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1.

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling
Dagsorden til mødet udsendt pr. e-mail den 20. september 2012.

Åben sag
Sagsnr: 10/2687
Forvaltning: CTM
Sbh: lssc
Besl. komp: DU

Indstilling
Den konstituerede direktør med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at
Distriktsudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning Distriktsudvalget den 26. september 2012
Dagsordenen blev godkendt.
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2.

Godkendelse af referat fra mødet den 21. juni 2012

Sagsfremstilling
Referat fra mødet den 21. juni 2012 i Hørby er udsendt pr. e-mail den 29. juni 2012.

Åben sag
Sagsnr: 10/2687
Forvaltning: CTM
Sbh: lssc
Besl. komp: DU

Indstilling
Den konstituerede direktør med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at
referatet godkendes.

Beslutning Distriktsudvalget den 26. september 2012
Referatet blev godkendt.
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3.

Fællesprojekter: Oplæg fra de 4 arbejdsgrupper

Sagsfremstilling
Jf. beslutning i Distriktsudvalget den 21.juni 2012 holder nedenstående 4

Åben sag
Sagsnr: 12/7535
Forvaltning: CUE
Sbh: lssc
Besl. komp: DU

arbejdsgrupper et oplæg om hvilke udfordringer vi står overfor indenfor de enkelte
temaer.
Oplæggene skal danne baggrund for prioritering og valg af fælles projekter.

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)
Beslutning Distriktsudvalget den 26. september 2012
1.Alle mand af huse
Helle Madsen og Betty Steglich omdelte oplæg ”Alle mand af huse 2014”, der
vedlægges referatet som bilag, og fortalte at LAG-Vendsyssel har bevilget 50.000
kr. i første omgang til bl.a. projektkoordination for fælles projekt med Hjørring.
Der efterspørges nu lokale initiativer/landsbyprojekter og ildsjæle til den videre
projektudvikling/tilrettelæggelse. Der er brug for mange forskellige initiativer – både
overnatning og aktiviteter på alle niveauer. Fra primitiv overnatning i skoven til
Ruths Hotel og fra rollatortur til Vendsyssel Maraton.
Der blev fremsat ønske om en idébank f.eks. via facebook, hvor alle kan byde ind
med idéer.
Projektet genoptages på næste distriktsudvalgsmøde med henblik på lokale
interessetilkendegivelser. Distriktsudvalget tilslutter sig fortsat fællesprojektet.
Arbejdsgruppen opfordres til jf. dagsordenens pkt. 8 - Økonomi, at fremsende
ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling til Distriktsudvalgets kommende
møde.

2.Tomme huse/fraflytning
Frede Gaardlund fortalte, at det er en vigtig problemstilling for distriktsbyerne. Der
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findes en række erfaringsmateriale fra bl.a. Thisted, Hjørring, Lolland og Vestervig.
Der menes, at være købere til en del huse i landdistrikterne, men bankerne siger
mange gange nej til at låne penge ud til huskøbene. Det foreslås, at man inviterer
bankerne til en dialog om emnet.
Gruppen arbejder videre og projektet genoptages senere på distriktsudvalgsmøde

3.Energi
Jørgen Steensgaard spurgte til, om der var flere, som ønskede at være med i
gruppen og eventuelt også, om der var en person, som ønskede at være tovholder.
Ove Christensen (Åsted-Rydal) og Søren Sørensen (Karup) meldte sig
arbejdsgruppen.
Der er planlagt møde i arbejdsgruppen i den kommende uge (uge 40).
”Energi” anses snarere som landsbyprojekter end enkeltboligprojekter.
Projektet genoptages senere på distriktsudvalgsmøde.

4.Markedsføring
Gitte Mortensen orienterer om det tidligere projekt ”Perler på en snor” fra 2009.
Betty Steglich foreslog, at man drager nytte af de erfaringer der er gjort i
forbindelse med projektet ”Perler på en snor” i markedsføringsstrategien for ”Alle
Mand af Huse”.
Peter Lind-Bonderup mener, at det er rigtigt interessant og forbilledligt, at man kan
noget mere, når landsbyerne går sammen. Det er indlysende og oplagt, at man
laver fælles aktiviteter/projekter – eventuelt ”fælles geografiske
markedsføringsområder” – som Voerså, Lyngså og Præstbro har vist det i projektet
”Perler på en snor”.
Projektet tænkes sammen med projekt ”Alle mand af huse”.

Bilag
Opfølgning på temadag - DU beslutning 21juni 2012.pdf (dok.nr.98795/12)
Alle Mand af Huse 2014 - projektoplæg.pdf (dok.nr.112084/12)
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4.

Fællesprojekter: Prioritering og valg af projekter

Sagsfremstilling
Jf. beslutning i Distriktsudvalget den 21.juni 2012 prioriteres og vælges der mellem

Åben sag
Sagsnr: 12/7535
Forvaltning: CUE
Sbh: lssc
Besl. komp: DU

de 4 fællesprojekter.
-

Alle Mand af Huse
Tomme huse/Fraflytning

-

Energi
Fælles Markedsføring ”Perler på en snor”

Prioriteringen foretages på baggrund af oplæg fra arbejdsgrupperne.
Udvalget har tidligere besluttet, at ”Alle Mand af Huse” er et fællesprojekt.

Indstilling
Den konstituerede direktør med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller sagen til
drøftelse og beslutning.

Beslutning Distriktsudvalget den 26. september 2012
Jf. Distriktsudvalgets drøftelse og beslutning under dagsordens punkt 3:


Fællesprojekt ”1. Alle mand af huse” og ”2. Fælles markedsføring/Perler på
en snor” tænkes sammen.



Fællesprojekt ”3. Tomme huse/fraflytning” og ”4. Energi” genoptages på
senere distriktsudvalgsmøde.
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5.

Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling -

Kirsebærbyen Voerså

Åben sag
Sagsnr: 12/7415
Forvaltning: CTM
Sbh: lssc
Besl. komp: DU/ØU

Sagsfremstilling
Voerså Byudvikling ansøger Frederikshavn Kommune, Distriktsudvalget om tilskud
på 20.000 kr. til kirsebærtræer, byskilte, flagstænger mv. til etablering af Voerså
som Kirsebærby.
Målet med projektet er at sørge for, at der i løbet af de næste to år bliver plantet
mindst ét kirsebærtræ i alle byens haver, og at det kirsebærlaug der oprettes i den
forbindelse afholder en årlig kirsebærrets dag samt yderligere et årligt møde med et
kirsebærrelateret emne.
Voerså har fra slutningen af 1800-tallet og frem til ca. 1960 været berømt for sine
kirsebær – både i blomstringssæsonen og ved høsttid. Ønsket med projektet er at
promovere Voerså og skabe fornyelse og noget som byen kan samles om i mange
år frem.
Vedligeholdelsen varetages af Voerså Kirsebærlaug.
Projektet har et budget på 103.000 kr. Heraf har LAG-Vendsyssel bevilget 51.500
kr. til projektet. Der er frivilligt arbejde for 30.000 kr. samt privat finansiering for
1.500 kr.

Indstilling
Den konstituerede direktør med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at
Distriktsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der bevilges 20.000 kr. fra
kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen til projektet Kirsebærbyen
Voerså.

Beslutning Distriktsudvalget den 26. september 2012
Mogens Berg orienterede om ansøgnings indhold og forlod herefter mødet under
behandling af punktet.
Distriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at der bevilges tilskud på 20.000 kr.,
som finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.
Hvis Økonomiudvalget bevilger tilskud på 20.000 kr., vil der samlet være 350.642
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 - Voerså KirsebærBy.pdf (dok.nr.99022/12)
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6.

Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling -

foreningshus i Dybvad Søpark

Åben sag
Sagsnr: 12/7417
Forvaltning: CTM
Sbh: lssc
Besl. komp: DU/ØU

Sagsfremstilling
Dybvad Borgerforening, Dybvad Open Air, Voer Å Sportsfiskerforening samt
Gravhundeklubben ansøger Frederikshavn Kommune, Distriktsudvalget om tilskud
på 50.000 kr. til etablering af foreningshus i Dybvad Søpark.
Huset skal benyttes til diverse foreningsaktiviteter så som møder og kurser, som
samlingssted i forbindelse med diverse aktiviteter samt som udflugtsmål for
plejehjemmets beboere. Der vil blive adgang for alle de foreninger og
interessegrupper, der bruger eller vil bruge Søparken.
Det er ønsket at huset skal være samlingssted for aktiviteter og samtidig være med
til at knytte de forskellige interessegrupper tættere sammen for at sikre et stærkt
foreningsliv i Dybvad.
Foreningshuset er delvist etableret. Driftsudgifter og fremtidig vedligeholdelse
varetages af de involverede foreninger i fællesskab.
Projektet har et budget på 267.638 kr. Heraf har LAG-Vendsyssel bevilget 100.000
kr. Der er frivillig arbejdskraft for 100.000 og en egenfinansiering på 17.638 kr.

Indstilling
Den konstituerede direktør med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at
Distriktsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der bevilges 50.000 kr. fra
kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen til etablering af foreningshus i
Dybvad Søpark.

Beslutning Distriktsudvalget den 26. september 2012
Louise, sekretær for Dybvad Borgerforening orienterede om ansøgnings indhold og
forlod herefter mødet under behandling af punktet.
Distriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at der bevilges tilskud på 50.000 kr.,
som finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.
Hvis Økonomiudvalget bevilger tilskud på 50.000 kr., vil der samlet være 300.642
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 - foreningshus Dybvad.pdf (dok.nr.99018/12)
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7.

Anøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Det kreative

rum, Knivholt Hovedgård

Åben sag
Sagsnr: 12/7416
Forvaltning: CTM
Sbh: lssc
Besl. komp: DU/ØU

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Foreningen Knivholt Hovedgård ansøger Frederikshavn Kommune,
Distriktsudvalget om tilskud på 202.687 kr. til etablering af ”Det Kreative Rum”.
Hovedgården er beliggende tæt på Frederikshavn i naturskønne omgivelser, og
besidder en kulturel og historisk værdi, som ikke findes andre steder i området.
Knivholt kan dateres tilbage til 1419. Den er i dag en selvejende institution under
Frederikshavn Kommune og drives af Foreningen Knivholt.
Formålet med projektet er at få etableret et kreativt rum der mødekommer behovet
for at kreative sjæle, især fra de mindre samfund, kan mødes og inspirere hinanden
for at udvikle kunst og kultur i området. Desuden er formålet at etablere et rum,
hvorfra kunstens oplevelsesmæssige og læringsmæssige potentiale kan formidles
via et stigende aktivitetsniveau. Endelig er det intentionen, at rummet skal kunne
anvendes til undervisning af både børn og voksne.
Foreningen Knivholt ønsker kontinuert at udvikle det høje aktivitetsniveau på
Knivholt og at forbedre rammerne for arrangementer og aktiviteter.
Drift og vedligehold af Det Kreative Rum står Foreningen Knivholt for.
Projektet har et samlet budget på 920.633 kr. Heraf har LAG-Vendsyssel bevilget
150.000 kr. til projektet, og der er frivilligt arbejde for 90.000 kr.

Indstilling
Den konstituerede direktør med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at
Distriktsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der bevilges 150.000 kr.,
svarende til tilskuddet fra LAG-Vendsyssel, fra kontoen til medfinansiering af
landdistriktsindsatsen.

Beslutning Distriktsudvalget den 26. september 2012
For og imod anbefaling af støtte til projektet blev drøftet. Herunder på den ene side
projektets og Knivholts centrale rolle og funktion for landdistrikterne, og på den
anden side hvorvidt Knivholt betragtes som en del af landdistrikterne.
Anbefaling af tilskud blev sat til afstemning:
For at anbefale tilskud stemte 10.
Imod at anbefale tilskud stemte 10.
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Hermed sendes ansøgningen til Økonomiudvalget.
Hvis Økonomiudvalget bevilger tilskud på 150.000 kr., vil der samlet være 150.642
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
Ansøgning - Det Kreative Rum - Knivholt.PDF (dok.nr.98776/12)
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8.

Økonomi

Sagsfremstilling
Bilag med status på Distriktsudvalgets økonomi pr. dags dato er vedlagt til

Åben sag
Sagsnr: 10/8363
Forvaltning: CTM
Sbh: lssc
Besl. komp: DU

orientering.
Før dagens møde, er der et disponibelt beløb på i alt 370.642 kr., heraf må
maksimum 80.642 kr. anvendes til projekter, der ikke er støttet af LAG-Vendsyssel.

Hvis der bevilges tilskud til dagsordenens 3 ansøgninger (pkt. 5-7) vil der herefter
være et disponibelt beløb på 150.642 kr., hvoraf maksimum 80.642 kr. må
anvendes til projekter, der ikke er støttet af LAG-Vendsyssel.
Efter d.d. er der én ansøgningsrunde tilbage inden årets udløb.
Beslutning Distriktsudvalget den 26. september 2012
Oversigt over støttede projekter i 2012 med angivet støttebeløb blev omdelt.
Oversigten vedlægges referat fra dagens møde.
Betty Steglich bemærker, at der er afsat 31.000 kr. til Tour de Skæve-Sæby. Dette
beløb er reelt noget mindre og der vil derfor, efter regnskabsaflægning, være flere
disponible midler.
Anders Broholm m.fl. opfordrer til, at distrikterne benytter sig af hele den pulje, som
er afsat til Distriktsudvalget. Der er kun 1 ansøgningsrunde tilbage dette år.
Peter Lind-Bonderup foreslår at Distriktsudvalget ansøger sig selv om
medfinansiering til fællesprojektet ”Alle Mand af Huse”. LAG-Vendsyssel har
bevilget 50.000 kr. til projektet. Der bør således kunne ansøges om et matchende
beløb hos Distriktsudvalget.

Bilag
Økonomioversigt sept2012.pdf (dok.nr.99054/12)
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9.

Orientering fra LAG

Sagsfremstilling


Orientering fra LAG

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

Tove Fønss, koordinator for LAG-Vendsyssel orienterer på mødet om
sidste nyt fra den Lokale Aktionsgruppe.



Finansiering af LAG, programperiode 2014-2020
Landdistrikternes Fællesråd har sammen med 43 af landets kommuner,
heriblandt Frederikshavn Kommune, fremsendt et åbent brev til ministeren
for fødevarer, landbrug og fiskeri, Mette Gjerskov og ministeren for by,
bolig og landdistrikter, Carsten Hansen.
Med brevet vil Landdistrikternes Fællesråd og de 43 kommuner gøre
regeringen opmærksom på de Lokale Aktions Gruppers (LAG) store
betydning for landdistrikterne samt lægge op til, at man udvider midlerne i
den kommende programperiode for 2014-2020.
Ministrene opfordres til at udvide puljen til minimum 150 mio. kr. årligt. I
den nuværende programperiode 2007-2013 har der ca. været afsat 110
mio. kr. pr. år.

Beslutning Distriktsudvalget den 26. september 2012
Tove Fønss orienterede om, at:
-

Der holdes åbent hus på udvalgte LAG-støttede projekter den 30. september
2012 til LAG’ens Dag – herunder bl.a. Det Kreative Rum på Knivholt

-

LAG Vendsyssel inviterer til konference for Idé-udvikling den 3. november 2012
på Sindal Skole. Invitationen er efter udvalgets møde sendt til udvalgets
medlemmer med opfordring til at repræsentanter fra alle distrikter deltager i
konferencen.

-

Landdistriktsprogrammet udløber ved udgangen af 2013, det vil sige, at der er
to ansøgningsrunder tilbage.

-

LAG Vendsyssels hjemmeside er blevet opdateret (www.lag-

vendsyssel.dk). Distrikterne opfordres til at sende mail til Tove Fønss, hvis
de har relevant materiale til hjemmesiden.
-

LAG Vendsyssel overvejer at afholde temaaften om fundraising.
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Bilag
Åbent-brev-fra-Landdistrikternes-Fællesråd-og-43-kommuner.pdf (dok.nr.98984/12)
LAGens dag 2012.pdf (dok.nr.112124/12)

Distriktsudvalget - Referat - 26. september 2012

Side 17 af 21

10. Orientering fra sekretariatet
Sagsfremstilling


Deltagelse i Landdistrikternes Dag
Helle Madsen, Anita Skat Jensen og Line Søndergaard Schulz deltager i

Åben sag
Sagsnr: 10/2690
Forvaltning: CTM
Sbh: lssc
Besl. komp: DU

Landdistrikternes Dag på Christiansborg den 24. oktober 2012.
Temaerne for dagen er ”Uddannelse for unge i landdistrikterne og
yderområder”, ”Fremtidens muligheder for erhvervsudvikling og
jobskabelse i landdistrikter og yderområder” samt ”Lige muligheder i hele
landet for adgang til bredbånd og mobiltlf.”


Besøg fra ENV
Peter Kjeldgaard fra ENV har ikke mulighed for at deltage på dette møde
og ej heller på det næstkommende møde. Peter Kjeldgaard vil undersøge
muligheden for, at en af hans kollegaer i stedet kan holde oplæg vedr.
deres tilskudsmuligheder for Distriktsudvalget.
Indtil da opfordres Distriktsudvalgets medlemmer til at søge oplysninger på
Nord Energi’s hjemmeside www.env.dk under menupunktet ENVFonden.



Medlemskab i Det Grønne Råd
Det er tidligere blevet besluttet, at vi ønsker en repræsentant fra
Distriktsudvalget i Det Grønne Råd. Ansøgning om medlemskabet i Det
Grønne Råd er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget.
Kandidater til repræsentantposten bedes melde sig til Line S. Schulz inden
næstkommende møde senest 30.oktober 2012.



Orientering om bevillingen fra Økonomiudvalget til Tour de SkæveSæby
Bent Westerberg orienterer



Mulighed for projektrum/debatforum på kommunens nye hjemmeside
Line S. Schulz orienterer

Supplerende sagsfremstilling

Beslutning Distriktsudvalget den 26. september 2012
Medlemskab i Det Grønne Råd
Et eventuelt medlemskab af den Grønne Råd drøftes og besluttes på næste møde.
Referat af tidligere distriktsudvalgsbehandling vedlægges.

Orientering om bevillingen fra Økonomiudvalget til Tour de Skæve-Sæby
Bent Westerberg orienterede om Økonomiudvalgets behandling, herunder at det
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ikke anses betimeligt at yde offentligt tilskud til forplejning/fortæring.

Mulighed for projektrum/debatforum på kommunens nye hjemmeside
Lind Schulz fortalte, at ny opdateret kommunal hjemmeside bliver offentliggjort den
1.oktober. Desuden arbejdes der på, hvordan der kan laves et
projektrum/debatforum for distriktsudvalget.
Demonstration af den nye hjemmeside gives på senere distriktsudvalgsmøde.
Den nye hjemmeside er i højere grad nyhedspræget. Distrikterne opfordres derfor
til at sende en mail til Line Schulz (LSSC@frederikshavn.dk), hvis man ønsker at
fortælle den gode historie eller informere om hvad der rør sig landdistrikterne.
Distriktsudvalget har tidligere spurgt til muligheden for et interaktivt kort på
hjemmesiden. Dette er muligt på den nye hjemmeside, men endnu ikke
virkeliggjort.
Bilag
Medlemskab i Det Grønne Råd - ref 29112011.PDF (dok.nr.112123/12)
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11. Eventuelt
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 10/2690
Forvaltning: CTM
Sbh: lssc
Besl. komp: DU

Beslutning Distriktsudvalget den 26. september 2012


Helle Madsen opfordrer til, at hvert enkelt distriktsudvalgsmedlem løbende
orienterer baglandet og lokalområdet om Distriktsudvalgets arbejde.



Lea Wärnstrøm ønsker større klarhed over, hvilke projekter man kan søge
om tilskud til i Distriktsudvalget. Især i forhold til mindre tilskud til f.eks. nye
stole i forsamlingshus.
Der blev orienteret om, at Distriktsudvalget kan støtte projekter, som ligger
indenfor ”Udviklingsstrategien for landdistrikterne”. Herudover har
Distriktsudvalget sendt oplæg til Økonomiudvalget indeholdende blandt
andet 20.000 kr. til renovering og vedligehold.



Frede Gaardlund spørg om Distriktsudvalget skal blande sig i diskussionen
om vindmøller. Distriktsudvalget ønsker ikke at blande sig i denne
diskussion – det er op til landsbyerne hver især.



Næste distriktsudvalgsmøde holdes i Syvsten på Kroen, torsdag den
15.november 2012, kl. 17.00 – med julespisning.
Deadline for ansøgninger og punkter til dagsordenen er tirsdag den
30.oktober 2012.
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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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