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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Dagsorden til mødet udsendt pr. email og post den 12.juni 2012. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Distriktsudvalget 

godkender dagsorden. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 21. juni 2012 

Dagsorden blev godkendt. 

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/2687 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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2. Godkendelse af referat fra mødet den 5.marts 2012 

 

Sagsfremstilling 

Referat fra mødet den 5.marts 2012 i Ålbæk er udsendt pr. email den 14. marts 

2012 og post den 16. marts 2012. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 21. juni 2012 

Referatet blev godkendt. 

  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/2687 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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3. Parat til Hjertestart 

 

Sagsfremstilling 

Som opfølgning på dagsordenpunktet ”projektforslag - akuthjælpere” fra 

Distriktsudvalgsmødet den 24. januar holder projektleder Jyta Popik et oplæg om 

projektet ”Parat til Hjertestart”. Gærum Borgerforening v/ Anni Andersen fortæller 

også om deres erfaringer med projektet. 

Jyta Popik er interesseret i at komme i dialog med DU for at brede projektet ud til 

landdistrikterne. Vedhæftet som bilag er en beskrivelse af projektet. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 21. juni 2012 

Jyta Popik præsenterede kort rammerne for projektet. 

Projektet ønsker at uddanne borgerne ved hjælp af 10.000 læringssæt som bl.a. 

består af genoplivningsdukke og instruktions-DVD. Herudover er der oprettet 

frivilliggrupper i de 3 større byer – man opfordres til at kontakte Jyta, hvis man 

ønsker at indgå i en frivilliggruppe. Parat til Hjertestart har yderligere uddelt 65 

mobile hjertestartere til den kommunale hjemmepleje som indgår i et 

tilkaldesystem. 

  

Der blev uddelt materiale om projektet og opfordret til at kigge nærmere på 

hjemmesiden www.parattilhjertestart.dk hvor man kan bestille læringssæt og lave 

aftaler om instruktionsmøder med sygeplejerske.  

Jyta ønsker gerne at afholde et arrangement hvor alle borgere i en hel landsby 

bliver parat til hjertestart. Er dette noget for din landsby? Skriv til 

info@parattilhjertestart.dk eller ring på tlf.: 20495510. 

  

Anni Andersen supplerede og opfordrede alle landsbyer til at tage imod tilbuddet 

om instruktionsmøde og læringssæt. Det er gratis – for alle – og rigtig godt!  

Jyta pointerede at genoplivningshjælp i de første minutter efter hjertestop faktisk er 

vigtigere end et hjertestartsapparat.  

Distriktsudvalgets medlemmer er positivt stemt overfor projektet. 

  

 

Bilag 

Parat til Hjertestart_om projektet.pdf (dok.nr.58456/12) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/736 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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4. Opfølgning på temadag afholdt den 21. januar 2012 

 

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.  

  

  

 

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.  

  

 

Supplerende sagsfremstilling Dirtriktsudvalget den 21. juni 2012 

Som følge at tekniske problemer på distriktsudvalgsmødet den 5.marts 2012 blev 

punktet udskudt. Sagen genoptages på dette møde den 21. juni 2012. 

  

 

Indstilling Distriktsudvalget den 21. juni 2012 

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

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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beslutning. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 21. juni 2012 

Oplæg til opfølgning på Distriktsudvalgets temadag 21.1.2012 blev forelagt og 

drøftet med henblik på stillingtagen og beslutning. Oplægget er vedlagt som bilag. 

  

Oplægget opdeler resultaterne af temadagen i tre hovedområder: 

 Projekter 

 Handlingsrum 

 Struktur 
  

  

Projekter 

Med henblik på at prioritere og fokusere på få og de vigtigste fælles projekter for 

Distriktsudvalgets videre arbejde besluttede udvalget, at nedenstående 4 

arbejdsgrupper til udvalgets næste møde laver oplæg om hvilke udfordringer vi står 

overfor indenfor det enkelte tema. En beskrivelse af hvad problemstillingen er og 

hvad der tænkes, at man fremadrettet skal i gang med. Oplæggene danner 

grundlag for endelig prioritering og valg af fælles projekter.  

  

Udvalget har tidligere besluttet, at ”Alle mand af huse” er et fælles projekt 

  

 Alle Mand af Huse: Betty Steglich-Petersen (Jerup), Anita Skat Jensen 
(Hørby), Peter Lind-Bonderup (Aalbæk), Gitte Mortensen (Lyngså) 

 Tomme huse/fraflytning: Frede Gaardlund (Hulsig), Anita Skat Jensen 
(Hørby), Britta Glinvad Kristensen (Haldbjerg/Vangen) 

 Energi: Jørgen Steensgaard (Ravnshøj), Alice Schneider 
(Skærum/Trøderup), Anni Andersen (Gærum) og flere andre meldte sig på 
banen. Interesserede bedes henvende sig til Jørgen Steensgaard. 

 Fælles markedsføring ”Perler på en snor”: Mogens Berg (Voerså), Søren 
Holm Kristensen (Præstbro), Gitte Mortensen (Lyngså) 

  

  

Handlingsrum 

Distriktsudvalget har på forrige møde besluttet og fremsendt anmodning om, at der 

på budget 2013 afsættes 

 600.000 kr. til medfinansiering af landdistriktsindsatsen 

 20.000 kr. pr. distrikt til renovering, fornyelse og vedligehold, svarende til i 
alt 520.000 kr. 

 3.000 kr. pr. distrikt til basal drift (”frimærkekasse”), svarende til i alt 78.000 
kr. 

Ikke forbrugte midler ønskes overført til efterfølgende år. 

Det er ikke relevant for Distriktsudvalget om pengene kommer fra 

”vindmøllepengene”. Det bedes Økonomiudvalget selv tage stilling til.” 

  

Anbefaling af brug af ”vindmøllepengene”. – Fordele og ulemper blev drøftet. 

Udvalget vurderer, at der vil være overvægt af ulemper. Der vil være risiko for, at 

udvalget udefra bliver ”politisk” misopfattet, hvilket udvalget ikke anser 

hensigtsmæssigt.  

Distriktsudvalget besluttede, at udvalget ikke ønsker at stå for anbefaling af brugen 

af midlerne. Udvalget appellerer dog til, at ”vindmøllepengene” kommer udvikling af 
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landdistrikterne til gode. 

  

  

Struktur 

Distriktsudvalget besluttede, at det sidste møde hvert år benyttes til at prioritere og 

aftale kommende års fokus og fælles-/samarbejdsprojekter. 

  

Fremover gives løbende opdatering på budget/regnskab. 

  

Landsbyportal – Udvalget anser ikke behov for en fælles og åben landsbyportal. I 

stedet ønsker udvalget undersøgt mulighederne for et fælles ”projektrum” på 

kommunens hjemmeside, hvor udvalgsmedlemmerne kan udveksle information mv. 

Projektrummet kan være synligt for offentligheden, men kun redigerbart for 

distriktsudvalgets medlemmer. 

  

 

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) 

Oplæg 21.6.2012 til opfølgning på DU´s temadag 21.1.2012.ppt (dok.nr.67820/12) 
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5. Kommunale forsøgsprojekter i landdistrikterne 

"Tiltrækning, fornyelse, koordinering og økonomisk vækst" 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune, Center for Arbejdsmarked har fået tilsagn om et tilskud 

fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til projektet ”Tiltrækning, fornyelse, 

koordinering og økonomisk vækst”.  

  

Jens Martin Jacobsen fra Center for Arbejdsmarked orienterer på mødet om 

projektet og dets muligheder vedr. erhvervsudviklingsmuligheder i landdistrikterne. 

 

Indstilling 

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

drøftelse. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 21. juni 2012 

Jens Martin Jacobsen orienterede om projektet og opfordrede alle virksomheder i 

landdistrikterne til at tage kontakt til ham, for at høre mere indgående om deres 

specifikke muligheder for brug af forskellige ansættelsesordninger samt 

opkvalificering af medarbejderne i virksomheden. 

Projektet kører over det næste år. Folder og visitkort blev udleveret. 

Der opfordres til at alle i distriktsudvalget fortæller om de nye muligheder til jeres 

bagland. Her tænkes især på virksomheder, borgerforeninger, idrætsforeninger og 

andet foreningsliv. 

  

Jens Hedegaard Kristensen spurgte ind til muligheden for tilskudsordning indenfor 

turisme og formidling til f.eks. ansættelse af en historiker e.l. til registrering og 

formidling af stier i forbindelse med projektet ”Endeløse Stier”.  

Dette kan være en mulighed – stillingen skal dog formentlig oprettes som en 

løntilskudsstilling i Frederikshavn Kommune eller LAG Vendsyssel. 

Gitte M: Håber at der med dette projekt åbner sig nye døre. 

Bent C: De ledige er et stort potentiale for væksten – også i landdistrikterne 

Betty S: Se distriktsudvalget som en erhvervsvirksomhed. I Tyskland er 1/3 af 

landet registreret som naturparker, hvilket betyder at de kan skabe vækst og 

indtjening med naturen som vækstdynamo. 

  

 

Bilag 

Tilsagnsbrev_tiltrækning fornyelse koordinering økonomisk vækst.pdf (dok.nr.58970/12) 

Ansøgning_tiltrækning fornyelse koordinering økonomisk vækst.pdf (dok.nr.58968/12) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/4906 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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6. Fællesprojekt med Hjørring Kommune vedr. nedlæggelse af 

stier og "De endeløse stier i Vendsyssel"  

 

Sagsfremstilling 

Betty Steglich-Petersen har fremsendt følgende som baggrund for opstart af 

fællesprojekt med Hjørring Kommune via LAG-Vendsyssel om De Endeløse Stier i 

Vendsyssel.  

  

Vi har i landdistriktspolitikken en vedtagelse om projektet De Endeløse Stier, der 
kan fremme den langsomme turisme med en infrastruktur, der både er bæredygtig 
og spektakulært anderledes pga. Nordvendsyssels enestående natur. 

Hvorfor satse på skibakker og palmestrande, når vi har den ægte vare lige 
udenfor? Erhvervs-/turismekonferencer slutter også altid af med, at vi skal bruge 
naturen proaktivt og igangsætte turistprojekter som fugleture, Hestene i Lysets 
Land osv. Bosætning i yderområder forudsætter også tilgængelighed til 
naturværdierne. 

Frederikshavn Kommune har tidligere fremsendte nogle store kort til alle 

distrikterne til sti-registrering. Ros for det – men de var umiddelbart ikke retvisende 

og desuden uhåndterlige. I Grønt Råd for nylig tilkendegav Naturkontoret, at man 

gerne imødeså borgernes indberetninger om nedlagte stier og markveje siden 

2004. Kommunen har p.t. ikke overblik over, hvilke markveje, postruter eller 

kirkestier mv. der måtte være nedlagt, da kommunen bl.a. ikke får alle oplysninger 

om nedlæggelserne fra borgerne. Men der er anmeldelsespligt og pligt til at 

forelægge spørgsmålet for de grønne organisationer. Så har man kendskab til 

nedlagte stier og gamle veje, så underret kommunen. 

Er der basis for et fællesprojekt med Hjørring Kommune via LAG om De endeløse 

Stier i Vendsyssel? 

 

Indstilling 

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

stillingtagen. 

  

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 21. juni 2012 

Betty Steglich-Petersen orienterede desuden om mulighederne vedr. Naturparker 

samt Kløverstier og overleverede materiale om tiltagene til Distriktsudvalgets 

sekretær, Line Schulz. Er der nogle medlemmer der er interesseret i materialet til 

udlåns, kontakt da Line Schulz.  

Betty gør opmærksom på, at Frederikshavn Kommune har indsendt ansøgning til 

Friluftsrådet for at komme i betragtning til titlen som Årets Friluftskommune 2012. 

Vedlagt dette referatet er Kommunens indsendte bilag til ansøgningen.  

  

Udvalget tilsluttede sig principielt at der indgås et samarbejde med Hjørring 

Kommune via LAG om De Endeløse Stier i Vendsyssel. 

Punktet genoptages på næstkommende møde i sammenhæng med 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 08/5062 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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arbejdsgruppens fremlæggelse af fællesprojektet ”Alle Mand af Huse” jf. 

opfølgningen på temadagen. 

  

 

Bilag 

Frh´s ansøgning om Friluftskommune - orientering til DU - Bilag 1.pdf (dok.nr.70014/12) 

 
  



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 21. juni 2012 Side 13 af 28 

 

7. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudviking - Sulbæk 

Borgerforening, projekt legeplads og fællesareal 

 

Sagsfremstilling 

Sulbæk Borgerforening ansøger Frederikshavn Kommune, Distriktsudvalget om 

tilskud på 45.000 kr. til pavillon inkl. inventar og installationer, multtoilet, 

petanquebane og bord-/bænkesæt til byens legeplads og fællesareal. 

  

Fællesarealet - beliggende ved det gamle vandværk - bliver allerede brugt til 

forskellige aktiviteter, såsom det årlige loppemarked samt boldspil og leg. Pladsen 

rummer i dag en ”ældgammel” pavillon, en muret grill, en trampolin, et lille legehus 

og et legetårn med rutsjebane. Der er også et par fodbold-/håndboldmål samt en 

basketboldkurv.  

  

Sulbæk Borgerforening ønsker at skabe et samlingssted, hvor byens borgere kan 

mødes på tværs af aldersgrænser til leg, sport, hygge og ikke mindst sammenhold. 

Drift og vedligehold står Sulbæk Borgerforening for. 

Projektet har et budget på 218.087,50 kr.  

LAG-Vendsyssel har bevilliget 90.000 kr. til projektet. Ansøger har selv lagt 

18.087,50 kr. samt anden privat finansiering på 25.000 kr og frivilligt arbejde for 

40.000 kr. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Distriktsudvalget 

anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der bevilges 45.000 kr. fra kontoen til 

medfinansiering af landdistriktsindsatsen til legeplads og fællesareal i Sulbæk. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 21. juni 2012 

Meike Thomsen orienterede om ansøgningens indhold. Meike forlod mødet under 

behandling af punktet. Punktet blev drøftet. 

  

Distriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der bevilges 45.000 kr. som 

finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. 

  

Hvis Økonomiudvalget bevilger tilskud på 45.000 kr. vil der være 434.600 kr. 

tilbage i udisponerede/uforbrugte midler til rest på kontoen til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen.  

  

 

Bilag 

Projekt Legeplads og Fællesareal, Sulbæk.pdf (dok.nr.58819/12) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/4549 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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8. Ansøgning om tilskud til fællesarrangement "Tour de 

Skæve - Sæby" 2012 

 

Sagsfremstilling 

Pilotprojektet ”Tour de Skæve-Sæby” ansøger Frederikshavn Kommune, 

Distriktsudvalget om tilskud på 31.000 kr. til omkostninger i forbindelse med 

afholdelse af arrangement den 9.august 2012. Herunder fællesspisning, folder med 

kortmateriale, færdselsveste, skilte og udstyr til heste. 

  

”Tour de Skæve-Sæby” er et pilotprojekt for eventen: Alle Mand af Huse – en 

fælles landdistriktevent i 2013, som sætter landsbyerne på kortet med fokus på 

sundhed og motion, smagen af landsbyerne, besøge hinanden og bevæge sig 

energirigtigt ved at gå, cykle, ride og køre med hestevogn gennem kommunens 

naturskønne landsbyer, for derved at skabe nye ”gamle” muligheder for både 

bosætning og turisme. 

  

”Tour de Skæve-Sæby” er en 35 km lang tur på gåben eller til hest. Se ruten på 

kortbilag. Der startes kl. 8.00 i Skæve og sluttes af på Sæby havn til fællesspisning 

sammen med havkajakkerne der kommer fra havsiden fra Voerså til Sæby. 

  

Projektet har et samlet budget på 59.000 kr. Heraf 10.000 kr. i frivilligt arbejde og 

10.000 kr. i kommunalt bidrag via naturvejleder. Turen har en egenbetaling på 100 

kr. pr. person. Med et forventet antal deltagere på 80 personer giver det en samlet 

egenbetaling på 8.000 kr. Projektet har ikke søgt tilskud fra LAG-Vendsyssel. 

Distriktsudvalget ansøges om dækning af de faktiske udgifter minus 

egenbetalingen. Naturvejleder/Styregruppe aflægger således regnskab overfor 

Distriktsudvalget og eventuelle ikke brugte midler returneres til Distriktsudvalgets 

konto. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Distriktsudvalget 

drøfter ansøgningen og tager stilling til, hvorvidt man vil anbefale Økonomiudvalget 

at støtte projektet. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 21. juni 2012 

Betty Steglich-Petersen orienterede om fællesprojektets indhold.  

Der var enighed om, at dette projekt er et fælles projekt, som udvalget ønsker at 

bakke op om. Tidligere holdninger om ikke at give tilskud til fortæring blev derfor 

tilsidesat. 

  

Tour de Skæve-Sæby er et pilotprojekt for projektet ”Alle Mand af Huse”. 

Distriktsudvalget er positive overfor projektet og alle er klar til at bakke op om 

arrangementet, når der er fundet ressourcer til det store koordinerings- og 

organiseringsarbejde, som en sådan event vil kræve. Kan dette eventuelt løses 

gennem ansættelse af eventkoordinator med løntilskud? 

Frederikshavn Kommune kan ikke påtage sig koordineringsopgaven, men vil gerne 
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være med til at bringe parterne sammen (erhvervslivet, turistkontoret m.fl.). 

  

  

Distriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der bevilges op til 31.000 kr. til 

omkostninger i forbindelse med afholdelse af pilotprojektet ”Tour de Skæve-Sæby”. 

Projektet finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. 

  

Hvis Økonomiudvalget bevilger tilskud på 31.000 kr. vil der samlet være 403.600 

kr. tilbage i udisponerede/uforbrugte midler til rest på kontoen til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen. Heraf er der 113.600 kr. tilbage af de midler, som kan søges 

af projekter, der ikke har fået tilskud fra LAG Vendsyssel. 

  

Eventuelle uforbrugte midler til rest på kontoen til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen ved årsskiftet 2012-2013 ønskes overført til projektet ”Alle 

Mand af Huse”. 

  

 

Bilag 

Ansøgning om tilskud til fællesarrangement - Tour de Skæve-Sæby, august2012.PDF (dok.nr.58903/12) 

Tour de Skæve-Sæby, august2012 - ruteforløb.pdf (dok.nr.58511/12) 

 
  



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 21. juni 2012 Side 16 af 28 

 

9. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling – Skæve 

Idrætsforening, opførelse af lagerbygning 

 

Sagsfremstilling 

Skæve Idrætsforening ansøger Frederikshavn Kommune, Distriktsudvalget om 

tilskud på 28.208 kr. til opførelse af lagerbygning. 

  

Skæve Idrætsforening har to små gamle arbejdsvogne, som i dag bliver brugt til 

lager i mangel på bedre. Foreningen kunne godt tænke sig at få bygget et ordentligt 

lager med plads til opbevaring af foreningens ting, såsom ekstra borde, stole, 

kridtmaskine, grill mm. 

  

Foreningen består af herre og dame forboldhold, petanquehold samt Berne Senne 

hundeklub. 

Skæve Idrætsforening står selv for hele opbygningen og søger således primært 

penge til materialer. 

  

Drift og vedligehold står Skæve Idrætsforening for. 

Projektet har et budget på 44.206 kr. heraf frivilligt arbejde for 16.000 kr. Projektet 

har ikke søgt tilskud fra LAG-Vendsyssel. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Distriktsudvalget 

anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der bevilges 11.051,50 kr. svarende til 25% 

af projektets samlede budget, fra kontoen til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen til lagerbygning. 

  

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 21. juni 2012 

Orla Hansen orienterede om ansøgningens indhold. 

  

Grundet den særlige økonomiske situation som Skæve Idrætsforening står i, 

anbefaler Distriktsudvalget overfor Økonomiudvalget, at der bevilges det fulde 

anførte beløb på 28.208 kr. som finansieres af kontoen til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen,  

  

Hvis Økonomiudvalget bevilger tilskud på 28.208 kr. vil der samlet være 375.392 

kr. tilbage i udisponerede/uforbrugte midler til rest på kontoen til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen. Heraf er der 85.392 kr. tilbage af de midler, som kan søges 

af projekter, der ikke har fået tilskud fra LAG Vendsyssel. 

  

  

 

Bilag 

Regnskab Skæve Idrætsforening (dok.nr.28608/12) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/2198 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 21. juni 2012 Side 17 af 28 

 

Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Skæve Idrætsforening (dok.nr.20238/12) 
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10. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling – Understed 

Borgerforening, borde/bænke/grill 

 

Sagsfremstilling 

Understed og Omegn’s Borgerforening ansøger Frederikshavn Kommune, 

Distriktsudvalget om tilskud på 19.000 kr. til borde, bænke og grill til shelterpladsen 

Granly. 

  

En ny shelterhytte er under opførelse, da den gamle brændte. Der er ingen borde 

og bænke på pladsen, og der ansøges derfor om penge til køb af 2 borde-

/bænkesæt. Desuden trænger pladsen til en ny grill, da den nuværende er nedslidt 

efter 10 års virke. 

Borde og bænke samt ny grill vil være et stort aktiv for Understed og opland. Det vil 

forbedre Margurit Ruten og være attraktivt for alle de mange 

cykelcampister/hesteryttere og andre på udflugt, som gør brug af pladsen. 

Da vi ønsker at pladsen skal stå pæn og attraktiv, har Borgerforeningen valgt at stå 

for vedligeholdelsen af pladsen i samarbejde med døgninstitutionen Granly. 

Projektet har et budget på 19.000 kr. Heraf frivilligt arbejde for 2.000 kr. og 

egenfinansiering på 2.500 kr. Projektet har ikke søgt tilskud fra LAG-Vendsyssel. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Distriktsudvalget 

anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der bevilges 4.750 kr. svarende til 25% af 

projektets samlede budget, fra kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen 

til borde, bænke og grill ved Shelterplads Granly. 

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

  

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 21. juni 2012 

Punktet blev drøftet. 

  

Distriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der bevilges 4.750 kr. som 

finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. 

  

Hvis Økonomiudvalget bevilger tilskud på 4.750 kr. vil der samlet være 370.642 kr. 

tilbage i udisponerede/uforbrugte midler til rest på kontoen til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen. Heraf er der 80.642 kr. tilbage af de midler, som kan søges 

af projekter, der ikke har fået tilskud fra LAG Vendsyssel. 

  

  

 

Bilag 
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Ansøgning_borde bænke grill_Shelterpladsen Granly.pdf (dok.nr.59339/12) 
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11. 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.    

  

 

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 



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 21. juni 2012 Side 22 af 28 

 

  

 

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. 

  

  

  

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Drøftelse af driftsaftaler primært vedr. restmidler fra 2011. Der er fremsendt 

følgende oplæg fra Betty Steglich-Petersen: 

  

Distriktsudvalget besluttede på sidste møde 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 
  

Hvad sker der med de ubrugte midler fra 2011? Det er nu 1 år siden, det var på 

dagsordenen sidst. Der henstår så vidt jeg husker 400.000 kr. Det må være 

rimeligt, at de penge kommer DU selv til gode. Når landdistriktsprogrammet i 2013 

udløber ved man ikke, om der fremadrettet kommer LAG-midler, men der er man 

også mere nøjeregnende med ikke at give til småtingsafdelingen. Men at det 

primært skal skabe vækst og arbejdspladser. 

  

Er der mulighed for at Økonomiudvalget kan ændre tildelingsproceduren vedr. de 
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25% projektstøtte, hvis Distriktsudvalget er enige herom? 

Har vi råd til ikke at have en koordinator? jf. Hjørringmodellen og jf. www.landsby-

rebild.dk 

  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 21. juni 2012 

Bent Westerberg, Centerchef for Udvikling & Erhverv orienterede om, at de 

400.000 kr. i uforbrugte midler fra 2011 i forbindelse med regnskabsafslutningen er 

gået tilbage i kommunekassen og overføres dermed ikke til 2012. 

  

Orla Hansen stiller spørgsmålstegn ved hensigten med Økonomiudvalgets 

beslutning om maks. 25 % i tilskud til projekter, som ikke i forvejen er støttet af LAG 

Vendsyssel.  

Jens Hedegaard Kristensen orienterede om, at Økonomiudvalgets hensigt har 

været at fordele pengene til så mange som muligt, samt at opfordre til et større 

eget engagement. 

  

Fremover gives løbende opdatering på budget/regnskab som et fast punkt på 

dagsordenen. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

 

Bilag 

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

 
  



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 21. juni 2012 Side 24 af 28 

 

12. Opsamling på inspirationstur til kommunens sydlige 

landdistrikter 

 

Sagsfremstilling 

Der vises billeder fra turen. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 21. juni 2012 

Vedhæftet som bilag er billeder fra Distriktsudvalgets tur til kommunens sydlige 

landdistrikter den 2.juni 2012. 

  

  

 

Bilag 

opsamling - rundtur landdistrikterne 2012.pdf (dok.nr.70043/12) 
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13. Orientering fra sekretariatet 

 

Sagsfremstilling 

Besøg fra ENV: 

Grundet flere oplæg fra eksterne parter til dagens møde udsættes oplægget fra 

ENV, Peter Kjeldgaard. Sekretariatet tager kontakt til Peter Kjeldgaard omkring 

deltagelse i næste møde i Distriktsudvalget den 26.september 2012. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 21. juni 2012 

 Spørgeskema ang. mobildækning er sendt rundt til alle pr. mail. 
  

 Fremover udsendes dagsorden og referat kun som link i mail til 
kommunens hjemmeside, hvor materialet kan læses og downloades. 

  

 Line Schulz undersøger mulighederne for at fremvise dagsordenen samt 
bilag digitalt til møderne, så print af dagsorden og bilag holdes på et 
minimum.  
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14. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

  

  

 

Indstilling 

  

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

  

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 21. juni 2012 

Nyt fra LAG Vendsyssel: 

Den nye LAG-koordinator, Tove Fønns præsenterede sig selv og henviste til at 

distriktsudvalgets medlemmer altid er velkomne til at kontakte hende pr. telefon og 

mail. Find kontaktinfo på www.lag-vendsyssel.dk  

  

Tove orienterede om, at LAG Vendsyssel har en pulje af uforbrugte driftsmidler, 

som de vil bruge på selv at sætte nogle projekter i gang inden for: 

 Forprojekter 

 Samarbejde 

 Den frivillige arbejdskraft 
  

Har Distriktsudvalget idéer til kommende projekter bydes de meget velkomne. Skriv 

kort omkring idé, budget og hvad I vil opnå og send det til Tove eller ring til hende. 

Foreløbig er der afsat op til 25.000,- pr. projekt. 

  

Landdistrikterne skal desuden være opmærksomme på, at der i 2013 kun er 

ansøgningsrunder i foråret, da programmet udløber ultimo 2013. Der er således fra 

dags dato 4 ansøgningsrunder tilbage. 

  

  

Nordjyske Forsamlings- og Kulturhuse 

Gitte Mortensen spurgte, om der var nogle af Distriktsudvalgets medlemmer, som 

også er medlem af ovenstående forening. Der var ikke nogle af de tilstedeværende, 

der var medlem. 

  

  

Hjemmeside 

Betty Steglich-Petersen roste Rasmus Østergaard for hans ihærdige hjælp til 

folkene i Jerup med opbyggelsen af deres hjemmeside. De var meget glade for 

hjælpen.  
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Næste møde 

Næste møde afholdes i Karup, onsdag den 26.september 2012 kl. 19.00. 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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