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1.

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling
Dagsorden til mødet udsendt pr. email og post den 23. aug. 2011.

Åben sag
Sagsnr: 10/2687
Forvaltning: Udvikling og Erhverv
Sbh: ANAE
Besl. komp: DU

Indstilling
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Distriktsudvalget
godkender dagsordenen.
Beslutning Distriktsudvalget den 1. september 2011
Dagsordenen blev godkendt.

Distriktsudvalget - Referat - 01. september 2011

Side 4 af 15

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 24. marts 2011

Sagsfremstilling
Referat fra mødet den 24. marts 2011 i Understed er udsendt pr. email og post den

Åben sag
Sagsnr: 10/2687
Forvaltning: Udvikling og Erhverv
Sbh: chla
Besl. komp: DU

31. marts 2011.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at referatet godkendes.
Beslutning Distriktsudvalget den 1. september 2011
Referatet blev godkendt.
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3.

Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Hørby,

Borde, bænke mv.

Åben sag
Sagsnr: 11/7611
Forvaltning: Udvikling og Erhverv
Sbh: chla
Besl. komp: DU/ØU

Sagsfremstilling
Hørby Pensionistforening søger Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune om et
tilskud på 16.000 kr. til 3 borde med bænke til deres læskur ved Petanquebanerne,
hegn/stakit om banerne samt belægning (fliser) i læskuret.
Hørby Pensionistforening har på møde i Distriktsudvalget den 29. november 2010
og Økonomiudvalget den 15. december 2010 fået bevilliget 15.000 kr. til indkøb af
materialer til opførelse af et halvtag/læskur samt indkøb af borde og bænke til
samme.
Såfremt Distriktsudvalget vælger at støtte ansøgningen skal beløbet udbetales fra
puljen til lokaludvikling i landdistrikterne 2009-2013 hvor der er 13.092 kr. til rest.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at der meddeles afslag
med baggrund i, at der i 2010 blev givet støtte til et lignende projekt.
Beslutning Distriktsudvalget den 1. september 2011
Punktet blev drøftet og Distriktsudvalget tiltræder indstillingen.
Betty Steglich-Pedersen gør opmærksom på at Naturstyrelsen i årene 2011-13 har
afsat 3,5 mio. kr., heraf 1,3 mio. kr. i 2011 til en ordning med henblik på at fremme
familieskovturen. Ordningen retter sig mod projekter vedrørende faciliteter såsom
borde, bænke, mindre stier mv. samt andre konkrete forbedringer af mulighederne
for familieskovturen.
Der skal ikke anvendes skemaer for at fremkomme med forslag, men forslagene
skal gives til Naturstyrelsens 18 arealforvaltende lokalenheder senest den 1. oktober
2011.
Læs mere på:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekttyper/Projekt2/

Bilag
Ansøgning 2011 - Hørby Pensionistforening Distriktsudvalget 2011.docx (dok.nr.84413/11)

Distriktsudvalget - Referat - 01. september 2011

Side 6 af 15

4.

Ansøgning om medlemskab i Det Grønne Råd

Sagsfremstilling
Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune overvejer optagelse i Det Grønne Råd

Åben sag
Sagsnr: 10/1666
Forvaltning: Udvikling og Erhverv
Sbh: chla
Besl. komp: DU/ØU

ud fra følgende begrundelse: Distriktsudvalgets medlemmer repræsenterer så store
dele af kommunens grønne arealer, at det må være naturligt, at man er med i
idésætning og forvaltning af disse store arealer.
Det Grønne Råd er et rådgivende forum for Plan- og Miljøudvalget (PMU). Det er
således PMU der tager stilling til optagelse af nye medlemmer i Det Grønne Råd.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Distriktsudvalget
anmoder om optagelse i Det Grønne Råd.
Beslutning Distriktsudvalget den 1. september 2011
Medlemskabet blev drøftet og Distriktsudvalget tiltræder indstillingen.
Distriktsudvalget sender anmodning til Plan- og Miljøudvalget om optagelse af en
repræsentant for Distriktsudvalget i Det Grønne Råd.
På dagsordenen til næste møde ønsker udvalget en diskussion omkring
landdistriktspolitikken.
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5.

Driftsaftaler

Sagsfremstilling
Betty Steglich-Petersen ønsker en drøftelse af driftsaftaler vedr. anlæg og

Åben sag
Sagsnr: 10/1666
Forvaltning: Udvikling og Erhverv
Sbh: chla
Besl. komp: DU

selvforsikring og har fremsendt følgende:
Der er behov for driftsaftaler i forbindelse med tildeling af anlægsmidler.
1.
Det gælder både det almindelige opsyn og småting, - en slags lokal pedelordning,
der skal foreligge samtidig med projektets iværksættelse - men som bør
genforhandles, når der er gået et par år (og nej, det er ikke den forkromede
projektmagerlandsbypedel, som vi har hørt om, som ser bedst ud på papiret og på
ledighedsstatistikken).
Mange af de tidligere leader+ projekter og også LAG-midlerne tildeles med en
"udløbstid" på 5 år, hvilket allerede for nogle projekters vedkommende indfinder sig
i løbet af de kommende få år. Hvad skal der så ske? skal anlæggene blot forfalde,
eller renoveres? og hvem har ansvaret for vedligehold? hvor er det forankret?
Vi har drøftet det kort på tidligere møder; nogle har stillet forslag om, at hver
landsby fik stillet et beløb til rådighed for drift og vedligehold, - eller sådan at man
ikke skulle søge DU om småbeløb - den drøftelse er vist ikke ført til ende og der er i
hvert fald ikke kommet nogen konklusion.
Om et rådighedsbeløb er en måde, skal jeg ikke lægge mig fast på. Det kunne
også være en pulje, hvor man kunne få penge - til helt konkrete vedligeholdsting uden de store ansøgningsrunder, eller noget helt andet?
Vi har også tidligere drøftet, om det var muligt at etablere en pulje - den gang vi
drøftede nedsættelsen af DU´s rådighedsbeløb, så det man "klippede" fra DU
skulle gå til hensættelse til andet, men det er nok noget budgetteknisk – i hvert
fald mangler vi at få klarhed over hele problematikken.
2.
Vi har også behov for en form for garanti/selvforsikringsordning. På sidste møde,
havde vi en drøftelse af, hvordan man skulle forholde sig til den nedbrændte bivuak
- vistnok i Understed - og som en af deltagerne i pausen bemærkede til mig, da det
gik op for hende, at de måske skulle starte hele ansøgningsrunden op på ny (hvis
ikke det var fordi, der nok var afgivet nogle løfter fra en medarbejder i kommunen),
:" Så vil jeg hellere føde 2 børn igen!" - det er vist nogenlunde sådan, de fleste af
os har det! - jeg tror det er vigtigt, at de frivillige ikke spændes alt for hårdt for man har kun kræfter til at sætte noget nyt op én gang.
Det bør være muligt, at anlægs hændelige undergang - brand - hærværk mv, der
ikke skyldes sløseri - uden udgift/hårdt arbejde for borgerne og DU og uden
overdrevent bureaukrati kan genopføres ved kommunens foranstaltning, når det én
gang er opsat og fortsat er et ønskeligt projekt.
Kommunen har vel i forhold til egne bygninger mv. en konto til dækning af den
slags skader - (jeg ved godt, at det er den samme kommunekasse, når alt kommer
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til alt, - men det gør det ikke) ellers tror jeg at borgernes lyst til at sætte noget igang
ret hurtigt forsvinder.

Indstilling
Til drøftelse.
Beslutning Distriktsudvalget den 1. september 2011
Punktet blev drøftet og udvalget besluttede at tage emnet op på næste møde med
henblik på drøftelse af forskellige løsningsmodeller.
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6.

Befolkningsudviklingen i landdistrikterne

Sagsfremstilling
Frede Gaardlund ønsker at få drøftet befolkningsudviklingen i landdistrikterne.

Åben sag
Sagsnr: 10/1666
Forvaltning: Udvikling og Erhverv
Sbh: chla
Besl. komp: DU

Demografi – bosætning og erhverv var netop et af temaerne da der blev afholdt
Byrådsseminar på Scandic The Reef i Frederikshavn den 6. og 7. juni 2011.
Indstilling
Til drøftelse

Beslutning Distriktsudvalget den 1. september 2011
Punktet udsættes til næste møde i Distriktsudvalget den 13. oktober 2011 hvor
landdistriktspolitikken skal drøftes.
Der efterspørges aktuelle befolkningstal for de enkelte distriktsbyer.

Bilag
Bilag til DU-punkt om befolkningsudviklingen i landdistrikterne - Byrådsseminar 11 - Datastorm-OplægSammenfatninger.pptx (dok.nr.84809/11)
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7.

Orientering fra Sundhedsrådet

Sagsfremstilling
Niels-Ove Vestergaard vil give en kort orientering fra Sundhedsrådet.

Åben sag
Sagsnr: 09/16120
Forvaltning: Udvikling og Erhverv
Sbh: chla
Besl. komp: DU

Beslutning Distriktsudvalget den 1. september 2011
Sundhedsrådet arbejder med forskellige indsatsområder i Frederikshavn
Kommunes sundhedspolitik. Det første indsatsområde er motion og bevægelse.
Gennem input fra lokale aktører og kommunale repræsentanter vil rådet forsøge at
afdække hvilke muligheder og tilbud der er for motion for de enkelte grupper, lige
fra børn til ældre. Det er derfor vigtigt at der er en bred vifte af tilbud som
imødekommer de forskellige gruppers behov.
De emner som er blevet drøftet i Sundhedsrådet bliver sendt til Sundhedsudvalget.
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8.

Orientering fra Sekretariatet

Sagsfremstilling
Orientering fra Energibyen

Åben sag
Sagsnr: 10/2690
Forvaltning: Udvikling og Erhverv
Sbh: chla
Besl. komp: DU

Beslutning Distriktsudvalget den 1. september 2011
Bent Christiansen orienterede vedr. Energibyen:
Efter Energibyens deltagelse på tidligere Distriktsudvalgsmøde er Bo Bechfeldt
ansat som energirådgiver i Energibyen og det er nu muligt at få en
energigennemgang af sin bolig helt gratis. Energibyen vil gerne i kontakt med
foreninger og borgerne i oplandsbyerne og deltager gerne i arrangementer i
distriktsbyerne med drøftelse af energirenoveringsmuligheder mv.
Derfor opfordres Distriktsudvalgsrepræsentanterne og foreningerne til at kontakte
Bo Bechfeldt, Energibyen på telefon 9845 6314 eller på mail

bobf@frederikshavn.dk
Energibyen kan også finde på at opsøge borgerne i oplandsbyerne.
Sammen med Forsyningen planlægges 3 temaaftener:


Varmepumper og forbrugsvaner,



Klimaskærm og forbrugsvaner,



Supplerende energikilder (solfanger, -celler, mølle).

Temaaftenerne annonceres i dagblade og på hjemmesiden

www.energibyen.dk
Energibyen deltager i et regionalt projekt Smart City DK med henblik på vækst og
udvikling i byggebranchen.
Landsbyudvikling:Energioptimeret landsby. Formålet med projektet er udover
energirenovering bl.a. at øge kvaliteten i landsbyerne, øge kvaliteten af husene,
tiltrække nye beboere, øge et godt sammenhold samt ikke mindst at fastholde og
øge salgsværdien af de energirenoverede huse.
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9.

Eventuelt

Beslutning Distriktsudvalget den 1. september 2011
Cykelstier

Åben sag
Sagsnr: 10/2690
Forvaltning: Udvikling og Erhverv
Sbh: chla
Besl. komp: DU

Svend E. Pedersen gør opmærksom på, at der i udviklingsstrategien for
landdistrikter at ambitionen er at skabe et net af cykelstier i hele kommunen. Ser
man på de aktuelle stiplaner, er der 6 projekter som alle er i kommunes hovedbyer
og kun en enkelt på landet. Svend mener, det er et problem at der ikke er cykelsti
på Understedvej. Det er en trafikeret vej som benyttes af mange børn og unge som
skal ind til Frederikshavn.
Mikael Jentsch meddeler, at der ligger en sikkerhedsmæssig prioritering bag og at
man har prioriteret skolevejene. Som det ser ud nu er der ingen penge, så en
cykelsti på Understedvej er langt nede på listen.
Vindmøller
Regeringen har pålagt at der skal opstilles vindmøller og Frede Gaardlund foreslår
at vindmøllerne opstilles samlet i klynger i stedet for over et stort område.
Mikael Jentsch gør opmærksom på, at der er et forslag til vindmølleplan som er i
offentlig høring.
Flextaxa
Flextaxa fungerer rigtig godt og er blevet brugt rigtig meget og derfor udtrykker Lea
Wärnstrøm sin bekymring over for de stigende priser på flextaxa.
Betty Steglich-Petersen laver på vegne af Distriktsudvalget et brev til Plan- og
Miljøudvalget hvor der gøres rede for hvor meget flextaxa bliver brugt i
landdistrikterne og at de ikke kan undvære flextaxa.
Lokale- og Anlægsfonden
Betty Steglich-Petersen kunne meddele at Lokale- og Anlægsfonden bl.a. har ydet
støtte til ombygning af en skolebygning (Kappelborg) til kulturhus. Lokale- og
Anlægsfonden kan derudover støtte et par eksempler yderligere, der med fokus på
nytænkning og kvalitet formår at ændre tidligere folkeskolebygninger til nye formål
inden for idræt, kultur og fritid.
Naturens dag
Betty Steglich-Petersen gør opmærksom på, at den 11. september 2011 er
naturens dag. I Lønstrup har man mulighed for at tage med Friluftsrådet og
naturvejleder fra Hjørring på tur til Lønstrup Klint og Mårup kirke hvor også
Kystdirektoratet vil fortælle om udviklingen.
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10. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling
Sagsfremstilling
Østervrå Borgerforening søger Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune om et

Åben sag
Sagsnr: 11/8181
Forvaltning: Udvikling og Erhverv
Sbh: chla
Besl. komp: DU/ØU

tilskud på 26.700 kr. til vedligeholdelse af grønne områder, skovsøen og anlægget.
Østervrå Borgerforening kan ikke økonomisk opretholde den ønskede standard da
legeplads og infotavler har været udsat for hærværk og hårde vintre har ødelagt
blomsterne (rhododendoerne).
Indstilling
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at der meddeles afslag
med baggrund i, at det ansøgte tilskud betragtes som drift og ikke udvikling.
Beslutning Distriktsudvalget den 1. september 2011
Indstillingen blev tiltrådt.
Der efterlyses retningslinjer / praksis for hvad der kan støttes.
Bilag
Ansøgning til DU - Ansøgning til Distriktsudvalget.doc (dok.nr.86776/11)
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.
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