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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Dagsorden til mødet udsendt pr. email og post den 18. januar 2011. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Distriktsudvalget 

godkender dagsorden. 

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. januar 2012 

Dagsordenen blev godkendt. 

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/2687 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: chla 

 Besl. komp: Distriktsudvalget 
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2. Godkendelse af referat fra mødet den 29. november 2011 

 

Sagsfremstilling 

Referat fra mødet den 29. november 2011 i Lyngså er udsendt pr. email og post 

den 6. december 2011. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. januar 2012 

Referatet blev godkendt. 

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/2687 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: chla 

 Besl. komp: DU 
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3. Fremtidig anvendelse af Økonomiudvalgets pulje til 

medfinansiering af landdistriktsindsatsen 

 

Sagsfremstilling 

Distriktsudvalget fremsender anmodning til Økonomiudvalget om og anbefaling af, 

at Økonomiudvalgets pulje til medfinansiering af landdistriktsindsatsen fremover 

også kan anvendes udover medfinansiering af projektansøgninger, som har fået 

støtte fra Den Lokale Aktionsgruppe Vendsyssel (LAG-Vendsyssel). 

  

Det har været hidtidig praksis, at puljen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen 

er blevet anvendt til medfinansiering af ansøgninger, som har fået støtte fra LAG-

Vendsyssel. Imidlertid er der i Distriktsudvalget flere gange blevet rejst spørgsmålet 

om, hvor vidt denne pulje også kan anvendes til støtte af projekter ud over 

medfinansiering af LAG-ansøgninger, idet Distriktsudvalget også ser behov for at 

støtte andre udviklingsprojekter. 

  

Distriktsudvalget besluttede på mødet den 29. november 2011 – i forbindelse med 

behandling af ansøgning, som ikke har søgt støtte fra LAG-vendsyssel – at rette 

principiel henvendelse til Økonomiudvalget med anmodning om og anbefaling af, at 

puljen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen fremover også kan anvendes 

udover medfinansiering af LAG-ansøgninger. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget 

tilkendegiver, at puljen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen kan anvendes til 

støtte udover LAG-ansøgninger under forudsætning af, at projekterne anses at 

ligge inden for den vedtagne udviklingsstrategi for landdistrikterne i Frederikshavn 

Kommune. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

  

  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 14. december 2011 

Godkendt med den bemærkning, at finansieringen maks. kan udgøre 25 % af den 

samlede ramme, og at det enkelte projekt højst kan få en medfinansiering på 25 % 

  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller at Økonomiudvalgets 

beslutning tages til efterretning. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. januar 2012 

Distriktsudvalget tager Økonomiudvalgets beslutning til efterretning. 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/12136 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ØU 



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 24. januar 2012 Side 7 af 26 
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4. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Den 

selvejende institution Aalbæk Børnehave, 9 krybber m.m. 

 

Sagsfremstilling 

Den selvejende institution Aalbæk Børnehave søger Frederikshavn Kommune, 

Distriktsudvalget om tilskud på 70.000 kr. til indkøb af 9 krybber á 5.000 kr. samt 

dyner, madrasser, betræk, seler m.m.  

  

Tilskuddet skal bruges til at fremtidssikre børnehaven til at modtage yngre 

børnehavebørn der kan tilbydes soveplads udenfor i overdækket rum. Aktuelt sover 

9 børnehavebørn til middag fordelt rundt om i børnehavens rum hvilket ikke er 

hensigtsmæssigt.     

  

Den selvejende institution Aalbæk Børnehave har driftsoverenskomst med 

Frederikshavn Kommune og har lejekontrakt med Borgerforeningen. 

Borgerforeningen varetager iflg. lejekontrakt den udvendige vedligeholdelse af 

bygningen og er ved at afslutte renovering for 250.000 kr.  Denne renovering 

omfatter udskiftning af vinduer, ny personaleindgang med aflåste skabe, stakit, 

bordplader, garderober samt nye låse i alle udvendige døre. 

  

Foreningen har sponsoreret ombygningen af et udhus således der kan være plads 

til sovende børn i krybber derude. Pris 55.000 kr. Ombygningen er foretaget og 

skur opsat til erstatning for det ombyggede udhus. Til foråret males udhuset 

indvendigt af frivillige forældre. Pris 10.000 kr. Borgerforeningens udgifter i alt 

315.000.  

Personale og 14 forældre deltog i 4 timer i arbejdslørdag den 29. oktober 2011. I alt 

56 arbejdstimer.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at ansøgningen ikke 

imødekommes da ansøgningen ikke anses at ligge indenfor rammerne af, hvad 

udvalget støtter. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

  

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. januar 2012 

Ansøgningen blev drøftet og udvalget tiltræder indstillingen. 

Gitte Mortensen gør opmærksom på, at der fra ENV er rigtig mange penge at hente 

til f.eks. kulturhuse. Søren Sørensen kunne berette om en positiv henvendelse de 

fra Karup havde haft til ENV. Det er udelukkende det gamle ENVs 

forsyningsområde der kan søge. Gitte foreslår, at der til næste møde i 

Distriktsudvalget inviteres en repræsentant med fra ENV.     

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/731 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: chla 

 Besl. komp: DU/ØU 
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Bilag 

Ansøgning til distriktsudvalget fra Aalbæk børnehave - Ansøgning til Distriktsudvalget Fr.havn 

Kommune_Aalbæk Borgerforening.jpg (dok.nr.5509/12) 
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5. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Understed 

Idrætsforening, stole 

 

Sagsfremstilling 

Understed Idrætsforening søger Distriktsudvalget om tilskud på 15.000 kr. til indkøb 

af nye stole. 

  

Projektet har et samlet budget på 37.250 kr. for indkøb af 200 stole. Spar V fonden 

har støttet projektet med 15.000 kr. og Understed Idrætsforening har støttet med 

7.250 kr.   

  

Understed er en aktiv by hvor der hele tiden arbejdes med nye aktiviteter og ny 

udvikling. Samtidig forsøger man i Understed også at holde gamle aktiviteter 

kørende såsom banko som i mange år har været afholdt i forsamlingshuset. 

  

Det er et stort arbejde for den ældre generation i Understed og omegn at opstille 

borde og stole til disse banko aktiviteter. Stolene er meget tunge og nedslidte, det 

har derfor i mange år været et stort ønske fra bankospillernes side, at der blev 

indkøbt nye stole som er lette at håndtere. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at ansøgningen ikke 

imødekommes da ansøgningen ikke anses at ligge indenfor rammerne af, hvad 

udvalget støtter. 

  

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. januar 2012 

Lea Wärnstrøm orienterede om ansøgningens faktuelle indhold. Lea forlod mødet 

under behandling af punktet.  

Ansøgningen blev drøftet og udvalget tiltræder indstillingen.  

  

 

Bilag 

Ansøgning stole - DU ansøgning stole januar 2012.doc (dok.nr.5379/12) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/610 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: chla 

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

Idrætsforening, lyddæmpende lofter til forsamlingshus 

 

Sagsfremstilling 

Understed Idrætsforening ansøger Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune og 

tilskud på 6.250 kr. 

  

Det gamle klubhus samt tilbygningen i forsamlingshuset trænger til nye lofter. 

Derfor påtænker man at opsætte nye troldtekt plader, som vil virke lyddæmpende 

og energibesparende på varmeforbruget i huset. Der skal bruges ca. 150 m
2 
til 

lofterne og et beløb til elektriker som kan sætte nye stikdåser op. 

  

Projektet har et samlet budget på 25.000 kr. som dækker indkøb af troldtektplader 

og hjælp fra elektriker. Anlægspuljen har støttet projektet med 18.750 kr. Alt 

arbejde i forbindelse med opsætning af troldtekt pladerne vil blive udført ved frivilligt 

arbejde fra byens borgere. Udgifter til indkøb af skruer mm. betales af Understed 

Idrætsforening.  

  

De sidste 4 år har der i uge 26 været afholdt DGI fodboldskole i Understed hvor der 

i 2011 blev sat rekord med 45 tilmeldte børn i alderen 5 til 13 år. 

  

Man har også som noget nyt fået Jerup Cup til Understed. Arrangementet, hvor 

364 mikroputter spiller 36 fodboldkampe på én dag, vil blive det største afholdte 

arrangement i Understed nogensinde.     

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at ansøgningen ikke 

imødekommes da ansøgningen ikke anses at ligge indenfor rammerne af, hvad 

udvalget støtter. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. januar 2012 

Lea Wärnstrøm orienterede om ansøgningens faktuelle indhold. Lea forlod mødet 

under behandling af punktet.  

Ansøgningen blev drøftet og udvalget tiltræder indstillingen. Det anbefales at søge 

ENV om tilskud. 

 

Bilag 

Ansøgning om lofter - DU ansøgning om lofter januar 2012.doc (dok.nr.5381/12) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/611 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: chla 

 Besl. komp: DU/ØU 
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7. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - 

Strandgårdens venner, sansehave 

 

Sagsfremstilling 

Strandgårdens Venner søger Frederikshavn Kommune, Distriktsudvalget om 

tilskud på 100.000 kr. til etablering af terapi/sansehave. Haven indeholder et ca. 

100m
2 
 langt stisystem, der bevæger sig rundt i et område omkring gavlhuset som 

er placeret på Strandgården. Gavlhuset er et daghjem, et tilbud for borgere som 

har diagnosen demens.     

  

Projektet har et budget på 285.000 kr. Der er søgt tilskud igennem fonde og legater 

for 47.000 kr., frivilligt arbejde udgør 38.000 kr. og LAG-vendsyssel har bevilget 

100.000 til projektet.   

  

Haven skal give lokalområdet Strandby, oplandets demente borgere mulighed for 

at være i et område, hvor der er liv og bevægelse og oplevelser for alle sanserne, 

en have man kan deltage aktivt i på forskellige niveauer. Terapi/sansehaven vil 

også blive benyttet af de 40 borgere, der bor fast på Strandgården ( leve-bo miljø) 

samt deres pårørende og personale.  

  

Der indhentet tilladelse fra boligforeningen Vesterport om brug af arealet på 

ubegrænset tid.  

  

Ansøgere og aktivitetsudvalget vil stå for opsyn og være behjælpelig med 

vedligeholdelse hvis brugerne og personalet har brug for dette.   

  

Projektet har været til høring i boligforenings afd. Havnefronten som har sagt god 

for projektet. 

  

Det er endvidere oplyst, at det ikke kun er ovennævnte grupper som kan få glæde 

af sansehaven, men at haven er åben for alle som har lyst til at besøge den. 

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Distriktsudvalget 

anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der bevilges 100.000 kr. fra kontoen til 

medfinansiering af landdistriktsindsatsen til etablering af sansehave. 

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. januar 2012 

Jørn Andersen orienterede om projektet. Jørn forlod mødet under behandling af 

punktet. Punktet blev drøftet. Flertallet besluttede at støtte projektet med 75.000 kr. 

  

  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/729 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: chla 

 Besl. komp: DU/ØU 



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 24. januar 2012 Side 13 af 26 

 

Distriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der bevilges 75.000 kr. som 

finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.  

  

Hvis Økonomiudvalget bevilger tilskud på 75.000 kr. vil der være 525.000 tilbage i 

udisponerede/uforbrugte midler til rest i puljen til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen. 

  

  

  

  

 

Bilag 

Ansøgning Strandgårdens venner.pdf (dok.nr.5513/12) 
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8. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Syvsten og 

Omegns Borgerforening, overdækning af container 

 

Sagsfremstilling 

Syvsten og Omegns Borgerforening søger Frederikshavn Kommune, 

Distriktsudvalget om tilskud på 21.615 kr. til overdækning af ældre container, 

således taget bliver tæt. Containeren bruges til opbevaring af rekvisitter der bruges 

på foreningens anlæg ved afholdelse af aktiviteter.   

  

Endvidere ansøges om 10 buske således at beplantningen omkring containeren 

falder ind i den eksisterende beplantning. 

  

Projektet har et budget på 45.675 kr. hvoraf eget arbejde udgør 24.060 kr.     

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Distriktsudvalget tager 

stilling til hvorvidt ansøgningen anses at ligge indenfor rammerne af, hvad udvalget 

støtter. 

  

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. januar 2012 

Niels-Ove orienterede om ansøgningens faktuelle indhold. Niels-Ove forlod mødet 

under behandling af punktet. Punktet blev drøftet.  

  

Distriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der bevilges 5.400 kr. som 

finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. Beløbet svarer 

til 25 % af den del af projektet, som Distriktsudvalget vurderer som nyanlæg, og 

støttebeløbet øremærkes således den nye del af projektet og ikke vedligehold af 

det eksisterende. 

  

Hvis Økonomiudvalget bevilger tilskud på 5.400 kr. vil der være 519.600 kr. tilbage i 

udisponerede/uforbrugte midler til rest i puljen til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen. 

  

  

 

Bilag 

Ansøgning Syvsten og Omegns Borgerforening.docx (dok.nr.5512/12) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/730 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: chla 

 Besl. komp: DU/ØU 
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9. Projektforslag - akuthjælpere 

 

Sagsfremstilling 

Som besluttet på Distriktsudvalgets møde den 29. november 2011 har sekretariatet 

undersøgt i hvilket omfang Ove Christensens og Jørgen Steengaards projektforslag 

om akuthjælpere kan indgå i forsøgsprojektet mellem Regionen, Trygfonden, 

Hjerteforeningen og kommunen. På Distriktsudvalgets møde den 24. januar 2012 

redegøres for resultatet heraf med henblik på drøftelse af, om yderligere bør 

iværksættes.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller punktet til drøftelse. 

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. januar 2012 

Parat til hjertestart projektet starter 1. april 2012. Målet er at almindelige borgere, 

skoleelever, hjertepatienter og pårørende skal kunne uddannes i 

hjertelungeredning og brug af hjertestartere.  Herudover vil kommunes kørende 

hjemmeplejepersonale blive uddannet i hjertelungeredning og bruge hjertestarter. 

Samtlige ca. 55 hjemmepleje i kommunen bliver udstyret med hjertestartere og 

kommunikationsudstyr inkl. GPS. 

  

Hovedparten af projektet finansieres af Trygfonden og Hjerteforeningen og i mindre 

grad Regionen og Kommunen. Da projektet er et forsøg vil der blive lavet en 

evaluering efter at projektets afslutning i oktober 2013.    

  

Anders Broholm orienterede om, at man i Sundhedsudvalget har arbejdet med 

hjertestart. Det er ikke i idrætscenteret der er brug for en hjertestarter, det er 

derimod ude i villakvartererne de ofte har vist sig at være nødvendige. Derfor er det 

vigtigt at man ude i villakvartererne kan give livsgivende førstehjælp og at der er 

rullende hjertestartere. Stationære hjertestartere er klart en fordel som supplement.  

  

Anni Andersen har deltaget i informationsmøde i Sæby og er rigtig positiv overfor 

projektet. På hjemmesiden www.hjertestarter.dk er der et oversigtskort 

med placering og data på alle hjertestartere i Danmark. Pr. 1. februar 2012 er der 

ansat en sygeplejerske som skal være med til at starte projektet op.  

  

Ove Christensen deltog også i informationsmødet men var ikke imponeret og 

mener ikke man kan blive uddannet ved at få udleveret en DVD og øve på en 

dukke.  

  

Jørgen Steengaard gør opmærksom på, at hjertestartere ofte er placeret på skoler 

så hjertestarterne ikke er til at komme til når skolen er lukket. Man er derfor flere 

steder begyndt at placeret dem udenfor.   

Orienteringen blev taget til efterretning. Distriktsudvalgsrepræsentanter og borgere 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/736 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: chla 

 Besl. komp: DU 

http://www.hjertestarter.dk/
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i distrikterne opfordres til at tilmelde sig uddannelse i hjerte-lungeredning samt 

tilbyde sig til kommende koordineringsudvalg. 

  

 

Bilag 

Region Nordjylland - Godkendelse af samarbejdsaftale om projekt Hjertestart i 

yderområder. (dok.nr.5647/12) 

"Hjertestart i yderområder" - et samarbejdsprojekt - Hjertestart i yderområder - et 

samarbejdsprojekt.pdf (dok.nr.5641/12) 
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10. Driftsaftaler 

 

Sagsfremstilling 

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

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. 

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Punktet genoptages med henblik på drøftelse af forskellige løsningsmodeller. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller punktet til drøftelse. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. januar 2012 

Betty Steglich-Petersen udtrykte sin bekymring over Økonomiudvalgets beslutning 

om finansiering max. kan udgøre 25 % af den samlede ramme, og at det enkelte 

projekt højst kan få en medfinansiering på 25 %.  

  

Betty mener, der burde være en rådighedspulje hvor distrikterne kan få bevilget 

penge uden de store ansøgningsrunder. Betty gør opmærksom på, at man i 

Hjørring Kommune har en vedligeholdelsespulje på 220.000 kr. hvor der kan søges 

om støtte til vedligehold af aktiviteter og projekter i landsbyer og landdistrikter, 

Herudover har man i Hjørring penge fra Leader + samt en ”frimærkekasse” som har 

bevilget 3.500 kr. til hver af de 45 landsbyer.  

  

Anders Broholm orienterede om at det er politisk besluttet hvilke midler 

Distriktsudvalget kan råde over og må arbejde under de rammer som er givet. 

Positivt at der er nu åbnet mulighed for at støtte projekter som ikke ligger under 

LAG. Distriktsudvalget har mulighed for at rette henvendelse til Økonomiudvalget 

med ønsket om at oprette en kasse til Drift og Vedligehold. Mikael Jentsch 

supplerer med, at Distriktsudvalget forud for budgettet, har mulighed for at indgive 

ønske til Økonomiudvalget at de som Hjørring ønsker et beløb udlagt til drift. 

  

Efter en drøftelse af emnet besluttede udvalget, at Bent Christiansen til næste 

møde skulle komme med forslag til forskellige løsningsmuligheder.    
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11. Forslag om at sætte alle ønsker til dagsordenspunkter på 

dagsorden. 

 

Sagsfremstilling 

Betty Steglich-Petersen har fremsendt forslag om at sætte alle ønsker til 

dagsordenpunkter på dagsorden til Distriktsudvalget.    

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller sagen til drøftelse. 

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. januar 2012 

Forslaget blev drøftet og udvalget ønsker ikke at alle forslag til dagsordenspunkter 

sættes på dagsorden. Dagsorden sendes ud 8 dage før mødets afholdelse. 
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12. Forslag om Friluftsevent 2013 for alle landdistrikter. 

 

Sagsfremstilling 

Betty Steglich-Petersen har fremsendt følgende forslag om Friluftsevent 2013 for 

alle landdistrikter: ”Alle Mand af huse”. 

  

Selvom vi fmtl. drøfter dette konkrete forslag på temadagen, ønsker vi 

Distriktsudvalgets stilling til det videre forløb allerede nu, da projektet kræver 

tid/penge at udarbejde mere detaljeret. Projektet har sammenhæng med det projekt 

"Spor Nord", der har været præsenteret i Lag´en, og som vi stadig skal have i D.U. 

inden det genfremsættes for Lag ´en. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller sagen til drøftelse og 

stillingtagen. 

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. januar 2012 

Projektet ”Alle mand af huse” er et stort friluftsevent som løber af stablen i 

sommeren 2013, der vil dog i 2012 blive lavet et lille forsøgsprojekt.  Alle landsbyer 

som har lyst kan deltage og det giver samtidig mulighed for at vise hvad deres 

landsby har at tilbyde. Formålet er at vise de endeløse stier i hele kommunen samt 

promovere østkysten fra Voerså til Skagen. 

  

Udvalget besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Betty Steglich-

Petersen, Anita Skat Jensen, Peter Lind-Bonderup og Gitte Mortensen som har til 

opgave at lave et materiale/forslag om samordning og koordinering af dagsordens 

punkt 12 og 13 klar til dagsorden i Distriktsudvalget. 

  

 

Bilag 

Referat møde vedr. friluftsevent.docx (dok.nr.5433/12) 
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13. SPOR NORD - rekreativ infrastruktur i Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget har den 4.oktober 2011 på opfordring fra Center for Teknik 

og Miljø igangsat et samlet koordineret projekt for rekreativ infrastruktur i 

Frederikshavn Kommune. Projektet bærer titlen SPOR NORD. 

  

SPOR NORD handler om at øge kvaliteten af Frederikshavn Kommunes rekreative 
infrastruktur og sikre nem adgang til vores attraktive natur gennem en berigende 
proces og samarbejde med de lokalt engagerede ildsjæle.  
  
Målgruppen er kommunale aktører og lokale initiativtagere. Ildsjælenes idéer og 
interesser for den rekreative infrastruktur realiseres gennem samarbejde med 
kommunens projektansvarlig. Det er lokalbefolkningen som løfter de lokale 
projekter, mens kommunen styrer den overordnede proces, afholder inspirerende 
seminarer og understøtter de konkrete projekter med erfaring, ekspertise og 
myndighedsarbejde.  
  
Det forventes at SPOR NORD bidrager med en forbedret rekreativ infrastruktur 

samt et øget sammenhold og fællesskab i landsbyerne. To parametre som begge 

er betydelige for udviklingen af attraktive levevilkår i landdistrikterne. Herudover 

skabes der et forum for samarbejde mellem ildsjæle og kommunen, som danner 

grobund for fremtidige samarbejdsprojekter.  

  

Projektet har været præsenteret for Grønt Råd, som ser det som et spændende 

projekt. 

Der søges eksterne midler til projektet gennem LAG-Vendsyssel. Ansøgningen 

forventes behandlet på mødet den 15.februar 2012.  

  

Vedhæftet som bilag er en detaljeret beskrivelse af projektet. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller sagen til orientering. 

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. januar 2012 

Betty Steglich- Petersen orienterede om projektet som har sammenhæng med det 

forrige punkt på dagsorden ”Friluftsevent 2013”.    

  

 

Bilag 

SPOR NORD_projektbeskrivelse.pdf (dok.nr.5222/12) 
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14. Opfølgning på temadag 

 

Sagsfremstilling 

Lørdag den 21. januar 2012 afholdt Distriktsudvalget temadag i Maskinhallen i 

Frederikshavn. Punktet er sat på udvalgets dagsorden med henblik på eventuel 

opfølgning.   

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller punktet til drøftelse. 

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. januar 2012 

Mikael orienterede kort om den netop afholdte temadag. Der bliver nu samlet op på 

temadagen og resultaterne forelægges på Distriktsudvalgets næste møde. 

  

I forbindelse med opstilling af vindmøller er det nu muligt at søge om tilskud på 

88.000 kr. for hver opstillet megawatt til kulturelle initiativer og projekter som kan 

fremme den vedvarende energi. Der er ingen krav til medfinansiering.  
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15. Orientering fra sekretariatet 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. januar 2012 

Ingen bemærkninger fra sekretariatet. 
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16. Eventuelt 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. januar 2012 

LAG-Sverige 

  

Betty Steglich-Petersen har fået en henvendelse fra Ulf Sandberg, formanden fra 

LAG-Norra Skaraborg, Sverige om landdistriktssamarbejde ”på tværs af Kattegat”. 

En delegation på 3 har ønsket at komme på genvisit til Danmark i april med henblik 

på yderligere samarbejde – i forlængelse af de 2 besøg som har været i efteråret – 

udsprunget i LAG-regi.  

  

Det kunne være interessant, om der var nogle i Distriktsudvalget, der kunne tænke 

sig et mere konkret samarbejde med svenskerne. Der henvises især til den 

undersøgelse der er nævnt i henvendelsen. ”I Sverige har det nu kommit en 

Rapport från Tillväxtmyndigheten och Folkrörelsen” Hela Sverige skall leva” som 

undersökt nägra små landsbygdskommuner og varför de har lyckats. Rapporten 

visar vikten av Nätverk, Eldsjäler och Samarbete. Rapporten finns här:  

http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/visa-

nyhet/blog/1/3057/2/” 

  

Høring 

  

Betty Steglich-Petersen ønsker, at Distriktsudvalget bl.a. kunne få indflydelse på 

planlægningen i Frederikshavn, befolkningens mangfoldighed, befolkningens 

dynamiske og levedygtige handelsliv. Betty foreslår derfor, at Distriktsudvalget får 

den kommende udviklingsstrategi for Frederikshavn kommune til høring, således de 

har mulighed for at ytre sig om landdistrikterne.  

  

Nyt medlem i Distriktsudvalget 

  

Svend E. Pedersen har af personlige årsager valgt at stoppe i Distriktsudvalget. 

Haldbjerg/Vangen har i stedet valgt Britta Kristensen som ny repræsentant i 

Distriktsudvalget.  

  

Søg tilskud til projekter fra Landdistriktspuljen 

(Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter)] På finansloven for 2012 er der afsat 

21,7 mio. kr. til Landdistriktspuljen i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. En del 

af midlerne anvendes til forsøgsprojekter, som har fokus på lokale ressourcer.  

Læs mere her:  

http://landdistrikterne.dk/nyhed/sog-tilskud-til-

forsogsprojekter-fra-landdistriktspuljen/  

  

Næste møde 

Næste møde i Distriktsudvalget afholdes den 5. marts 2012 i Ålbæk. 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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