
 

 

 

Referat Distriktsudvalget 

Ordinært møde 

Dato 30. august 2010 

Tid 19:00 

Sted Voerså skole, Østkystvejen 314 

NB.  

Fraværende Egon Svendsen, Jørgen Steengaard, Claus Bie Olsen, Hanne Lind-

Bonderup, Ove Christensen 

Stedfortræder Søren Mejlvang (Strandby) 

Medlemmer Lene S. Christiansen (Dybvad)  

Egon Svendsen (Elling)  

Anni Andersen (Gærum)  

Svend E. Pedersen (Haldbjerg - 

Vangen)  

Frede Gaardlund (Hulsig)  

Anita Skat Jensen (Hørby)  

Betty Steglich-Petersen (Jerup)  

Søren Sørensen (Karup)  

Per Møller Ludvigsen (Kvissel)  

Gitte Mortensen (Lyngså)  

Ulla Søndergaard Ohrt (Nielstrup)  

Søren Holm Kristensen (Præstbro)  

Jørgen Steengaard (Ravnshøj)  

Orla Hansen (Skæve)  

Alice Schneider (Skærum - Trøderup)  

Meike Thomsen (Sulbæk)  
 

Jørn Andersen (Strandby)  

Niels Ove Vestergaard (Syvsten)  

Thomas Jørgensen (Thorshøj)  

Lea Wärnstrøm (Understed)  

Mogens Berg (Voerså)  

Ole Faurholt Jensen (Ørtoft)  

Claus Bie Olsen (Øster Holmen)  

René Hjortnæs Pedersen (Østervrå)  

Hanne Lind-Bonderup (Ålbæk )  

Ove Christensen (Åsted-Rydal)  

Jens Hedegaard Kristensen (A)  

Helle Madsen (V) - Formand 

Anders Broholm (V)  
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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

5 96360/10 Åben Ansøgning Østervrå, motionscenter 

6 96294/10 Åben Ansøgning om tilskud til vippedyr 
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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Dagsorden til mødet er udsendt pr. e-mail og post den 24. august 2010. 

Ann Vilhelmsdottir, Elling har meddelt, at hun ønsker at udtræde af 

Distriktsudvalget. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Distriktsudvalget godkender 

dagsordenen. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 30. august 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 31. maj i Skæve 

 

Sagsfremstilling 

Referat fra mødet den 31. maj i Skæve er udsendt pr e-mail og post den 8. juni 

2010. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at referatet godkendes. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 30. august 2010 

Referatet blev godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2687 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: saha 

 Besl. komp: DU 
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3. Orientering fra Nordjyllands Trafikselskab 

 

Sagsfremstilling 

Nordjyllands Trafikselskab orienterer om baggrund for de nye køreplaner, 

ændringer af afgange og linjeføringer samt muligheden for at benytte fx flexure. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 30. august 2010 

Annika og Signe fra NT orienterede om den ny køreplan for NT, som har baggrund 

i faldende passagertal og økonomi og et ”Koordineringsprojekt Frederikshavn 

Kommune”. Køreplanen bygger i hovedtræk på to principper: 

         bus i rute fungerer bedst, når mange rejser til og fra samme 

sted/strækning og har brug for at være fremme cirka samtidigt 

         flextur egner sig bedst til de individuelle behov, der er for befordring f.eks. i 

landområder i aftentimer og weekend. – Flextur er ikke egnet til pendlere 

  

Flextur blev særligt beskrevet: 

         flextur er udbredt til alle kommunens borgere (i stedet for teletaxa kun for 

en lille gruppe) 

         flextur kører alle dage kl. 6.00 - 23.00 fra gadedør til gadedør (bestilles kl. 

7.00 – 20.00) 

         man kan rejse på tværs af eksisterende busruter 

         ”billetpris”: 2,50 kr. pr. km., 1,25 kr. pr. km. for medrejsende, minimum 

18,00 kr. pr. tur. 

  

Overheads vedhæftes referatet. 

  

Gitte Mortensen bemærkede, at folk ved for lidt om flextur. Det kræver mere 

information, da det umiddelbart kan virke mere indviklet, end det rent faktisk er. 

Dette kan løses over tid gennem fortælling af positive brugererfaringer og fortælling 

på ”centre”, hvor folk mødes (uddannelsesinstitutioner osv.) – NT er til rådighed for 

yderligere information. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8357 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 
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4. Budget 2011 

 

Sagsfremstilling 

Distriktsudvalget har nu mulighed for at komme med input til Budgetforhandlingerne 

for 2011. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at der ansøges om en uændret 

ramme ift. budget 2010 - altså en ramme på 600.000 kr. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 30. august 2010 

Indstilling tiltrædes således, at der afsættes en ramme på 600.000 kr. i 2011 til 

medfinansiering af landdistriktsindsatsen. 

  

Det foreslås, at Distriktsudvalget fremover i højere grad selv kan beslutte 

anvendelsen af de afsatte midler til landdistriktsindsatsen. 

  

Desuden forslår Distriktsudvalget, at der i budget 2011 afsættes yderligere 10.000 

kr. til hvert af de 26 landdistrikter til lokale udviklingsaktiviteter – i alt 260.000 kr. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8363 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

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

motionscenter 

 

Sagsfremstilling 

Den selvejende institution "Østervrå Idræts- og Kulturcenter" ansøger 

Frederikshavn Kommune om et tilskud på 197.000 kr. til projektet "Udvidelse af 

motionscenter i Østervrå". 

  

Projektet har et samlet budget på 797.000 kr. Der er egenfinansiering for kr. 

200.000, tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden på 150.000 kr. samt tilskud fra LAG 

Vendsyssel på 250.000 kr. 

  

Projektet har til formål at udvide det eksisterende motionscenter fra 2005, og 

således skabe plads til det stadigt stigende medlemstal og sikre et 

konkurrencedygtigt motionscenter. Det forventes at udvidelsen vil medføre en 

medlemsfremgang på ca. 50 medlemmer. Udvidelsen er på ca 120 m
2
 og omfatter 

blandt andet etablering af særskilte omklædningsrum for damer og herrer. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at det indstilles til 

Økonomiudvalget, at der bevilges 197.000 kr. fra kontoen til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen.  

  

Hvis der bevilges 197.000 kr., vil der være 113.000 kr. i uforbrugte/udisponerede 

midler til rest i puljen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. 

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 30. august 2010 

Distriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der bevilges 100.000 kr., som 

finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. 

  

Hvis Økonomiudvalget bevilger tilskud på 100.000 kr., vil der være 210.000 kr. i 

udisponerede/uforbrugte midler til rest i puljen til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen. 

 

Bilag 

Ansøgning Østervrå, motionscenter (dok.nr.96360/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8360 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

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

vippedyr 

 

Sagsfremstilling 

Understed og Omegns Borgerforening ansøger Frederikshavn Kommune om 

tilskud på kr. 15.000 til indkøb af to vippedyr til byes samlingssted. 

Samlingsstedet blev etableret i 2008 under projekttitlen "Oplevelsessted på 

Margueritruten i Understed by". Projektet har været en stor succes og benyttes af 

både lokale og flok, der kommer kørende til for at tilbringe en dag på pladsen. Også 

nogle af omengnes børnehaver benytter pladsen. Pladsen mangler dog lidt til de 

helt små børn, hvilket indkøb af de to vippedyr vil tilgodese.    

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Distriktsudvalget indstiller til 

Økonomiudvaget, at der bevilges 15.000 kr. fra Puljen til lokal udvikling i 

landdistrikterne 2009-2013. 

  

Hvis der bevilges tilskud på 15.000 kr., vil der være 89.722 kr. i 

uforbrugte/udisponerede midler til rest i puljen til lokal udvikling i landdistrikterne 

2009-2013. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 30. august 2010 

Lea Wärnstrøm orienterede om ansøgningens faktuelle indhold. Lea Wärnstrøm 

forlod herefter mødet og deltog ikke i behandlingen af punktet. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Jens Hedegaard Kristensen foreslår, at Distriktsudvalget på et senere møde 

drøfter, hvor vidt distriktsmidlerne anvendes på det, som efter hans opfattelse er 

driftsudvidelser/-fornyelser. 

 

Bilag 

Ansøgning om tilskud til vippedyr (dok.nr.96294/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8359 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU/ØU 
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7. Landsbypedel 

 

Sagsfremstilling 

Begrebet "Landsbypedel" har været oppe at vende på Distriktsudvalgets møder et 

par gange. På opfordring fra Gitte Mortensen, Lyngså tager vi nu en debat om 

emnet for at gøre et eventuelt videre arbejde med mulighederne for at skabe en 

landbypedelordning mere konkret. 

  

Der har været gennemført pilotprojekter med landsbypedeller i en række 

kommuner. Se evt. ww.landsbypedel.dk for information. Det er forskelligt fra sted til 

sted, hvad landsbypedellerne laver, og hvordan deres ansættelsesforhold er 

organiseret. 

  

Hvad tænker Distriktsudvalget medlemmer om begrebet Landsbypedel? Hvad 

skulle en landsbypedel lave? Hvordan skulle han/hun ansættes?  

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 30. august 2010 

Gitte Mortensen orienterede om at en ”landsbypedel-ordning”, som rummer mange 

interessante muligheder, både samarbejdsmæssigt, praktisk og socialt. 

Punktet genoptages på et senere tidspunkt, hvor en repræsentant fra for 

eksempel Landdistrikternes Fællesråd inviteres til at orientere om mulighederne i 

”landsbypedel-ordningen”. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8361 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 
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8. Orientering fra Nordjysk Landdistriktskonference 

 

Sagsfremstilling 

Torsdag den 20. august 2010 afholdt Region Nordjylland og de nordjyske 

kommuner Nordjysk Landdistriktskonference under temaet: Hvilket Danmark er det 

vi vil ha´? 

  

Fra Distriktsudvalget deltog Helle Madsen, Jens Hedegaard Kristensen, Alice 

Schneider, Niels-Ove Vestergaard, Fred Gaardlund, Betty Steglich-Petersen og 

Sara Tornøe. Deltagerne referer fra konferencen. 

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 30. august 2010 

Helle Madsen: Oplevede ikke at konferencen bragte afgørende nyt. 

  

Frede Gaardlund: Hæftede sig ved indlæg om, at styrkelse af iværksætteri og 

bosætning må ske gennem lempelser af planloven, at der må satses på 

landsbysamarbejder/-fællesskaber i landdistrikterne, og at ildsjælene er afgørende, 

og dem må der støttes op om. 

  

Alice Schneider: Bemærkede sig, at lån til iværksættere i landdistrikterne skal 

vurderes/ydes fra centralt hold. 

  

Jens Hedegaard: Noterede sig flyttemønstret ved udflytning af store 

arbejdspladser, hvor der over tid ansættes pendlere, som senere tit bosætter sig i 

oplandsbyerne. 

  

Niels Ove Vestergaard: Hæftede sig ved, at kreditforeninger og pengeinstitutter er 

meget tilbageholdende med belåning i landdistrikterne. At landsbyerne skal være et 

godt sted at være med god stemning og være velholdte. Udvikling forudsætter 

erhvervsgrunde og byggegrunde. Der skal sikres erstatning for eksempelvis lukning 

af institutioner. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8362 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 
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9. Orientering fra sekretariatet 

 

Sagsfremstilling 

Prioritering af cykelstier 

I forlængelse af diskussionen om cykelstier på sidste møde kan det oplyses, at 

Teknisk Udvalg har valgt at prioritere etablering/renovering af cyekelstier på 

følgende steder: Buttervej - Skagen, Ankermedet -Skagen, Kronborgvej - Skagen, 

Niels Juelsvej - Frederikshavn, Rimmensgde - Frederikshavn, 

Toldbodvej/Brolæggervej - Sæby, Solsbækvej ved Hvide Klit.  

  

Der afventes svar på ansøgning om midler fra bl.a. Vejdirektoratet inden arbejdet 

igangsættes.  

De øvrige ønsker til etablering/renovering af cykelstier er noteret, men er ikke højt 

på prioriteringslisten i denne omgang. 

  

Rundtur i landdistrikterne 

Sekretariatet foreslår, at Distriktsudvalget lørdag den 2. oktober 2010 tager på 

rundtur til i den nordlige del af kommunen. 

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 30. august 2010 

Prioritering af cykelstier 

Mikael Jentsch supplerede sagsfremstillingen med, at der nu startes med cykelsti 

langs Solsbækvej. 

  

Rundtur i landdistrikterne 

Tilmelding til rundturen sendes til Sara Tornøe på mail: 

saha@frederikshavn.dk 

Reserver indtil videre det meste af dagen til turen. Invitation rundsendes hurtigst 

muligt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 

 

mailto:saha@frederikshavn.dk
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10. Eventuelt 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 30. august 2010 

Søren Holm Kristensen havde erfaret, at det kostede 1.000 kr. for en 

byggetilladelse til en bålhytte, hvilket han syntes var dyrt. Mikael Jentsch forklarede, 

at prisen skyldes en politisk beslutning om takststigninger. 

  

Betty Steglich orienterede om pressemeddelelse fra Friluftsrådet om et projekt 

”Kløverstier”, som skal etablere mindst 400 stier fordelt rundt i 100 danske byer. 

Betty opfordrer Distriktsudvalget/Frederikshavn Kommune til at byde ind på 

projektet.  Læs mere om projektet via følgende link: 

http://www.friluftsraadet.dk/0/10468 

  

Næste møde er tirsdag den 26. oktober kl. 19.00 i Strandby 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 

 
 

http://www.friluftsraadet.dk/0/10468
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Lene S. Christiansen 
   

      

Svend E. Pedersen 
   

      

Betty Steglich-Petersen 
   

      

Gitte Mortensen 
   

      

Jørgen Steengaard 
   

      

Meike Thomsen 
   

      

Thomas Jørgensen 
   

      

Ole Faurholt Jensen 
   

      

Hanne Lind-Bonderup 
   

      

Helle Madsen 
   

 

      

Egon Svendsen 
   

      

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 
   

 

 
 


