
 

 

 

Referat Distriktsudvalget 

Ordinært møde 

Dato 26. oktober 2010 

Tid 19:00 

Sted Munkegården, Hejrevej, Strandby 

NB.  

Fraværende Søren Sørensen, Jørgen Steengaard, Alice Schneider, Meike Thomsen, 

Thomas Jørgensen, Lea Wärnstrøm, Mogens Berg, Hanne Lind-Bonderup 

Stedfortræder Peter Lind-Bonderup 

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  

6 122209/10 Åben Indkaldte projekter til temadag den 6. november 2010 

6 122205/10 Åben Invitation til teamdag 6. november 2010 

6 128752/10 Åben Invitation - program - projektliste.pdf 
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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Dagsorden til mødet er udsendt pr. e-mail og post tirsdag den 19. oktober 2010.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Distriktsudvalget godkender 

dagsordenen. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 26. oktober 2010 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2687 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: DU 
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2. Godkendelse af referat fra mødet den 30. august i Voerså 

 

Sagsfremstilling 

Referat fra mødet den 30. august 2010 i Voerså blev udsendt pr. e-mail og post 

den 6. september 2010. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at referatet godkendes. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 26. oktober 2010 

Referatet blev godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2687 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: DU 
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3. Landsbypedel - oplæg v/ Peter Holst, Landdistrikternes Hus 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af Distriktsudvalgets tidligere drøftelser om muligheden for at ansætte 

landsbypedeller i Frederikshavn Kommunes landdistrikter, har vi inviteret Peter 

Holst fra Landdistrikternes Hus til at orientere og inspirere vedr. 

landsbypedelordningen. 

  

Peter Holst er projektleder på pilotprojektet "Landsbypedelordning" og er i fuld gang 

med at hjælpe flere kommuner i gang med at implementere ordningen. 

  

Der bliver rig mulighed for udvalgets medlemmer til at stille spørgsmål og drøfte - 

dels med Peter og dels med hinanden - interessen og mulighederne 

for landsbypedelordningen samt hvilke samarbejdsmuligheder, der kan findes 

mellem de enkelte områder, således at landsbypedelordningen udnyttes bedst 

muligt. 

  

Læg hovederne i blød og overvej gerne på forhånd, hvad det vil være relevant at 

bruge en landsbypedel til i jeres respektive områder. 

  

På www.landsbypedel.dk kan I læse om både pilotprojektet og de allerede 

fungerende ordninger. Herfra er sakset følgende om de effekter man forestiller sig 

af landsbypedelordningen. 

  

Kortsigtede 

Pilot projekt: Landsbypedelordning 

 Projekt ”landsbypedelordning” skal belyse de mange forskellige 
muligheder, der er for at optimere ressource-forbrug i forhold til servicering 
af lokalsamfundene. Primært med en kommunal tilgang og forpligtelse, 
men med lokalsamfunds samhørighed.  

 Dokumenteret virkninger og forslag til modeller for fremtidig permanent 
ordning på baggrund af de bedste erfaringer fra pilotprojektet  

Langsigtede virkninger 

Resultat af forløb med ansættelse af landsbypedeller: 

 Bedre ressourceudnyttelse ved udførelse af kommunal service – 
ressourceoptimering gennem helhedstænkning, udnyttelse af ressourcer 
og midler, tværfagligt samarbejde, samarbejde mellem civilsamfundet og 
det offentlige.  

 At imødekomme lokalsamfundets individuelle behov for service generelt  

 At udfordre vanetænkning på området og dermed synliggøre mulighederne 
for kombinationen mellem central styring og lokal indflydelse, ansvar og 
gennemførelse  

 Handlingsorienteret borgerinddragelse, decentral tilgang til udførelse af 
opgaverne  

 Skabelse af anden social virkelighed for udsatte grupper i lokalsamfundene  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8361 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 

http://www.landsbypedel.dk/
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Indstilling 

Til orientering og inspiration. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 26. oktober 2010 

Peter Holst er projektleder på Landsbypedelordningen under Landdistrikternes 

Fællesråd. Et forundersøgelsesprojekt som blandt andet undersøger, hvilke 

arbejdsfunktioner der kan lægges ud til en landsbypedelfunktion. 

  

Til december kommer en rapport som belyser undersøgelsens første resultater. 

  

De deltagende kommuner har primært benyttet muligheden for at lægge 

traditionelle Park & Vej-funktioner ud til landsbypedellerne. Der er desuden forsøg 

på vej med at nedlægge regionale busruter og erstatte med skole/ældrebusser kørt 

af landsbypedeller. 

  

Mulighed for aktiverings- og jobtræningsprojekter i forbindelse med 

landsbypedellerne – op til 30 ledige pr. landsby (og pr. 2 landsbypedeller med 

forstand på håndværk og mennesker). Der skal være en forening/en fælles 

bestyrelse for landsbyen til at være ansvarlig for landsbypedelordningen i 

landsbyen, til at ansætte mm. 

  

Pedelfunktionen skal eksistere i landsbyen og fungere i landsbyen. 

  

De administrative forhindringer ift. at lade landsbypedellerne overtage funktioner, 

der normalt varetages centralt kræver mange steder noget overvindelse. Der er 

brug for at udgifter kan specificeres ud på de enkelte landsbyer. 

  

Landsbyer til forsøgsprojektet kræver en politisk følgegruppe, en supervision af 

embedsmændene, support af landsbyerne som skal lære at arbejde sammen. 

  

  

Hjemmeopgave til næste møde: 

Distriktsudvalget sendes hjem med opgaven at snakke med baglandet om 

interessen for at deltage i landsbypedelordningen. Hvilke funktioner forestiller I jer, 

at landsbypedelordningen kan varetage hos jer? Hvordan kan det med fordel 

organiseres? 
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4. Budget 2011 

 

Sagsfremstilling 

Mikael Jentsch og Helle Madsen orienterer om udfaldet af bugetforhandlingerne for 

2011. 

 

Indstilling 

Til orientering 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 26. oktober 2010 

Budgettet er uændret fra sidste år. Dvs. der er 600.000 kr. til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen. Den lokale pulje til udvikling i landdistrikterne 2009-2013 (de 

gamle Leader+ midler) forventes at videreføres med de midler der er til rest. 

  

Der er ikke truffet beslutning om tilskud fra diverse andre puljer. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8363 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 
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5. Nationalpark Skagens Odde 

 

Sagsfremstilling 

Frede Gårdlund orienterer kort om afslutningen af projekt Skagen Odde 

Nationalpark. 

 

Indstilling 

Til orientering. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 26. oktober 2010 

Projektet Skagen Odde Nationalpark stilles formentlig i bero på grund af manglende 

opbakning. Der er anbefaling på vej til det politiske system om at nedlægge 

projektet. 

  

Frede Gaardlund opfordrer til, at der bakkes op om øvrige eksisterende projekter fx 

Naturen+ i Toppen af Danmark regi samt at der iværksættes andre projekter, som 

kan sætte gang i landdistrikterne og skabe flere arbejdspladser. Der er lavet et stort 

arbejde i forbindelse med Nationalparkprojektet, som der måske kan tages 

udgangspunkt i. 

  

Div. materiale og rapporter kan fortsat findes via Skagen Odde Nationalparks 

hjemmeside på www.nationalparkskagensodde.dk 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5154 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 

 

http://www.nationalparkskagensodde.dk/
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6. Orientering fra sekretariatet 

 

Sagsfremstilling 

Temadag 

LAG Vendsyssel inviterer til temadag om projekter, der har fået støtte fra 

landdistriktsmidlerne, lørdag den 6. november 2010 kl. 10.15 på Sindal Skole. 

Invitation vedlægges dagsordenen. 

  

Rundtur til landdistrikterne 

Lørdag den 2. oktober 2010 besøgte en stor del af Distriktsudvalgets medlemmer 

de nordligeste af kommunens landdistrikter. Vi takker for en god tur og for nogle 

fine præsentationer af mange af de projekter, som udvalget har støttet.  

 

Indstilling 

Till orientering. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 26. oktober 2010 

Vedr. LAG 

Flemming Trinskjær orienterede om indhold og forløb for temadagen den 6. 

november og opfordrer til, at der deltager nogen fra alle de projekter, som er nævnt 

i projekt listen. Alle projekter modtager invitation med posten den 27.10. 

Distriktsudvalgets medlemmer er meget velkomne. Invitation rundsendes desuden 

med referatet. 

  

Der har været besøg fra en svensk LAG, som har besøgt Hjørring og 

Frederikshavn for at søge inspiration. Der er interesse for at etablere samarbejde 

omkring eksempelvis ridning/ridestier og kanosejlads. 

  

Der har været en del ansøgninger på LAG’en på det seneste møde: Et projekt om 

fjernarbejderboliger i Frederikshavn har fået afslag på støtte, da det er udelukkende 

et forskningsprojekt. Mikromejeri i Jerup undervejs. Motionscenter i Østervrå har 

fået støtte. Strandby Rideklub har fået støtte til udvikling af et tidligere projekt.  

  

På næste møde er der ansøgning fra Kvissel om midler til en legeplads. 

  

Rundtur 

Også tak for turen fra deltagerne.  

 

Bilag 

Indkaldte projekter til temadag den 6. november 2010 (dok.nr.122209/10) 

Invitation til teamdag 6. november 2010 (dok.nr.122205/10) 

Invitation - program - projektliste.pdf (dok.nr.128752/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 
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7. Eventuelt 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 26. oktober 2010 

Næste møde er den 29. november kl. 17.00 i Dybvad. Vi starter med møde kl. 17 

og holder derefter julefrokost. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 
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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 
   

 

 
 


