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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Dagsorden til mødet er udsendt pr. e-mail og post den 26. maj 2010. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Distriktsudvalget godkender 

dagsordenen. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 31. maj 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 15. april 2010 

 

Sagsfremstilling 

Referat fra mødet den 15. april i Skærum er udsendt pr. e-mail og post den 19. april 

2010. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at referatet godkendes. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 31. maj 2010 

Referatet blev godkendt.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2687 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: saha 

 Besl. komp: DU 
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3. Orientering om projektet multihus i Voerså  

 

Sagsfremstilling 

En repræsentant fra Voerså Byudvikling fortæller om den igangværende proces 

med at få etableret et multihus på den gamle krogrund i Voerså, så byen igen kan 

få et samlingssted.  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 31. maj 2010 

Günther Mølgaard og Lone Pilgaard, Voerså Byudvikling orienterede om processen 

med at få etableret et multihus, som startede efter nedbrænding af Voerså Kro. 

  

Voerså manglede herefter et samlings- og traktørsted. Byens borgere samlede sig i 

en forening – Voerså Byudvikling – som nu har 175 medlemmer, der hver har betalt 

1.000 kr. i indskud. Foreningen købte krogrunden af den tidligere kroejer. 

  

Foreningen er nu i gang med skitser og lokalplanlægning for et nyt multihus i 

Voerså. Indtil dette realiseres (et 5-års perspektiv) er der brug for et midlertidigt 

samlingssted for områdets i alt 17 foreninger med borgerforeningen som 

paraplyforening. 

  

Et telt som midlertidigt samlingssted anses nødvendigt dels for at profilere området 

med en central placering på krogrunden og dels for at skaffe indtjening til 

finansiering af grundkøbet og multihuset, som vil medvirke til øget turismeudvikling 

i området. I denne sommersæson er der allerede planlagt 6 torvedage og andre 

aktiviteter for at skabe liv og indtjening. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5152 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: saha 

 Besl. komp: DU 
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4. Valg af repræsentant til Sundhedsrådet 

 

Sagsfremstilling 

På byrådets møde den 27. august 2008 blev Frederikshavn Kommunes 

Sundhedspolitik vedtaget.  I den forbindelse blev det besluttet at nedsætte et 

Sundhedsråd. 

  

Sundhedsrådet består af 13 medlemmer, der udpeges for en 4-årig periode. 

  

Rådet består af såvel offentlige som private repræsentanter og er sammensat 

således:  

 2 medlemmer fra byrådet  

 1 medlem fra idrætsforeningerne i kommunen  

 1 medlem af Ældrerådet  

 1 medlem af Handicaprådet  

 1 medlem fra Distriktsudvalget  

 1 medlem fra boligforeningerne i kommunen  

 1 medlem fra skolebestyrelserne  

 1 medlem fra erhvervslivet  

 1 medlem fra Beskæftigelsesrådet  

 1 medlem fra Integrationsrådet  

 1 medlem fra de praktiserende læger  

 1 medlem fra patientorganisationerne.  

 Alle medlemmer skal have bopæl i kommunen. 

  

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Distriktsudvalget udpeger et 

medlem til Sundhedsrådet for perioden den 1. januar 2010 til 31. december 2013. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 31. maj 2010 

Niels-Ove Vestergaard, Syvsten udpeges som Distriktsudvalgets medlem i 

Sundhedsrådet.  

 

Bilag 

Vedtægter for sundhedsrådet (dok.nr.58149/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5132 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

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

shelters 

 

Sagsfremstilling 

Jerup Borgerforening søger Frederikshavn Kommune om kr. 100.000 til opførelse 

af to shelters. De to shelters skal opføres med ca 6 km. afstand på Nordsøstien og i 

forbindelse til Riderute Vendsyssel for at fremme den langsomme turisme og vise 

naturen. Projektet udmønter strategien om "De Endeløse Stier i Vendsyssel" - der 

imødekommer behovet for øget tilgængelighed til naturen. Det ene shelter er 

desuden forsynet med en badstue og der er etableret foldanlæg, så det kan 

fungere som høhotel for ridende. Shelteret giver mulighed for at de forskellige 

færdselsarter kan mødes og overnatte samme sted. 

  

Projektet har fået bevilget 100.000 kr. fra LAG-Vendsyssel svarende til 32 % af de 

samlede projektudgifter samt kr. 86.000 fra Friluftsrådet. Borgerforeningen bidrager 

med frivilligt arbejde til en værdi af 30.000 kr., svarende til 9,5 % af de samlede 

projektudgifter. 

  

Borgerforeningen bidrager til driften af de to shelters med en pedelfunktion. Der 

arbejdes på en skriftlig aftale mellem borgerforeningen og Frederikshavn 

Kommune, Park og Vej, vedrørende tømning af septiktank samt levering af 

toiletpapir og brænde. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Distriktsudvalget indstiller til 

Økonomiudvalget, at der bevilges 100.000 kr. svarende til tilskuddet fra LAG-

Vendsyssel. Beløbet udbetales fra kontoen til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen.  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 31. maj 2010 

Betty Steglich-Petersen orienterede om ansøgningens faktuelle indhold. Betty 

Steglich forlod herefter mødet og deltog ikke i behandlingen af punktet. 

  

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

finansieres fra kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Ansøgning - shelters Jerup (dok.nr.57965/10) 

Bilag 2 - Ansøgningsskema LAG shelters Jerup (dok.nr.57968/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5130 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU/ØU 

 



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 31. maj 2010 Side 9 af 19 

 

 

6. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Gærum, 

information og service 

 

Sagsfremstilling 

Gærum Brugsforening, som er en forening bestående af Gærum-borgere, ansøger 

Frederikshavn Kommune om 30.000 kr. til støtte til projektet ”Miljø, energi og 

service til udvikling af landsbyen”. Projektet har fået bevilget 180.000 kr. ud af et 

totalt budget på 530.795 kr. fra LAG Vendsyssel. 

  

Projektet indeholder etablering af inden- og udendørsfaciliteter for information til 

lokale borger, borgere fra de omkringliggende landsbyer og turister samt en 

modernisering og dermed miljøforbedring af benzintankanlægget som ligger i 

tilknytning til Brugsen. 

  

Brugsen er det naturlige centrum og samlingspunkt i byen. Det er her turisterne 

søger hen og her de lokale henvender sig for at søge informationer. Projektet er en 

naturlig følge af de øvrige aktiviteter som er i gang i byen; mere information og 

service vil medvirke til at skabe endnu mere dynamik i den gode udvikling som de 

lokale ildsjæle og engagerede borgere har igangsat.  

  

Tilskuddet fra distriktsudvalget skal anvendes til etablering af udendørs faciliteter; 

borde, bænke og informationsskilte og et indendørs rum; brochureholdere, 

opslagstave og børnebord. Faciliteterne skal give mulighed for øget information og 

service til borgere, gæster og turister.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Distriktsudvalget indstiller til 

Økonomiudvalget, at der bevilges et tilskud på 30.000 kr. fra kontoen til 

medfinansiering af landdistriktsindsatsen. 

  

Beslutning Distriktsudvalget den 31. maj 2010 

Anni Andersen orienterede om ansøgningens faktuelle indhold. Herunder at det er 

foreningen – og ikke forretningen – som søger om støtte til etablering af udendørs 

facilliteter og et indendørs rum, der giver mulighed for øget information og service 

til borgere, gæster og turister. Anni Andersen forlod herefter mødet og deltog ikke i 

behandlingen af punktet. 

  

Distriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at der bevilges 30.000 kr., som 

finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. 

 

Bilag 

Ansøgning_Gærum, information og service (dok.nr.37786/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3080 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

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

juniorsejlklubbben 

 

Sagsfremstilling 

Aalbæk Juniorsejlklub søger Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune om et 

tilskud på 35.000 kr. til opførelse af et kombineret maste- og jolleskur til opbevaring 

af deres materiel, som pt. opbevares i en gammel lastbilcontainer. 

  

Aalbæk Juniorsejlklub er en lille enhed under Dansk Sejlunion, som henvender sig til 

børn og unge, der er hjemmeboende i Skagen/Aalbæk/Jerup området. Klubbens 

formål er at lære børnene at færdes i, på og ved havet på en sjov og sikker måde.  

  

De samlede udgifter til projektet er knap 152.000 kr. Klubben har fået bevilget 65.000 

kr. fra  LAG Vendsyssel svarende til 42,9 % af projektudgifterne, samt 30.000 kr. fra 

Folkeoplysningsudvalgets anlægspulje i november 2008. Der er privat finansiering og 

egen arbejdskraft i projektet for 21.500 kr.  

  

Klubben har rigtig god opbakning fra forældre og bedsteforældre, og står selv for den 

fremtidige drift og vedligeholdelse. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Distriktsudvalget indstiller til 

Økonomiudvalget, at der bevilges 35.000 kr., således at det samlede kommunale 

tilskud svarer til bevillingen fra LAG Vendsyssel. Beløbet udbetales fra kontoen til 

medfinansiering af landdistriktsindsatsen. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 31. maj 2010 

Peter Lind-Bonderup orienterede om ansøgningens faktuelle indhold. Peter Lind-

Bonderup forlod herefter mødet og deltog ikke i behandlingen af punktet. 

  

Distriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at der bevilges 35.000 kr., som 

finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. 

 

Bilag 

Bilag 1 - LAG-Ansøgningsskema Aalbæk Juniorsejlklub (dok.nr.58012/10) 

Bilag 2 - Ansøgning Aalbæk Juniorsejlklub (dok.nr.58009/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5131 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

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

samlingstelt 

 

Sagsfremstilling 

Voerså Byudvikling sender fornyet ansøgning om støtte til indkøb af samlingstelt. I 

ansøgningen præciseres, at teltet skal anvendes som samlingssted for de 

arrangementer, Voerså Byudvikling vil afholde i forbindelse med rejsning af midler 

til opførelse af et multihus på den gamle krogrund. Teltet lejes ikke ud til private 

fester og der åbnes mulighed for at andre landsbyer i kommunen kan låne teltet. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at beslutningen fra mødet den 15. 

april 2010 fastholdes, da der ikke er væsentlige ændringer i indholdet i det ansøgte. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 31. maj 2010 

Med baggrund i den orientering, som repræsentanter for Voerså Byudvikling gav 

under dagsordenens punkt 3 om processen med at få etableret et multihus på den 

gamle krogrund i Voerså, anser Distriktsudvalget, at der foreligger nye oplysninger i 

den fornyede ansøgning. Herunder også at andre lokalområder kan låne teltet, 

samt at der ikke holdes private fester i teltet. Referat af punkt 3 på 

Distriktsudvalgets møde den 31. maj 2010 vedlægges Økonomiudvalgets 

dagsorden som bilag. 

  

På den baggrund indstiller Distriktsudvalget til Økonomiudvalget at der bevilges 

36.000 kr. til midlertidig løsning af Voersås 17 foreningers behov for midlertidigt 

samlingssted, indtil der bliver etableret et permanent multihus. Beløbet finansieres 

af puljen til lokal udvikling i landdistrikterne 2009 til 2013.  

  

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Fornyet ansøgning - Voerså samlingstelt (dok.nr.57741/10) 

Bilag 2 - Referat 31. maj 2010 (dok.nr.64052/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2930 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU/ØU 
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9. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Jerup, 

kulturelt arrangement 

 

Sagsfremstilling 

Sag overført fra Kultur og Fritidsudvalget 

Kulturforum Jerup har søgt Kultur- og Fritidsudvalget om 9.000 kr. til afholdelse af 

et stort kulturelt arrangement i Jerup den 28. august 2010. 

  

Jerup kulturforum består af repræsentanter fra mange forskellige foreninger i Jerup 

blandt andet Spejderne, idrætsforeningen, børnehaven, SFO og borgerforening. 

  

Arrangementet vil være fra morgen til aften og der vil være alt fra fugletur, 

fodboldkamp, GPS-løb, marked hestevognstur samt afslutningsfest om aftenen 

med mad og musik. 

  

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den. 5. maj 2010. 

Ansøgningen videresendes til Distriktsudvalget. 

  

 

Supplerende sagsfremstilling - Distriktsudvalget den 31. maj 2010 

Kulturforum i Jerup søger Frederikshavn Kommune om 9.000 kr. som støtte til et 

kulturelt arrangement den 28. august i Jerup. Arrangementet rummer aktiviteter fra 

morgen til aften og her til formål at vise alle i byen og omegnen, hvad man laver i 

Jerup. 

Der søges støtte til udgifter i forbindelse med musik, el på p-plads, indkøb af 

engangsservice samt banner til byens indkørsler. 

 

Indstilling - Distriktsudvalget den 31. maj 2010 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at ansøgningen afvises, da der er 

tale om et enkeltarrangement. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 31. maj 2010 

Distriktsudvalget besluttede at give afslag på ansøgningen, da der er tale om et 

enkeltarrangement, og da det ikke ses at ligge inden for de prioriterede indsatser i 

den vedtagne udviklingsstrategi for landdistrikter.  

 

Bilag 

Ansøgning_Jerup, kulturelt arrangement (dok.nr.57685/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4703 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: saha 

 Besl. komp: DU/ØU 
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10. Nationalpark Skagens Odde 

 

Sagsfremstilling 

Frede Gaardlund orienterer om status på projektet Skagens Odde Nationalpark. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 31. maj 2010 

Frede Gaardlund omdelte artikel om Skagen Odde Naturpark fra Skagen Onsdag 

den 26. maj 2010 og orienterede om seneste nyt. 

  

Venstre Skagen har meldt ud at være imod en nationalpark og opfordrer i stedet til, 

at det netværk, som er opbygget, udnyttes til et videre arbejde og samarbejde om 

udvikling i bred forstand. Frede rejser spørgsmålene: 

  

         Om ikke de gode hensigter kan løses på andre måder? 

         Er der opbakkende synspunkter fra Distriktsudvalget til en nationalpark? 

         Er der skeptiske synspunkter til en nationalpark? 

  

Arbejdsgruppernes afrapportering skal ligge klar til styregruppen bag 

nationalparkens møde den 8. juni. 

  

Betty Steglich fortæller, at Jerup har tilkendegivet, at man gerne vil indgå i en 

nationalpark, hvis det har udviklingsperspektiver – men ikke hvis det drejer sig om 

afvikling/begrænsninger. 

  

Anni Andersen udtrykker, at hun/Gærum er blevet mere skeptisk undervejs. 

  

Der opfordres til at deltage i stormøde på Højskolen Diget den 29. juni 2010. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5154 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 
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11. Orienteringspunkt - Kondemnering af forfaldne boliger 

 

Sagsfremstilling 

Distriktsudvalget efterlyste på mødet i marts en orientering om, hvad man kan stille 

op med de forfaldne boliger i landdsiterikterne. 

  

Sekretariatet har udarbejdet et notat til orientering, der er vedlagt dagsordenen som 

bilag. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 31. maj 2010 

Bent Christiansen orienterede kort om essensen i det udsendte materiale, hvoraf 

det fremgår, at selv om der er mulighed for at gribe ind over for forfaldne boliger via 

byfornyelseslov, byggelov mv., så er det en meget besværlig og økonomisk 

omkostningsfuld affære, da det her har at gøre med en grundlovssikret privat 

ejendomsret. 

  

I modsætning til Brønderslev og Hjørring kommuner har Frederikshavn Kommune 

ikke fået del i den statslige pulje på 150 mio. kr. til afhjælpning af problemer med 

forfaldne ejendomme. Dette gøres der fra politisk hold opmærksom på 

landspolitisk, så måske sker der en ændring fremover. 

  

Peter Lind-Bonderup spurgte, om der er mulighed for at søge LAG-Vendsyssel 

om støtte. Hertil svarede Flemming Trinskjær, at der har været et eksempel, hvor 

en gruppe borgere har søgt støtte i forbindelse med køb og ændret anvendelse af 

en ejendom. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Nordjyske - Kamp om de faldefærdige huse.pdf (dok.nr.58594/10) 

Bilag 2 - Artikel Nordjyske (dok.nr.58591/10) 

Bilag 3 - Notat - Kondemnering af forfaldne boliger.pdf (dok.nr.58672/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 
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12. Orientering fra LAG Vendsyssel 

 

Sagsfremstilling 

Orientering fra generalforsamlingen i LAG Vendsyssel den 26. april 2010. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 31. maj 2010 

Flemming Trinskjær orienterede om den nyligt afholdte generalforsamling i 

Aktionsgruppe Vendsyssel, som havde 70 deltagere ud af 260 medlemmer. 

  

På generalforsamlingen var der nyvalg af: Pia Snoor, Karen Bagge Nielsen og 

Brian Kjær. 

  

I den kommende periode har Aktionsgruppe Vendsyssel valgt at opprioritere 

følgende indsatsområder: 

  

         Arbejdspladser 

         Grøn profil - vedvarende energi, CO
2
-begrænsning, miljøfremme 

         Ny anvendelse af tomme landbrugsbygninger 

  

Aktionsgruppen har stadig ca. 4 mio. kr. årligt til projektudvikling og projektstøtte. 

  

Næste møde i aktionsgruppen er 19. august 2010.  

  

Distriktsudvalgets medlemmer opfordres til at besøge aktionsgruppens hjemmeside 

www.lag-vendsyssel.dk, hvor man også kan melde sig ind og tilmelde sig 

aktionsgruppens elektroniske nyhedsbrev. 

 

 
 Åben sag 
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13. Orientering fra sekretariatet 

 

Sagsfremstilling 

Sekretariatet orienterer om: 

  

”Landdistrikter” på Kommunens hjemmeside er blevet opdateret. Se følgende link:  

http://www.frederikshavn.dk/da/menu/Borger/Landdistrikter/ 

  

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 31. maj 2010 

Frederikshavn Kommunes hjemmeside er nu blevet opdateret med et oversigtskort 

over kommunen og de respektive distriktsbyer – endnu dog ikke aktivt til at linke 

videre fra. Det afventer opfølgningskursus for distrikterne i hjemmesideopbygning 

og oprettelse af flere lokale distriktshjemmesider. 

  

Distriktsudvalgets medlemmer opfordres endnu engang til at indsende 

introduktionsbeskrivelse eller opdatering af det enkelte distrikt til Sara Tornøe, så 

det kan lægges på Frederikshavn Kommunes hjemmeside. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: TF 
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 Besl. komp: DU 

 



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 31. maj 2010 Side 17 af 19 

 

 

14. Eventuelt 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 31. maj 2010 

Elektronisk udsendelse af dagsordener mv. – Efter forslag fra Maike Thomsen, 

Sulbæk om, at der af sparehensyn fremover kun sendes dagsordener, referater 

mv. ud elektronisk, blev afkrydsningsskema rundsendt. Her kunne der afkrydses 

om man ønsker dagsordener mv. tilsendt fremover i papir eller elektronisk. 

  

Efter afkrydsning viser det sig, at langt hovedparten af Distriktsudvalgets 

medlemmer fremover alene ønsker dagsordener mv. udsendt elektronisk. 

  

Program for distriktsrundtur er under forberedelse og indbydelse vil blive 

udsendt inden længe. Det forventes at turen gennemføres på en halv eller trekvart 

lørdag i august måned. 

  

Hjertestartere – Betty Steglich efterlyser erfaringer med hjertestartere, da Jerup 

har fået henvendelse om erhvervelse af hjertestarter. 

  

 Udvalgsmedlemmernes erfaringer med hjertestartere er at de bl.a. findes på: 

         Skagen Apotek 

         Sæby Apotek 

         Golfklubben Hvide Klit 

         Munkegården Strandby (er på vej) 

         Østervrå Apotek og svømmehal 

  

Niels Ove Vestergaard oplyser, at Trygfonden hidtil har kunnet søges om støtte til 

hjertestartere. 

  

De hidtidige erfaringer med hjertestartere peger på en svaghed i, at de er placeret 

på steder, hvor de ikke altid er let tilgængelige, enten på grund af afstand eller at 

de er låst inden efter normal åbningstid. 

  

Anni Andersen foreslår, at hjertestarterkurser eller førstehjælpskurser for 

distrikterne kan gøres til et fælles projekt for Distriktsudvalget – også set i forhold til 

dagsordenens punkt 4 om Distriktsudvalgets deltagelse i Sundhedsrådet. 

  

Projekt undervejs fra Elling Borger- og Grundejerforening – Ann Vilhelmsdottir 

orienterede kort om igangværende projekt, som Elling Borger og Grundejerforening 

arbejder med for Ellingområdet med bl.a. 

         Shelters 

         Isætningsplads for kajak og både 

         Sti langs skoven 

         Gangbro 

         mv. 

  

 
 Åben sag 
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Ann og Elling Borger- og Grundejerforening opfordres til at kontakte Søren Holm 

mfl., som har erfaringer med tilsvarende projekt for Voer Å. 

  

Status cykelstier – Svend E. Pedersen, Haldbjerg-Vangen spurgte til status for 

ønske om cykelsti langs Understedvej mellem Haldbjerg og Frederikshavn. Det 

affødte følgende spørgsmål om det samme ved: 

         Ved Skæve 

         Gærum  

         Voerså/Lyngså/Østkystvejen 

         Aalborgvej/Volstrup Teglværk med tung trafik 

  

På Distriktsudvalgets næste møde gives en status for cykelsti planlægning, 

økonomi og politisk prioritering. 

  

Næste møde i Distriktsudvalget er mandag den 30. august kl. 19.00 i Voerså. 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Lene S. Christiansen 
   

      

Svend E. Petersen 
   

      

Betty Steglich-Petersen 
   

      

Gitte Mortensen 
   

      

Jørgen Steengaard 
   

      

Meike Thomsen 
   

      

Thomas Jørgensen 
   

      

Ole Faurholt Jensen 
   

      

Hanne Lind-Bonderup 
   

      

Helle Madsen 
   

 

      

Anna Sofia Vilhelmsdottir 
   

      

Frede Gaardlund 
   

      

Søren Sørensen 
   

      

Ulla Søndergaard Ohrt 
   

      

Orla Hansen 
   

      

Jørn Andersen 
   

      

Lea Wärnstrøm 
   

      

Claus Bie Olsen 
   

      

Ove Christensen 
   

      

Anders Broholm 
   

 

      

Anni Andersen 
   

      

Anita Skat Jensen 
   

      

Per Møller Ludvigsen 
   

      

Søren Holm Kristensen 
   

      

Alice Schneider 
   

      

Niels Ove Vestergaard 
   

      

Mogens Berg 
   

      

René Hjortnæs Pedersen 
   

      

Jens Hedegaard Kristensen 
   

 

 
 


