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1.

Godkendelse af dagsorden

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

Åben sag
Sagsnr: 10/2687
Forvaltning: CUE
Sbh: chla
Besl. komp: DU

Indstilling
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Distriktsudvalget
godkender dagsorden.

Beslutning Distriktsudvalget den 29. november 2011
Udvalget besluttede at henvendelsen angående ”projektforslag – akuthjælpere”
som nævnt under dagsordenens punkt 7 Eventuelt optages som egentligt punkt på
dagsordenen og behandles efter punkt 3 på den ordinære dagsorden.
Med denne ændring blev dagsordenen godkendt.
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2.

Godkendelse af referat fra mødet den 13. oktober 2011

Sagsfremstilling
Referat fra mødet den 13. oktober 2011 i Jerup er udsendt pr. email og post den

Åben sag
Sagsnr: 10/2687
Forvaltning: CUE
Sbh: chla
Besl. komp: DU

27.oktober.2011.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning Distriktsudvalget den 29. november 2011
Referatet blev godkendt.
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3.

Orientering fra LAG-Vendsyssel

Sagsfremstilling
Flemming Trinskjær, LAG-Vendsyssel orienterer om status og samarbejde med

Åben sag
Sagsnr: 10/2689
Forvaltning: CUE
Sbh: chla
Besl. komp: DU

svensk LAG.

Beslutning Distriktsudvalget den 29. november 2011
Flemming Trinskjær orienterede om Lokal Aktions Gruppe Vendsyssel (LAGVendsyssel), som geografisk dækker området Hjørring og Frederikshavn
kommuner, herunder blandt andet:


At bestyrelsen er sammensat af følgende
o 5 repræsentanter for erhverv
o 5 repræsentanter for foreninger
o 2 repræsentanter for borgere
o 1 politisk repræsentant for Regionen
o 4 politiske repræsentanter for Hjørring/Frederikshavn



Kommende generalforsamling holdes 29.2.2012, hvor alle er velkomne



Aktionsgruppen har udarbejdet en udviklingsstrategi for blandt andet tildeling
af økonomisk støtte til projekter



Alle kan søge om projektstøtte – dog ikke til drift



Aktionsgruppen har indtil nu støttet projekter i et omfang af ca. 102 mill. kr.,
hvoraf ca. 16-18 mill. kr. er tildelt fra aktionsgruppen



Ansøgninger til aktionsgruppen skal endeligt godkendes i ministeriet

Lag-Vendsyssel har haft en delegation på besøg hos en svensk aktionsgruppe om
erfaringsudveksling og samarbejde om blandt andet ridesport, sejlads,
fødevarer/kunsthåndværk (jf. bilag).

Bilag
DU - heste, mad og kultur (dok.nr.121953/11)
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4.

Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Hørby

Borgerforening, diverse maskiner

Åben sag
Sagsnr: 11/11138
Forvaltning: CUE
Sbh: chla
Besl. komp: DU

Sagsfremstilling
Hørby og omegns Borgerforening ansøger Frederikshavn Kommune,
Distriktsudvalget om et tilskud på 85.000 kr. til indkøb af
havetraktor/græsslåningsmaskine, fejekost, plov til snerydning og en saltspreder.
Drift og vedligehold af disse maskiner sørger Hørby og omegns Borgerforening selv
for.
Aktivitetshuset, Nørregade 38 er en kommunal ejendom som er stillet til rådighed
for Ungdomsklubben, dagplejen, borgerforeningen, pensionistforeningen,
kortklubben, Motorsportens Venner, Tour De Pedal samt andre arrangementer,
private som offentlige.
På baggrund om mistanke om skimmelsvampe, er huset på nuværende tidspunkt
lukket. Huset er i så dårlig en stand på grund af slitage, vandskader og hærværk, at
det vil være for dyr en løsning at renovere. På byrådsmødet den 31. oktober 2011
blev det besluttet at genhuse alle brugere af Aktivitetshuset i ejendommen
Nørregade 40, det tidligere Hørby Plejehjem. Bygningerne er i god stand. Det
vurderes, at denne bygning vil kunne anvendes og ikke mindst kunne huse de
foreninger, som har benyttet Nørregade 38.
Brugere af Nørregade 40 står for vedligeholdelse af udenomsarealerne, som
græsslåning og vintervedligeholdelse . Der gøres opmærksom på, at det ikke er en
parcelhusehave, men en mindre park samt ca. 100 meter fortov og en indkørsel,
der skal vedligeholdes og renholdes.
Der er ikke ansøgt om støtte fra LAG-Vendsyssel.
Center for Udvikling og Erhverv bemærker, at Distriktsudvalgspuljen hidtil har været
anvendt til medfinansiering af ansøgninger, som har opnået støtte fra LAGVendsyssel.
Imidlertid har der flere gange i Distriktsudvalget været rejst spørgsmålet om
Distriktsudvalgspuljen også kan anvendes til støtte af projekter ud over
medfinansiering af LAG-ansøgninger.
Såfremt Distriktsudvalget anser, at ansøgningen ligger inden for rammen for, hvad
udvalget støtter, anbefales det at sende principielt spørgsmål til Økonomiudvalget
om Distriktsudvalgspuljen kan anvendes til støtte ud over medfinansiering af LAGansøgninger.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at


Udvalget tager stilling til hvorvidt ansøgningen ligger inden for rammen for,
hvad udvalget støtter



Såfremt udvalget ønsker at støtte ansøgningen sendes principielt spørgsmål til

Distriktsudvalget - Referat - 29. november 2011

Side 7 af 15

Økonomiudvalget om Distriktsudvalgspuljen kan anvendes til støtte udover
medfinansiering af LAG-ansøgninger

Beslutning Distriktsudvalget den 29. november 2011
Indledningsvis udtrykte Betty Steglich sin utilfredshed med, at hendes tidligere
fremsatte forslag om, at der tildeles hvert distrikt 10.000,- kr. ikke er blevet sat på
dagsorden som selvstændigt punkt, men i stedet medtages på den kommende
temadag for Distriktsudvalget 21.1.2012.
Efter afstemning med 18 stemmer imod at støtte ansøgningen, besluttede udvalget,
at ansøgningen ikke anses at ligge indenfor rammen af, hvad udvalget støtter.
Distriktsudvalget fastholder sin anbefaling til Økonomiudvalget om, at
Distriktsudvalgspuljen kan anvendes udover medfinansiering af LAG-ansøgninger.
Anbefalingen sendes til Økonomiudvalget.
Bilag
Ansøgning - Hørby .doc (dok.nr.122351/11)
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5.

Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Stidsholt,

stole

Åben sag
Sagsnr: 11/11139
Forvaltning: CUE
Sbh: chla
Besl. komp: DU

Sagsfremstilling
Stidsholt - Nordjyllands Idrætsefterskole ansøger Frederikshavn Kommune,
Distriktsudvalget om tilskud på 86.837,50 kr. til indkøb af 130 stole til brug i skolens
foredragssal, idrætshal m.m. ved arrangementer.
På grund af større elevtal og stigende aktivitetsniveau har det ved mange
lejligheder været nødvendigt at leje stole enten i Mølholt Forsamlingshus eller
Sæby Fritidscenter.
Stidsholt huser bla. aftner arrangeret af Aalbæk/Lyngså/Volstrup Menighedsråd,
kampe og stævner i skolens idrætshal samt åbenthus arrangementer.
Indstilling
Til drøftelse af og stillingtagen til hvorvidt ansøgningen ligger indenfor rammen for,
hvad Distriktsudvalget støtter.

Beslutning Distriktsudvalget den 29. november 2011
Udvalget anser ikke, at ansøgningen ligger inden for rammen af, hvad
Distriktsudvalget støtter. Udvalget kan derfor ikke imødekomme ansøgningen.

Bilag
Stidsholt Ungdomsskole (dok.nr.122333/11)
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6.

Ansøgning om medlemskab i Det Grønne Råd

Sagsfremstilling
Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune overvejer optagelse i Det Grønne Råd

Åben sag
Sagsnr: 10/1666
Forvaltning: CUE
Sbh: chla
Besl. komp: DU

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.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Udvikling og erhverv indstiller, at


der optages en repræsentant for Distriktsudvalget i Det Grønne Råd.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011
Indstillingen tiltrædes.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at


der vælges en repræsentant for Distriktsudvalget i Det Grønne Råd.

Beslutning Distriktsudvalget den 29. november 2011
Distriktsudvalget drøftede det betimelige i at vælge en repræsentant eller en
observatør til det Grønne Råd forinden drøftelse af fremtidig landdistriktspolitik.
Udvalget besluttede derfor, at punktet genoptages efter Distriktsudvalgets
kommende temamøde 21.1.2012.
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7.

Orientering fra sekretariatet

Sagsfremstilling
Kørselsgodtgørelse 2011

Åben sag
Sagsnr: 10/2690
Forvaltning: CUE
Sbh: chla
Besl. komp: DU

Med dagsorden er udsendt bilag til indberetning af kørsel 2011.
Kørselsblanketterne kan sendes på mail til chla@frederikshavn.dk eller
sendes til Frederikshavn Kommune, Ejendomscenteret, Att. Christina Larsen,
Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn. Christina sørger for at kørselsbilagene bliver
attesteret og sendt til lønkontoret som vil sørge for udbetalingen.
Mødeplan 2012
Der forslås følgende mødetidspunkter samt deadlines for indsendelse af
ansøgninger samt punkter til dagsorden 2012:
Møder:
Tirsdag den 24. januar 2012 (deadline 9. januar 2012)
Mandag den 5. marts 2012 (deadline 23. februar 2012)
Torsdag den 21. juni 2012 (deadline 5. juni 2012)
Onsdag den 26. september 2012 (deadline 10. september 2012)
Torsdag den 15. november 2012 (deadline 30. oktober 2012)
På mødet fastsættes steder for mødeafholdelse. Udvalgets medlemmer bedes
overveje, hvornår de ønsker at være værter.
Hjemmesidekursus
Forespørgsel fra Betty Steglich-Petersen vedr. hjemmesidekurser. Er der brug for
endnu et kursus ?
Temadag
På møde i Distriktsudvalget den 13. oktober 2011 blev det besluttet, at der skulle
afholdes en temadag i starten af 2012 omkring ny udviklingsstategi. Det forslås
derfor at denne temadag afholdes lørdag den 21. januar 2012 fra kl. 10-15 i
Maskinhallen i Frederikshavn.

Beslutning Distriktsudvalget den 29. november 2011
Mødeplan 2012
Mødeplanen blev tiltrådt.
Møderne afholdes på følgende steder i 2012:
Tirsdag den 24. januar 2012 (deadline 9. januar 2012) – i Kvissel
Mandag den 5. marts 2012 (deadline 23. februar 2012) – i Ålbæk
Torsdag den 21. juni 2012 (deadline 5. juni 2012) – i Østervrå
Onsdag den 26. september 2012 (deadline 10. september 2012) – i Karup
Torsdag den 15. november 2012 (deadline 30. oktober 2012) – i Syvsten
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De respektive distriktsrepræsentanter melder snarest tilbage til sekretariatet med
bekræftelse og sted for afholdelse af kommende møder.
Hjemmesidekursus
Eventuelle ønsker om fornyet hjemmesidekursus kan gives til Rasmus Østergaard,
Udvikling og Erhverv på mail ranl@frederikshavn.dk eller telefon 9845
9014.
Temadag
Det blev godkendt, at der afholdes temadag for Distriktsudvalget lørdag den
21.1.2012 i Maskinhallen, Frederikshavn.

Bilag
Udbetaling af kørselsgodtgørelse.doc (dok.nr.122322/11)
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8.

Eventuelt

Sagsfremstilling
Ove Christensen, Åsted og Jørgen Steengaard, Ravnshøj har fremsendt

Åben sag
Sagsnr: 10/2690
Forvaltning: CUE
Sbh: chla
Besl. komp: DU

projektforslag – akuthjælpere til drøftelse i Distriktsudvalget.

Beslutning Distriktsudvalget den 29. november 2011
”Projektforslag – akuthjælpere”
Udvalget besluttede under dagsordenens punkt 1, at henvendelsen angående
”projektforslag – akuthjælpere” blev optaget som egentligt punkt på dagsordenen
og behandlet efter punkt 3 på den ordinære dagsorden. Henvendelsen blev derfor
behandlet som en egentlig og selvstændig sag på dagsordenen.
Indledningsvis blev det fra flere udtryk, at der savnes forudgående inddragelse og
høring af Distriktsudvalget forinden politisk beslutninger.
Bent Christiansen orienterede om, at der parallelt med Jørgen Steengaards og Ove
Christensens forslag om ”akuthjælpere” er indgået aftale mellem Regionen,
Trygfonden, Hjerteforeningen og Frederikshavn Kommune om forsøg med
hjertestartere i Frederikshavn Kommune som yderområde. Forsøget indeholder
bl.a., at alle hjemmeplejens biler udstyres med hjertestartere og GPS, så det
nærmeste køretøj via vagtcentral hurtigst muligt kan dirigeres til hjælp ved f.eks.
hjertestop. Kommunens borgere, herunder elever på folkeskoler og andre
uddannelsesinstitutioner samt alle ansatte i hjemmeplejen undervises i ”hjertelunge-redning”. Formålet er, at hurtigst mulig hjælp giver den bedste overlevelse.
Jørgen Steengaard og Ove Christensen begrundede deres forslag om
”akuthjælpere” med bl.a., at der i Frederikshavn Kommune er langt til
landdistrikternes yderområder, hvilket giver længere responstider for professionel
hjælp, og at ”akuthjælpere” vil gøre lokalområderne mere trygge for borgerne.
På baggrund af oplysningerne om aftalen om det forestående forsøg besluttede
Distriktsudvalget, at sekretariatet undersøger i hvilket omfang det rejste forslag om
”akuthjælpere” kan indgå i forsøgsprojektet mellem Regionen, Trygfonden,
Hjerteforening og kommunen. Herefter genoptages punktet i udvalget med henblik
på, hvad Distriktsudvalget anser, at der eventuelt yderligere bør iværksættes.
Besøg af minister for By, Bolig og Landdistrikter
Anni Andersen orienterede om besøg af minister for By, Bolig og Landdistrikter i
Gærum, hvor ministeren blandt andet blev orienteret om:


Det vigtige i at have fokus på landsbysamfundene som leve- og bosteder



At alle landdistrikter har en vision om at være det bedste sted at være



At der er nogle fælles udfordringer, herunder bl.a. skovrejsning – både i
forhold til energi, arbejdspladser og rekreativt



At der indbydes til fremtidige samarbejder – bl.a. om stier, både vandre-, ride-
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og cykelstier
Cykelstier af trafiksikkerhedsmæssige hensyn
Svend E. Pedersen gør endnu engang opmærksom på behovet for cykelstier langs
Understedvej – af trafiksikkerhedsmæssige grunde. Senest er der afleveret en lang
række underskrifter til borgmesteren om behovet.
Fælles rundtur til kommunes sydlige distrikter
Det blev foreslået og givet opbakning til at gentage en rundtur til nogle af
kommunens distrikter – denne gang til den sydlige del af kommunen. Den
kommende tur planlægges til gennemførelse i forsommeren 2012.

Bilag
Projektforslag - akuthjælpere.pdf (dok.nr.122817/11)
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.
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