alderen 0-17 år. 

I de senere år er en del af området ældre beboere fraflyttet og der er kommet en 

del børnefamilier til. Denne tendens forventes fortsat i de kommende år, således 

der bliver flere børn i området.  

  

Det forventes at samlingsstedet kan gøres attraktivt for alle aldersgrupper og kan 

danne rammen om mange aktiviteter og arrangementer og dermed være med til at 

styrke fællesskabet, fastholde børnefamilierne og tiltrække nye beboere til området.  

 

Indstilling 

Diretøren indstiller, at Distriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der 

bevilges 85.000 kr. fra kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 15. april 2010 

Svend E. Petersen deltog ikke i behandling af punktet. 

  

Generel diskussion om, hvordan man vurderer projektbeløbet, når der fx er tale om, 

at en leverandør/entreprenør etc. vil give et bidrag i form af afslag i pris. Vi tager 

udgangspunkt i det fulde beløb og betragter eventuel sponsorbidrag som en del af 

det, som ansøger selv har hentet ind som bidrag. 

Distriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der bevilges 85.000 kr. fra 

kontoen medfinansiering af landdistriktsindsatsen. 

  

 

Bilag 

Ansøgning Haldbjerg-Vangen.pdf (dok.nr.37973/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3081 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU/ØU 
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5. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Ørtoft, 

klatreaktiviteter 

 

Sagsfremstilling 

Ørtoft Borgerforening søger om 100.000 kr. til ”Highrope faciliteter” til Ørtoft 

klatrecenter. Projektet har i februar 2010 fået bevilget et tilskud fra LAG-Vendsyssel 

på 80.000 kr. ud af et totalt budget på 274.250 kr. 

  

Ørtoft Klatrecenter blev startet for fire år siden i forbindelse med et Leader+ projekt. 

Der har været stor interesse for at prøve aktiviteterne i centeret, som har trukket 

gæster fra hele Nordjylland. Nu er der brug for fornyelse. 

  

Highrope faciliteterne er fire nye grænseoverskridende aktiviteter: jacobsstige, 

tovbro/linedanser, klartrenet og trapez, som kan anvendes dels til individuelle 

aktiviteter og til teamsamarbejde. De nye aktivitetsmuligheder vil medvirke til at 

forny klatrecenteret og gøre det mere attraktivt for de mange lokale brugere og for 

gæsterne. Ørtoft Klatrecenter bliver det første sted som kan tilbyde så mange 

forskellige klatreaktiviteter på samme sted.  

  

Målet med projektet er at signalere viljen til fornyelse. De nuværende aktiviteter 

skal bevares og udbygges, så de fortsat er attraktive. Projektet kan være med til at 

synliggøre Ørtoft på en positiv måde, bevare sammenholdet og viljen til fælles 

indsats og gøre det til et godt sted at være både barn og voksen. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Distriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der 

bevilges 80.000 kr. svarende til tilskuddet fra LAG-Vendsyssel. Beløbet 

udbetales fra kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 15. april 2010 

Ole F. Jensen deltog ikke i behandling af punktet. 

  

Generel diskussion om, hvorvidt Distriktsudvalget bør matche bevillingen fra LAG, 

når Distriktsudvalgets budget ikke er særlig stort i 2010. Budgettet er i 2010 

beskåret i forhold til tidligere, så det nu afspejler det, som er forbrugt i de forgangne 

år. Distriktsudvalget håber, at den store mængde ansøgninger vil skabe politisk 

opmærksomhed om, at budgettet fremover bør øges.  

  

Distriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der bevilges 80.000 kr. Beløbet 

udbetales fra kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. 

  

 

Bilag 

Ansøgning - Ørtoft klatrecenter (dok.nr.38086/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3082 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU/ØU 
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6. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Dybvad, 

spejderarbejde 

 

Sagsfremstilling 

KFUM-spejderne i Dybvad søger om tilskud på 100.000 kr. til renovering af 

loftsetagen i Spejderhuset, Skævevej 69. Projektet har i februar 2010 fået bevilget 

et tilskud fra LAG-Vendsyssel på 100.000 kr. ud af et totalt budget på 478.356 kr. 

  

Ønsket er at spejderarbejdet fortsat kan være en vigtig del af ungdomsarbejdet i 

lokalsamfundet og være med til at lokalområdet bliver attraktivt at flytte til for 

børnefamilier. Spejdergruppen er i dag på 40 spejdere i forskellige aldre samt 7 

voksne ledere. Der er god opbakning fra forældrene. Projekt har betydning for 

opretholdelsen af aktiviteterne og er i tråd med målsætningen om at skabe og 

bevare liv i lokalsamfundet. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Distriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der 

bevilges 100.000 kr. fra kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. 

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 15. april 2010 

Lene S. Christiansen deltog ikke i behandling af punktet. 

  

Diskussion om, hvorvidt ansøgningen bør tilgodeses med det fulde beløb, når det 

tilgodeser en relativt lille brugergruppe. Ud fra vurderingen, at der er tale om en 

relativt lille brugergruppe, besluttes følgende indstilling: 

Distriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der bevilges 80.000 kr. fra 

kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. 

  

 

Bilag 

Ansøgning om tilskud til spejderarbejde i Dybvad og omegn (dok.nr.139446/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21215 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU/ØU 
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7. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Dybvad, 

multibane 

 

Sagsfremstilling 

Dybvad Boldklub m.fl. søger om tilskud på 146.000 kr. til projektet Dybvad bys 

multibane. Projektet har i februar 2010 fået bevilget et tilskud fra LAG-Vendsyssel 

på 134.000 kr. ud af et totalt budget på 447.000 kr. 

  

Formålet med projektet er at skabe et øget aktivitetsgrundlag for byens børn og 

unge i det der er for få muligheder for de børn, der ikke spiller fodbold og håndbold. 

Banen skal være offentligt tilgængelig og forventes at skabe mere liv i området 

omkring stadion, skole, idrætshal og klubhus. Det er håbet at multibanen vil skabe 

ny fællesskab i forbindelse med etablering, drift og dagligt brug. 

  

Multibanen etableres med kunstgræs og kan anvendes til fodbold/mikrofodbold, 

volleyball, floorball, basketball, håndbold mv. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Distriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der 

bevilges et tilskud på 134.000 kr. svarende til tilskuddet fra LAG-Vendsyssel. 

Beløbet udbetales fra kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. 

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 15. april 2010 

Lene S. Christiansen deltog ikke i behandling af punktet. 

  

Diskussion om, hvorvidt ansøgningen bør tilgodeses med det fulde beløb, når der 

er en relativt lille andel af egen arbejdskraft i projektet. Med den begrundelse 

besluttes følgende indstilling:  

Distriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der bevilges et tilskud på 100.000 

kr. Beløbet udbetales fra kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. 

  

 

Bilag 

Ansøgning - Dybvad bys multibane (dok.nr.4877/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/553 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU/ØU 
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8. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Voerså, 

samlingstelt 

 

Sagsfremstilling 

"Voerså byudvikling" og diverse foreninger i Voerså søger i fællesskab om 36.000 

kr. til indkøb af et samlingstelt. Teltet skal anvendes som byens samlingssted i 

sommermånederne indtil et nyt multihus på ”Krogrunden” bliver en realitet. 

  

Voerså havde indtil 2006 en mere end 300 år gammel kro, der var byens naturlige 

samlingssted. Desværre nedbrændte kroen og byens borgere har siden manglet et 

sted t samles. I april 2009 dannedes foreningen "Voerså byudvikling", som har til 

formål at skaffe penge til opførelse af et multihus på den gamle krogrund. 

Foreningen har på nuværende tidspunkt 172 medlemmer, der alle har indbetalt 

1.000 kr. til foreningen. Der er gang i lokalplanlægning og design af hus samt 

indsamling af midler.  

  

Imidlertid er der brug for et samlingssted indtil det nye multihus kan blive en realitet. 

Samlingsteltet skal anvendes til fælles arrangementer og skal kunne lånes ud til 

foreningsarrangementer og skal sikre at krogrunden kan være et attraktivt 

mødested sommeren igennem.  

Indkøb af telt samt borde og bænke beløber sig til ca. 60.000 kr.. De lokale 

foreninger bidrager tilsammen med 24.000 kr. og forestår selv drift og 

vedligeholdelse af teltet.  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Distriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der 

bevilges et tilskud på 36.000 kr. fra puljen til lokal udvikling 2010-2013. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 15. april 2010 

Mogens Berg deltog ikke i behandling af punktet. 

  

Distriktsudvalget afviser ansøgningen, da det vurderes, at der allerede findes et 

samlingssted i Voerså i form af klubhus og at mange små byer ligesom Voerså må 

leje telte til fx sommerfester. 

  

 

Bilag 

Ansøgning - Foreninger i Voerså, samlingstelt.docx (dok.nr.38055/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2930 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU/ØU 
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9. Orientering - De Endeløse Stier 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen forelægger sine overvejelser vedrørende projektet De Endeløse 

Stier. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 15. april 2010 

Teknisk Forvaltning er i gang med at undersøge muligheden for at ansætte en 

person i løntilskudsjob, som kan være med til at bringe projektet et skridt videre. 

Denne person kan fx i fællesskab med de lokale registrere stierne ude i 

landdistrikterne. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/5062 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 
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10. Orientering fra hjemmesidekursus 

 

Sagsfremstilling 

Onsdag den 23. marts blev der afviklet hjemmesidekursus for de områder, som var 

interesserede. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 15. april 2010 

Anita Skat Jensen orienterede fra kurset. Deltagerne har fået et godt indblik i, 

hvordan der opbygges hjemmeside via mono.net. Der er mulighed for yderligere 

kurser, hvis behovet viser sig.  

  

Betaling for hjemmeside: Kvittering sendes til sekretariatet, Sara Tornøe.  

  

Frederikshavn Kommune 

Rådhus Allé 100 

9900 Frederikshavn 

att. Sara Tornøe, Teknisk Service 

  

Eller via e-mail: saha@frederikshavn.dk  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19979 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 

 

mailto:saha@frederikshavn.dk
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11. Orientering fra sekretariatet 

 

Sagsfremstilling 

Orientering om blomsterudsmykning i landsbyerne i 2010. 

Orientering om kørselsgodtgørelse. 

Orientering om refusion af udgifter i forbindelse med afholdelse af møder. 

Er der stemning for en rundtur i landdistrikterne? 

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 15. april 2010 

Vedr. orientering om blomsterudsmykning i landsbyerne i 2010. 

Teknisk Forvaltning har indstillet til Teknisk Udvalg, at landsbyerne udsmykkes 

med blomster på samme måde som de foregående år – dog under forudsætning af, 

at landsbyernes borgerforeninger el. lign. selv påtager sig vanding og pasning af 

blomsterne. Hvis indstillingen tiltrædes bliver områderne kontaktet med henblik på 

en aftale. 

  

Sulbæk har ikke haft blomsterudsmykning sidste år, men ønsker sig også en 

blomsterkumme. 

  

  

Vedr. orientering om kørselsgodtgørelse. 

Kørselsbilag blev udleveret på mødet og fremsendes med referatet samt igen sidst 

på året. Taksten er i 2010 kr. 3,56 pr. km.  

  

  

Vedr. orientering om refusion af udgifter i forbindelse med afholdelse af møder. 

Udgifter i forbindelse med afholdelse af møder dækkes ”inden for rimelighedens 

grænser” Dvs. forplejning for ca. 30-35 kr. pr. deltager samt evt. lokaleleje. 

Afregning sker efter aftale med sekretariatet.  

  

Vedr. Er der stemning for en rundtur i landdistrikterne? 

Udvalget vil gerne på rundtur og afsætter gerne en hel dag, fx en lørdag, til 

rundturen. 

Sekretariatet kommer med et udspil til program og tidspunkt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 
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12. Eventuelt 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 15. april 2010 

Lea Wärnstrøm, Understed rejser debat vedr. skolebuskørsel i landdistrikterne. Kan 

landdistrikterne slå et fælles slag for skolebuskørslen? Hvis det skal være attraktivt 

for børnefamilier at bosætte sig i landdistrikterne bør der være et reelt tilbud om 

skolebuskørsel for de skolebørn, som har behov. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget har behandlet skolebuskørslen i sidste uge. Det 

konkrete udfald kan ses af referat fra mødet via kommunens hjemmeside 

www.frederikshavn.dk og kan uddybes hos Orla Pedersen, Teknisk Forvaltning. 

   

Afledt af skolebus-diskussionen: Betty Steglich Petersen, Jerup efterlyser et 

debatforum for distriktsudvalgs-relevante spørgsmål, og at Distriktsudvalget 

forholder sig til relevante emner på et mere generelt niveau, hvor det gælder 

landdistrikterne som helhed.  

  

Frede Gårdlund, Hulsig ønsker input til diskussionen om Skagen Odde som 

Nationalpark. Hvad mener borgerne såvel inden for som uden for området? 

  

Betty Steglich-Petersen efterlyser mere oplysning om, hvad man som borger kan 

forvente sig, hvis Skagen Odde skal være nationalpark. Hvad sker der med de 

lokale erhverv? Hvad er det de forskellige aktører vil med projektet? 

Generel diskussion om hvilke restriktioner det evt. vil kunne medføre, hvis Skagen 

Odde omdannes til nationalpark. 

Vi tager debatten op på næste møde. Det overvejes på hvilket niveau udvalget skal 

diskutere emnet. 

   

Peter Lind-Bonderup (Aalbæk) foreslår, at repræsentanten fra området, som får en 

ansøgning behandlet, er til stede under diskussionen om ansøgning og kun forlader 

lokalet under beslutningen. Emnet diskuteres. Der er opbakning til, at 

repræsentanten får mulighed for at besvare spørgsmål og derefter forlader lokalet.  

  

Peter Lind-Bonderup (Aalbæk) spørger: Kan repræsentant og suppleant ”bytte 

plads” midt i en valgperiode? Ja, det kan de godt, hvis jeres valgområde bakker op 

om det. 

   

Peter Lind-Bonderup (Aalbæk) spørger: Hører en diskussion om kæmpevindmøller 

hjemme i Distriktsudvalget? Emnet kan sagtens tages op. Det overvejes på hvilket 

niveau udvalget skal diskutere emnet. Punkter til dagsordenen meldes ind til 

sekretariatet. 

  

Ove Christensen (Åsted-Rydal) efterlyser hjælp til at lave lokalblad. Flere melder 

sig på banen.   

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 

http://www.frederikshavn.dk/
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Næste møde er mandag den 31. maj 2010 kl. 19.00 i Skæve. 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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