
 

 

 

Referat Distriktsudvalget 

Ordinært møde 

Dato 29. november 2010 

Tid 17:00 

Sted Dybvad 

NB.  

Fraværende Frede Gaardlund, Søren Sørensen, Per Møller Ludvigsen, Jørgen 

Steengaard, Thomas Jørgensen, Mogens Berg, Claus Bie Olsen, Hanne 

Lind-Bonderup, Ove Christensen, Jens Hedegaard Kristensen, Anders 

Broholm 

Stedfortræder Rigmor Dal Sørensen, 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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Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

3 138033/10 Åben Ansøgning fra Værestedet.pdf 

4 136500/10 Åben Ansøgning fra Hørby Pensionistforening 

5 145628/10 Åben notater vedr landsbypedel.pdf 

6 140030/10 Åben Kørselsbilag 

7 145629/10 Åben Beslutning vedr cykelstier TU august 2010.pdf 
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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Dagsorden til mødet er udsendt pr. e-mail og post mandag den 22. november 

2010. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Distriktsudvalget godkender 

dagsordenen. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 29. november 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 26. oktober 2010 

 

Sagsfremstilling 

Referat fra mødet den 26. oktober 2010 i Strandby blev udsendt pr. e-mail og post 

den 28. oktober 2010. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at referatet godkendes. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 29. november 2010 

Referatet blev godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2687 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: ANAE 

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

Værestedet 

 

Sagsfremstilling 

Kulturhuset Værestedet i Lyngså søger Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune 

om 41.630 kr. til indkøb af brandtrappe. Værestedet er i gang med en tiltrængt 

renovering, herunder udførelse af diverse brandsikringsopgaver. 

  

Værestedet har 196 betalende støttemedlemmer og ejer- og brugerforeningen har 

ca. 600 medlemmer. Senest er aktivitetsforeningen "Rødder og Vinger" med ca. 

150 medlemmer, heraf op mod halvdelen børn, kommet ind som ny brugergruppe. 

Dermed er der øget behov for at kunne anvende 1. salen i større udstrækning en 

beredskabet tillader, så længe der ikke er en brandtrappe. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Distriktsudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget, at der bevilges 41.630 kr. til indkøb af brandtrappe fra Puljen til 

lokal udvikling af landdistrikterne 2009-2013. 

  

Hvis der bevilges tilskud på 41.630 kr., vil der være 48.092 kr. i 

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

2009-2013. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 29. november 2010 

Gitte Mortensen orienterede om projektet og besvarede spørgsmål vedr. de 

praktiske forhold. Gitte forlod derefter lokalet under behandlingen af ansøgningen. 

  

Distriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der bevilges kr. 41.630 til indkøb 

af brandtrappe. Beløbet udbetales fra Puljen til lokal udvikling i landdistrikterne 

2009-2013. 

  

Hvis der bevilges tilskud på 41.630 kr., vil der være 48.092 kr. i 

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

2009-2013. 

 

Bilag 

Ansøgning fra Værestedet.pdf (dok.nr.138033/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/11885 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU/ØU 
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4. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Hørby, 

halvtag/læskur 

 

Sagsfremstilling 

Hørby Pensionistforening søger Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune og et 

tilskud på 15.000 kr. til indkøb af materialer til opførelse af et halvtag/læskur samt 

indkøb af borde og bænke til samme. Pensionistforeningen står selv for opførelse 

og vedligehold. 

  

Halvtaget/læskuret skal opføres i tilslutning til to petanquebaner, som 

pensionistforeningen har fået midler til at etablere på Hørby Idrætsanlæg.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Distriktsudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget, at der bevilges 15.000 kr. fra Pulje til lokal udvikling i 

landdsitrikterne 2009-2013. 

  

Hvis der bevilges tilskud på 15.000 kr., vil der være 33.092 kr. i 

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

2009-2013. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 29. november 2010 

Anita Skat Jensen orienterede om baggrunden for ansøgningen og forlod derefter 

lokalet under ansøgningens behandling.  

  

Distriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der bevilges 15.000 kr. fra Pulje til 

lokal udvikling i landdsitrikterne 2009-2013. 

  

Hvis der bevilges tilskud på 15.000 kr., vil der være 33.092 kr. i 

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

2009-2013. 

 

Bilag 

Ansøgning fra Hørby Pensionistforening (dok.nr.136500/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/11636 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU/ØU 
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5. Landsbypedel 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af oplægget om Landsbypedelordningen fra Peter Holst, 

Landdistrikternes Hus, på sidste møde diskuteres, om/hvordan landdistrikterne i 

Frederikshavn Kommune kunne tænke sig at være med i et forsøg med ordningen. 

  

Udvalget opdeles i debatgrupper efter geografi, således at muligheden for at flere 

distrikter deler en landsbypedel også kan diskuteres. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 29. november 2010 

Gruppediskussion med efterfølgende opsamling i plenum. Følgende emner, som 

både direkte vedrører landsbypedel ordningen og andre forhold af interesse for 

landdistrikterne blev bl.a. berørt: 

  

         Hvem skal være arbejdsgiver? Måske en lokal erhvervsdrivende, som i 

forvejen er bekendt med løn og ansættelsesforhold. 

         Samarbejde med skolen og skolens pedel. 

         Hvordan håndteres logistikken 

         Hvordan kan vi bedre bruge den service Park & Vej leverer? Er det de 

laver også det vi har mest brug for? Kan hvert område få tilknyttet faste 

Park & Vej-medarbejdere, så de bliver kendte ansigter i området? Er der 

mulighed for at overdrage nogle af Park & Vejs funktioner til en 

landsbypedel - og selvfølgelig få pengene med? 

         Hvordan sikrer vi os, at en evt. landsbypedelordning ikke bliver et 

spareprojekt? 

         Kan pedellen overtage div. offentlige opgaver og få pengene med? 

         Hvor går grænsen ift. private erhvervsdrivende? 

         Måske er en landsbypedel slet ikke en løsning. Vi skal ikke have en 

barnepige, vi skal lære at bruge hinanden i stedet. 

  

Referatet vedhæftes de forskellige gruppers notater. Udvalget opfordres til selv at 

arbejde videre med de gode ideer. 

  

 

Bilag 

notater vedr landsbypedel.pdf (dok.nr.145628/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8361 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 

 



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 29. november 2010 Side 9 af 11 

 

 

6. Orientering fra sekretariatet 

 

Sagsfremstilling 

Kørselsgodtgørelse 2010 

Dagsordenen vedlægges bilag til indberetning af kørsel i 2010. Indberetningen kan 

ske via mail eller i papirform til Sara Tornøe, som attesterer bilaget og formidler 

videre til lønkontoret, som udbetaler kørselsgodtgørelsen. 

  

Mødeplan 2011 

Der foreslås følgende mødetidspunkter samt deadlines for indsendelse af 

ansøgninger og punkter til dagsordenen i 2011: 

Møder: 

mandag den 24. januar 2011 (deadline 3. januar) 

torsdag den 24. marts 2011 (deadline 1. marts) 

tirsdag den 31. maj 2011 (deadline 2. maj) 

torsdag den 1. september 2011 (deadline 1. juli) 

torsdag den 13. oktober 2011 (deadline 12. september) 

tirsdag den 29. november 2011 (deadline 1. november) 

  

På mødet fastsættes steder for mødeafholdelse. Udvalgets medlemmer bedes 

overveje, hvornår de gerne vil være værter.  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 29. november 2010 

Kørselsbilag: 

Kørselsbilag bedes snarest muligt indsendt til Sara Tornøe på e-mail: 

saha@frederikshavn.dk eller pr. post: Frederikshavn Kommune, Rådhus Alle 100, 

9900 Frederikshavn, att. Sara Tornøe, Teknisk Service 

  

Møder: 

Der fastlægges følgende mødetidspunkter og steder samt deadlines for 

indsendelse af ansøgninger og punkter til dagsordenen i 2011: 

mandag den 24. januar 2011 i Præstbro (deadline 3. januar) 

torsdag den 24. marts 2011 i Understed (deadline 1. marts) 

tirsdag den 31. maj 2011 i Aalbæk (deadline 2. maj) 

torsdag den 1. september 2011 i Kvissel (alternativt Skærum) (deadline 1. juli) 

torsdag den 13. oktober 2011 i Jerup (deadline 12. september) 

tirsdag den 29. november 2011 i Lyngså (deadline 1. november) 

  

 

Bilag 

Kørselsbilag (dok.nr.140030/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 
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7. Eventuelt 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 29. november 2010 

Ridestier og andre offentlige stier 

Betty Steglich-Petersen er glad for, at ridesti i Jerup endelig er optaget som 

offentlig sti. Der en nu mulighed for at ride på stranden og der er bedre mulighed 

for at de ridende turister vil udnytte skuldersæsonerne. Betty gør opmærksom på 

vigtigheden af, at der sikres sammenhæng mellem tilførslen af offentlige midler og 

reel offentlig adgang. 

  

Valgsteder 

Gitte Mortensen udtrykker bekymring for, om antallet af lokale valgsteder risikerer 

at blive reduceret af sparehensyn. Helle Madsen orienterer om, at der ikke er 

aktuelle planer om en sådan besparelse. 

  

Cykelstier 

Svend E. Pedersen undrer sig over, at landdistrikterne overses, når der bevilges 

penge. Der spørges generelt til, hvad der er baggrund for prioriteringerne. 

Sekretariatet inviterer Jane Olesen, Teknisk Service, til at orientere om dette på et 

af de kommende møder. 

Anni Andersen spørger, hvor pengene fra det aktuelle trafikforlig bliver brugt. 

Beslutning fra Teknisk Udvalg, august 2010 vedlægges referatet til belysning af 

dette. 

Betty Steglich-Petersen foreslår, at nogle af de ønskede stier etableres som 

grusstier. Det er meget billigere og midlerne vil måske kunne søges uden for 

kommunen. 

  

Snerydning 

Ole Faurholt Jensen starter diskussion om kvaliteten og hensigtsmæssigheden i 

principperne for den kommunale snerydning. Han finder det særdeles problematisk, 

at der ikke ryddes sne på kategori 2 vejene uden for normal kommunal arbejdstid. 

Det rammer landbrugserhvervet og landdistrikterne generelt. 

 

Bilag 

Beslutning vedr cykelstier TU august 2010.pdf (dok.nr.145629/10) 

 
 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 
   

 

 
 


