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1.

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling
Dagsorden til mødet udsendt pr. email og post den 28. februar 2012.

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 5. marts 2012
Dagsordenen blev godkendt.
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2.

Godkendelse af referat fra mødet den 24.januar 2012

Sagsfremstilling
Referat fra mødet den 24. januar 2012 i Kvissel er udsendt pr. email 1.2.2012 og

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

post den 6.2.2012.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning Distriktsudvalget den 5. marts 2012
Referatet blev godkendt.
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3.

Medlemskab i Landdistrikternes Fællesråd

Sagsfremstilling
Landdistrikternes Fællesråd har fremsendt brev med opfordring til Frederikshavn

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

Kommune om at tegne medlemskab af rådet.
Landdistrikternes Fællesråd er en almennyttig, partipolitisk neutral
interesseorganisation for landsdækkende foreninger og organisationer, der kan gå
ind for LDF’s formål, som er at fremme en borgervenlig landdistriktsudvikling i stat,
regioner og kommuner. Landdistrikternes Fællesråds funktion er gennem politik,
netværk og vidensdeling af skabe udviklingsprojekter og initiativer i landdistrikterne.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller medlemskabet af
Landdistrikternes Fællesråd til drøftelse.

Beslutning Distriktsudvalget den 5. marts 2012
Medlemskabet blev drøftet og Distriktsudvalget besluttede at anmode om
medlemskab i Landdistrikternes Fællesråd.
Sekretariatet sender anmodning om medlemskab som B-medlem (kommunale
regionale organiseringer) til Landdistrikternes Fællesråd. Medlemskabet koster
6.000 kr. årligt.

Bilag
medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd - brev fra Landdistrikternes Fællesråd.pdf (dok.nr.21155/12)
medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd - folder fra Landdistrikternes
Fællesråd.pdf (dok.nr.21157/12)
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4.

Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Lyngså,

Madpakkehytte

Åben sag
Sagsnr: 12/1497
Forvaltning: CUE
Sbh: chla
Besl. komp: DU/ØU

Sagsfremstilling
Lyngså og Omegns Borgerforening ansøger Frederikshavn Kommune,
Distriktsudvalget om tilskud på 40.000 kr. til opførsel af madpakkehytte på
legepladsen, Toften i Lyngså.
Legepladsen er blevet et samlingspunkt for byens borgere, når der er udendørs
aktiviteter. Opføres en madpakkehytte er der større muligheder for aktiviteter og
socialt samvær for både småbørnsfamilier og alle andre beboere i Lyngså.
Lyngså er også et sommerhusområde. Ved at opføre madpakkehytten er der også
muligheder for at tiltrække turister i alt slags vejr.
I forbindelse med legepladsen er der en stor grill, som vil kunne blive brugt også i
dårligt vejr, hvis vi har hytten.
Madpakkehytten er en brugt hytte på 50m2, med 2 borde og bænkesæt. Hytten
bliver renoveret og opsat af PMU Sindal (alt på vores legeplads er leveret af PMU).
Der vil blive lagt fliser på, som gulv i hytten. Desuden bliver der installeret lys.
Projektet har budget på 143.575 kr. Der er søgt tilskud gennem fonde på 10.575
kr., frivilligt arbejde udgør 18.000 kr., egne midler 15.000 kr. og LAG-vendsyssel
har bevilliget 60.000 kr.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Distriktsudvalget
anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der bevilges 40.000 kr. fra kontoen til
medfinansiering af landdistriktsindsatsen til opførelse af madpakkehus.

Beslutning Distriktsudvalget den 5. marts 2012
Gitte Mortensen orienterede om ansøgningens faktuelle indhold herunder at
borgerforeningen påtager sig det fulde ansvar for drift og vedligeholdelse. Gitte
forlod mødet under behandling af punktet. Punktet blev drøftet.
Distriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der bevilges 40.000 kr. som
finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.
Hvis Økonomiudvalget bevilger tilskud på 40.000 kr. vil der være 479.600 kr.
tilbage i udisponerede/uforbrugte midler til rest på kontoen til medfinansiering af
landdistriktsindsatsen.
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Bilag
Ansøgning om tilskud til madpakkehytte (dok.nr.12704/12)
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5.

Ansøgning om tilskud til Multibane - Voerså Borgerforening

og Voerså Idrætsforening

Åben sag
Sagsnr: 11/12837
Forvaltning: LS
Sbh: mall
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling
Voerså Borgerforening og Voerså Idrætsforening søger om 30.000 kr. til tilskud til
etablering af en 32x16 m multibane med overdækket tilskuerfaciliteter og
opbevaringsrum.
Voerså Borgerforening og Voerså Idrætsforening har fået støtte fra LAG
Vendsyssel (185.000 kr.), Lokale- og anlægsfonden (150.000 kr.), Distriktsudvalget
(100.000 kr.), Spar Nord Fonden (25.000 kr.) samt Albæk-Voer Fonden (4.000 kr.).
Ansøgerne skriver, at en multibane vil kunne aktivere børn og unge med
bevægelse og motion året rundt og være et stort aktiv for lokalområdet.
Såfremt Økonomiudvalget ønsker at bevilge et beløb til multibanen, kan
finansieringen ske via dispositionskontoen, hvor der pt. er 137.000 kr., der ikke er
disponeret.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sagen sendes til Distriktsudvalget til vurdering af,
om det ansøgte kan bevilges af udvalgets frie midler.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. januar 2012
Godkendt.
Fraværende: Erik Sørensen
Supplerende sagsfremstilling
Sagen er oversendt fra Økonomiudvalget til behandling i Distriktsudvalget.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at ansøgningen ikke kan
imødekommes, da Distriktsudvalget på mødet den 24.marts 2011 har støttet
projektet med 100.000 kr.

Beslutning Distriktsudvalget den 5. marts 2012
Mogens Berg orienterede om ansøgningens faktuelle indhold herunder at Lokale
og Anlægsfonden kræver at der etableres overdækket tilskuerfaciliteter hvis de skal
støtte multibanen.
Mogens forlod mødet under behandlingen af punktet.
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Punktet blev drøftet og Distriktsudvalget besluttede, at når et projekt én gang har
fået bevilget penge fra Distriktsudvalget er det projektejer som står for yderligere
driftsomkostninger.
Flertallet tiltræder indstillingen.

Bilag
Budget - Multibane i Voerså med overdækket tilskuerfaciliteter (dok.nr.135777/11)
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6.

Forslag om Friluftsevent 2013 for alle landdistrikter.

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

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

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 SteglichPetersen, 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.

Supplerende sagsfremstilling
Arbejdsgruppen bestående af Betty Steglich-Petersen, Anita Skat Jensen, Peter
Lind-Bonderup og Gitte Mortensen har afholdt møde med Line Søndergaard Schulz
og Lise-Lotte Stisager, Frederikshavn Kommune ang. fremtidige friluftsevents og
rekreativ infrastruktur.
Betty orienterer om den aktuelle status.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller punktet til orientering.

Beslutning Distriktsudvalget den 5. marts 2012
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Betty Steglich-Petersen orienterede om arbejdsgruppens arbejde og den
fremadrettede proces.
Det blev især påpeget at en friluftevent af denne størrelse, der involverer
Distriktsudvalgets 26 landsbyer og områder er et rigtig stort arbejde, som kræver et
bredt engagement og samarbejde mellem Distriktsudvalget, foreninger, landsbyer,
Frederikshavn Kommunen, Turistkontoret m.fl.
Arbejdsgruppen vil arbejde videre på at modne projektet og skabe engagement hos
borgere og foreninger. Der stilles ingen forventninger om, at eventen afholdes i
2013, det kommer an på opbakningen til projektet.
På mødet var der en umiddelbar tilkendegivelse af, at man synes idéen er god.
Bilag
Referat møde vedr. friluftsevent.docx (dok.nr.5433/12)
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7.

Driftsaftaler

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

Åben sag
Sagsnr: 10/1666
Forvaltning: CUE
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

Distriktsudvalget - Referat - 05. marts 2012

Side 13 af 20

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.

Supplerende sagsfremstilling
Som besluttet på Distriktsudvalget den 24.januar 2012 fremlægges oplæg til
løsningsmodeller for henholdsvis støtte og opbakning til:




Udviklingsprojekter
Renovering, fornyelse og vedligehold
Basal drift og aktivitet
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Indstilling
Direktøren for Udvikling og Erhverv indstiller sagen til drøftelse og beslutning om
fremtidige løsningsmuligheder.

Beslutning Distriktsudvalget den 5. marts 2012
Bent Christiansen fremlagde forskellige løsningsmuligheder jf. vedlagte bilag.
Det blev diskuteret hvor meget bureaukrati flere pengekasser vil medføre. Det er
ønskværdigt at administrationen af pengene holdes nede på et rimeligt niveau.
Distriktsudvalget besluttede at sende en anmodning til Økonomiudvalget til
budgetlægning 2013 om bevilling på


600.000 kr. til medfinansiering af landdistriktsindsatsen



20.000 kr. pr. distrikt til renovering, fornyelse og vedligehold



3.000 kr. pr. distrikt til oprettelse af frimærkekasse



Ikke forbrugte midler overføres til efterfølgende år

Det er ikke relevant for Distriktsudvalget om pengene kommer fra
”Vindmøllekassen”. Det bedes Økonomiudvalget selv tage stilling til.

Bilag
Oplæg løsningsmodeller udvikling, renovering, basal drift.pdf (dok.nr.26455/12)
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8.

Orienteringssag - Dårlige boliger i landdistrikterne

Sagsfremstilling
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har fremsendt orientering til alle landets

Åben sag
Sagsnr: 12/1850
Forvaltning: CUE
Sbh: chla
Besl. komp: DU

kommuner vedrørende dårlige boliger i landdistrikterne.
I 2012 er der afsat ca. 278 mio. til byfornyelse på finansloven, heraf 50 mio. kr. til
områdefornyelse. Disse midler kan anvendes til at medfinansiere kommunens
udgifter og områdefornyelse, herunder til indsatsen overfor de dårlige boliger på
landet.

Indstilling
Mikael Jentsch orienterer om sagen.

Beslutning Distriktsudvalget den 5. marts 2012
Mikael Jentsch orienterede om brevet fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Det er en lang og ikke mindst bekostelig proces/affære når der i første omgang skal
betales for at erhverve huset og herefter nedrivningen.
Frederikshavn Kommune inkl. byerne Skagen, Frederikshavn og Sæby vil få tildelt i
størrelsesorden af 1,6 millioner kr. til områdefornyelser. Der kan søges om tilskud
til halvdelen af projektet hvorimod anden halvdel skal ske ved egenfinansiering.
Anni Andersen efterlyste erfaringer fra distrikternes byer om håndteringen af
skæmmende bygninger.
Det blev foreslået, at dårlige boliger kan være et fælles projekt for Distriktsudvalget.
Dette drøftes på den kommende opfølgning om Temadagen.

Bilag
Vedrørende dårlige boliger i landdistrikterne - borgmesterbrev dårlige boliger.pdf (dok.nr.21200/12)
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9.

Opfølgning på temadag afholdt den 21. januar 2012

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

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

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.

Supplerende sagsfremstilling
Som besluttet på Distriktsudvalget den 24. januar 2012 forelægges på møde den 5.
marts 2012 en opsamling på Distriktsudvalgets temadag den 21. januar 2012 –
herunder også oplæg til drøftelse og stillingtagen til fremtidige fokus-, udviklings- og
samarbejdsområder for udvalgets virke fremover.

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

Beslutning Distriktsudvalget den 5. marts 2012
Pga. tekniske problemer udsættes punktet til næste møde i Distriktsudvalget
torsdag den 21. juni 2012.

Bilag
Oplæg til Distriktsudvalgets temamøde 21.1.2012 - Nye muligheder nye veje.pptx (dok.nr.21255/12)
Notat - Opsamling på Distriktsudvalgets temadag 21.1.2012 .doc (dok.nr.21387/12)
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10. Orientering fra sekretariatet
Sagsfremstilling


Besøg fra ENV:
Peter Kjeldgaard, ENV er inviteret med til mødet men må desværre melde

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

afbud.


Rundtur i den sydlige del af kommunen:
Dato for afholdelse 2.juni 2012 kl. 9-15.

Beslutning Distriktsudvalget den 5. marts 2012


Besøg fra ENV:
Der i øjeblikket ved at blive lavet retningslinjer for, hvad der kan søges
tilskud til i det gamle ENV´s forsyningsområde. Disse retningslinjer bliver
lagt på ENV´s hjemmeside www.env.dk.

Ifølge Peter Kjeldgaard stiles der efter at behandle ansøgninger 2 gange
om året.
Sekretariatet tager kontakt til Peter Kjeldgaard omkring deltagelse i næste
møde i Distriktsudvalget torsdag den 21. juni 2012.



Rundtur i den sydlige del af kommunen:
Dato for rundturen blev godkendt. Nærmere information om rundturen
sendes ud når vi nærmer os dagen.
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11. Eventuelt
Sagsfremstilling
Opfølgning på landdistriktssamarbejde ”på tværs af Kattegat” som blev

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

drøftet under Eventuelt i Distriktsudvalget 24. januar 2012:
En delegation på 3 har ønsket at komme på genvisit til Danmark i april med
henblik på yderligere samarbejde – i forlængelse af de to 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.

Beslutning Distriktsudvalget den 5. marts 2012
Landdistriktssamarbejde ”på tværs af Kattegat”
Et evt. samarbejde blev drøftet og det blev besluttet, at sætte punktet på som et
beslutningspunkt på næste møde i Distriktsudvalget torsdag den 21. juni 2012.
Energirenovering
Bent Christiansen orienterede om en artikel skrevet af projektchef i Energibyen
Poul Rask Nielsen.
Poul råder i sin artikel huskøbere til at købe et billigt, nedslidt hus i stedet for et
dyrt, delvist renoveret hus og i stedet bruge pengene på energirenovering. Således
kan energibesparelsen finansiere ombygningen af huset.
Kort over landdistrikterne
Frede Gaardlund har ønsket at få et kort over landdistrikternes placering i forhold til
hinanden hvilket flere af udvalgsmedlemmer bakkede op om.
Næste møde
Næste møde afholdes i Østervrå torsdag den 21.juni 2012, kl. 19.00.

Bilag
Nordjyske - Bo godt og billigt ude på landet.pdf (dok.nr.25171/12)
Kommunekort farve.pdf (dok.nr.25204/12)
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Lene S. Christiansen

Egon Svendsen

Anni Andersen

Frede Gaardlund

Anita Skat Jensen

Betty Steglich-Petersen

Søren Sørensen

Per Møller

Gitte Mortensen

Ulla Søndergaard Ohrt

Søren Holm Kristensen

Jørgen Steengaard

Orla Hansen

Alice Schneider

Meike Thomsen

Jørn Andersen

Niels Ove Vestergaard

Thomas Jørgensen

Lea Wärnstrøm

Mogens Berg

Ole Fauerholt Jensen

Claus Bie Olsen

René Hjortnæs Pedersen

Peter Lind-Bonderup

Ove Christensen

Britta Glinvad Kristensen

Jens Hedegaard Kristensen

Helle Madsen

Anders Broholm
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