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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Dagsorden til mødet udsendt pr. email den 21. januar 2012.  

 

Indstilling 

Kons. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Distriktsudvalget 

godkender dagsorden. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 28. januar 2013 

Dagsordenen samt tillægsdagsorden 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 15.november 2012 

 

Sagsfremstilling 

Link til referat fra mødet den 15.november 2012 i Syvsten er udsendt pr. email den 

28.nov 2012. 

Referatet kan ses på kommunens hjemmeside: 

http://frederikshavn.instant.cohaesio.net/Distriktsudvalget.aspx?udvalg=Distriktsudvalget. 

 

Indstilling 

Kons. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at referatet godkendes. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 28. januar 2013 

Referatet blev godkendt. 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/2687 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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3. Oplæg fra Nordenergi vedr. støttemuligheder 

 

Sagsfremstilling 

Peder Kjeldgaard fra Nord Energi fortæller om hvilke muligheder, der er for at søge 

midler ved ENV-fonden.  

Peter Kjeldgaard vil bl.a. svare på hvilket geografisk område fonden dækker, hvilke 

projekter der gives penge til, om der er særlige krav der skal opfyldes og andre 

ansøgningsformalia. Peder Kjeldgaard vil desuden besvare spørgsmål. 

 

Indstilling 

Kons. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 28. januar 2013 

Adm. Direktør fra Nord Energi, Peder Kjeldgaard holdt et oplæg vedr. ENV-”fonden” 

som vedlægges referatet som bilag. 

  

Det blev bl.a. oplyst, at der er ansøgningsfrister 2 gange årligt. Den 1.januar og den 

15.juli. 

  

Når en ansøgning vurderes lægges der bl.a. vægt på det lokale engagement. Stor 

indsats fra de lokale betyder ofte at projektet har stor sandsynlighed for at blive 

realiseret og efterfølgende benyttet. Derudover skal projekterne realiseres før 

bevillingen fra Nord Energi udbetales. 

  

ENV-”fonden” støtter både store og små projekter – alt fra 10.000 kr. til 25 millioner! 

Ved større projekter skeler ENV til hvor stort et beløb kommunen støtter projektet 

med. Men det er ikke en forudsætning at kommunen støtter projektet – især ikke 

ved mindre projekter. 

Der henvises desuden til Nord Energi’s hjemmeside for mere information vedr. 

ENV-”fonden”: http://www.nordenergi.dk/ENV--

Fonden.1070.aspx 

 

Bilag 

oplæg vedr ENV-fonden.pdf (dok.nr.15934/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

 
  

http://www.nordenergi.dk/ENV--Fonden.1070.aspx
http://www.nordenergi.dk/ENV--Fonden.1070.aspx
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4. Hvad giver Distriktsudvalget støtte til? 

 

Sagsfremstilling 

Det ønskes, at præcisere rammerne for, hvad Distriktsudvalget giver støtte til.  

  

Der er således lavet et oplæg til en række generelle retningslinjer, som er 

gældende, når man søger tilskud fra Distriktsudvalget. Se bilag. 

  

Retningslinjerne indeholder også en liste over de projekter, som man ikke ønsker at 

give tilskud til. Listen er ikke komplet, men opdateres løbende, når der træffes nye 

afgørelser i Distriktsudvalget. Dvs. ved afslag på en ansøgning træffes der 

ydermere en principiel beslutning om, hvorvidt man ønsker, at føje afslaget til den 

generelle liste over projekter, som ikke kan opnå tilskud. 

 

Indstilling 

Kons. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller punktet til diskussion og 

beslutning. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 28. januar 2013 

Oplægget blev diskuteret bredt. 

  

Det blev bl.a. påpeget, at der er stor forskel på ressourcerne i de enkelte distrikter, 

hvilket Distriktsudvalget generelt ønsker at tage højde for. Udvalget vil således altid 

se sig i sin gode ret til at vurdere hvert enkelt projekt individuelt.  

  

Spørgsmålet om hvorvidt man ønsker at yde støtte til drift og vedligehold blev 

diskuteret. Der er flere sider af denne sag. Generelt ønsker man ikke at give tilskud 

til vedligehold, men der kan være et behov for at give tilskud til en udskiftning eller 

gennemgribende renovering af gamle, nedslidte områder/projekter i 

landdistrikterne. Dog skal man jo også være opmærksom på, at ældre projekter 

som måske ikke længere er aktuelle og ikke bliver brugt, ej heller nødvendigvis skal 

opretholdes. 

Det blev bemærket, at distrikterne ikke nødvendigvis har behov for at bygge nyt 

hele tiden – men måske i større grad har brug for at bygge videre på noget 

eksisterende. Disse projekter skal det også være muligt at søge penge til.  

  

Helle Madsen oplyser også, at det ikke er Distriktsudvalgets opgave at yde 

økonomisk støtte til samtlige projekter i distrikterne. Borgere og de 

erhvervsdrivende er også ressourcer i distrikterne, som skal sættes i spil. F.eks. i 

forhold til legepladsvedligeholdelse, julebelysningskonto mm.  

Gitte Mortensen foreslår at man også tænker nyt i forhold til julebelysningen og 

f.eks. søger ENV-fonden om økonomisk tilskud til energivenlig julebelysning. 

  

Jens Hedegaard påpeger, at vi skal pulje projekterne og arbejde med 

blandingsøkonomi. Således at hvert enkelt projekt får tilskud mange forskellige 

steder fra. Der skal arbejdes sammen og vi skal i den sammenhæng passe på, at vi 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/1666 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: DU 
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ikke sætter regler op, som forhindrer dette. 

  

Anders Broholm mener ligeledes at det er fornuftigt, at formuleringerne blødes op. 

Det er meningen, at alle pengene skal bruges på distrikterne og derfor kan de 

200.000 kr., som Distriktsudvalget selv råder over, i princippet gives til alle 

projekter.  

  

  

Distriktsudvalget ønsker at blive orienteret om, hvordan Frederikshavn Kommune 

ønsker at bruge vindmøllepengene. Er det muligt, at disse f.eks. kan indgå som 

medfinansiering til større projekter i distrikterne? 

  

Det foreslås, at færre ansøgningsrunder om året vil kunne skabe bedre overblik 

over de indkomne projekter der søges støtte til, således at projekterne nemmere 

kan vurderes i forhold til hinanden. 

Der er dog flertal for, at Distriktsudvalget fortsat har 6 ansøgningsrunder om året, 

for at kunne støtte distrikterne netop på det tidspunkt, hvor deres idéer er aktuelle 

og ildsjælene brænder for projekterne.  

  

  

Det blev besluttet på mødet, at: 

Distriktsudvalget ønsker at støtte initiativer der sætter noget i gang lokalt, med 

fokus på at støtte ildsjælene, deres initiativer og indsats. 

  

Distriktsudvalget ønsker som udgangspunkt ikke at give økonomisk støtte til de i 

bilaget oplistede. 

Vedhæftet som bilag er det reviderede dokument vedr. ”Distriktsudvalgets 

tilskudsordning til landdistriktsudvikling i Frederikshavn Kommune”.  

  

Dokumentet vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside som 

Distriktsudvalgets procedure efter udvalgets godkendelse af referatet på det 

kommende møde den 19.marts 2013. 

 

Bilag 

Beslutning - Rammer for tilskudsordning til landdistriktsudvikling.pdf (dok.nr.20690/13) 

Beslutning - Ansøgningsblanket til Distriktsudvalget.pdf (dok.nr.21628/13) 
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5. Alle Mand af Huse 

 

Sagsfremstilling 

Helle Madsen orienterer om sidste nyt vedr. fællesprojektet Alle Mand af Huse. 

  

Organiseringen bag projektet er ved at være på plads. Der er nedsat en 

styregruppe og herunder ønskes en koordineringsgruppe, som består af 

medlemmer fra Distriktsudvalget samt repræsentanter fra relevante 

interessegrupper og foreninger, f.eks. vandrelaug, ridefolk, kajakklub, jagtforening 

m.fl. 

  

Styregruppen har tjek på tidsplan, økonomi mm og koordineringsgruppen skal 

hjælpe med at få idéer til projektets indhold, tænke bredt og hjælpe med at skabe 

sammenhæng mellem de enkelte landsbyers interesser. Det forventes at man som 

repræsentant i koordineringsgruppen deltager aktivt og engageret i projektet frem til 

og med afholdelsen af arrangementet i sommeren 2014. 

 

Indstilling 

Kons. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Distriktsudvalget vælger 

5 repræsentanter til koordineringsgruppen for Alle Mand af Huse. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 28. januar 2013 

Fra Distriktsudvalget blev følgende 6 personer valgt til koordineringsgruppen for 

Alle Mand af Huse: 

  

Betty Steglich-Petersen (Jerup) 

Peter Lind-Bonderup (Aalbæk) 

Gitte Mortensen (Lyngså) 

Mogens Berg (Voerså) 

Ole Fauerholt Jensen (Ørtoft) 

Anni Andersen (Gærum)  

  

Det blev påpeget, at det ikke er koordineringsgruppe der skal tage slæbet for 

landsbyerne – hvert distrikt har fortsat ansvaret for aktiviteterne i deres egen by.  

Koordineringsgruppen skal være med til at konkretisere, udvikle og sætte 

rammerne for projektet.  

Hvis Alle Mand af Huse skal være med i turistbrochurerne i 2014, skal 

markedsføringsmaterialet ligge klar omkring oktober 2013. 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/9697 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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6. Regnskab 2012 

 

Sagsfremstilling 

På mødet fremlægges det samlede regnskab for 2012. 

 

Indstilling 

Kons. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 28. januar 2013 

Det samlede regnskab blev fremlagt – se vedhæftede bilag.  

Uforbrugte midler fra 2012 ønskes overført til 2013. 

 

Bilag 

Regnskab 2012.pdf (dok.nr.20282/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/8363 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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7. Orientering fra LAG-Vendsyssel 

 

Sagsfremstilling 

Tove Fønss, koordinator for LAG-Vendsyssel orienterer på mødet om sidste nyt fra 

den Lokale Aktionsgruppe. 

 

Indstilling 

Kons. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 28. januar 2013 

LAG-Vendsyssel har kun to ansøgningsrunder tilbage. Der er dermed deadline for 

ansøgninger den 7.februar 2013 samt den 7.maj 2013. Det vil ikke være muligt at 

søge penge fra LAG i efteråret 2013. 

  

Tove Fønss opfordrer derfor alle til at søge penge til deres projekter snarest muligt.  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/2689 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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8. Orientering fra sekretariatet 

 

Sagsfremstilling 

 Kørselsgodtgørelse 2012 

OBS: Sidste frist for indlevering af kørselsblanketter.  

Find blanketten som bilag til sidste distriktsudvalgsmøde den 15.november 

2012. 

  

 Distriktsudvalgets profil på kommunens hjemmeside 

Kommunens hjemmeside bliver løbende forbedret. I øjeblikket arbejdes der 

på at gøre Distriktsudvalgets side mere brugbar for alle beboerne i 

landdistrikterne, bl.a. for at lette ansøgningsarbejdet til DU samt for at 

synliggøre distriktsudvalgets medlemmer. 

Alle medlemmers kontaktinformationer blev opdateret på sidste møde. 

Derfor vil vi gerne på dette møde sætte ansigter på. Der vil således blive 

taget et portrætfoto af hvert medlem til brug på hjemmesiden.  

 

Indstilling 

Kons. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 28. januar 2013 

 Kørselsgodtgørelse 2012 

            Det er nu ikke længere muligt at få udbetalt kørselsgodtgørelse for 2012. 

  

 Distriktsudvalgets profil på kommunens hjemmeside 

Alle medlemmer fik taget et portrætfoto. De der var forhindret i at deltage i 

mødet, vil blive fotograferet på de kommende møder. 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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9. Eventuelt 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 28. januar 2013 

Munkebakkeskolens legeplads skal rives ned. Er der nogen, som vil arve den? 

Ring til Jeppe fra Øster Holmen Anlæg senest tirsdag den 29.januar 2013. 

  

Gitte Mortensen: Tønder Kommune vil bruge seniorjobs til landsbypedeller. Helle 

Madsen tager den med videre til Arbejdsmarkedsudvalget. 

Også Aalborg Kommune foreslår ordning med landsbypedeller som seniorjobs. 

Læs vedhæftede artikel fra Nordjyske den 5.februar 2013. 

  

Poul Rask, Energibyen har midler til landdistriktsenergirenovering. Energibyen har 

udvalgt 2 byer, Dybvad og Jerup er valgt som eksempelprojekter ud fra bl.a. et 

geografisk perspektiv. Poul Rask informerer yderligere, når projektet er igangsat. 

  

Hold øje med ”De Frivilliges Dag”. Landdistrikternes Fællesråd og Ministeriet for By, 

Bolig og Landdistrikt holder en spændende temadag for alle landsbyens frivillige – 

det vil sige alle jer ildsjæle! Arrangementet afholdes i Vorbasse Fritidscenter den 

9.marts kl. 9.30-15.30. Program offentliggøres på 

www.landdistrikterne.dk.  

Ministeren for By, Bolig og Landdistrikt nedsatte i foråret 2012 en ”Visionsgruppe 

for landdistrikter 2030”, der skulle se på landdistrikternes muligheder og 

udviklingspotentiale. I den forbindelse er der netop udgivet en spændende 

publikation med titlen ”Noget tyder på… Vision for landdistrikter 2030”. 

Publikationen er vedhæftet referatet som bilag. 

 

Bilag 

Noget tyder på - vision for landdistrikter 2030.pdf (dok.nr.20304/13) 

landsbyløft kan skabe 15 seniorjobs.pdf (dok.nr.20303/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

 
  

http://www.landdistrikterne.dk/
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10. Ansøgning fra Gærum lokalhistoriske forening og arkiv 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning af 4.1.2013 fra Gærum Lokalhistoriske Forening og Arkiv om tilskud på 

kr. 20.000.- i forbindelse med Gærums 125 års jubilæum i 2013. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at punktet behandles, når 

Distriktsudvalget har fastlagt procedure for og beslutning om, hvad udvalget ønsker 

at giver støtte til. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 28. januar 2013 

Anni Andersen orienterede om ansøgningens indhold og forlod herefter mødet 

mens ansøgningen blev drøftet. 

  

Distriktsudvalget ønsker at støtte projektet og bevilger 20.000 kr. fra kontoen til 

landdistriktsudvikling. 

  

Fraværende: Anita Skat Jensen, Søren Sørensen, Ulla Søndergaard Ohrt, Jørgen 

Steengaard, Orla Hansen, Lea Wärnstrøm, Ove Christensen. 

 

Bilag 

Ansøgning til distriktsudvalget pdf (2).pdf (dok.nr.13584/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/1666 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: Distriktsudvalget 
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11. Ansøgning fra Haldbjerg-Vangen Grundejerforening om 

indkøb af sandlegebord 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning fra Haldbjerg-Vangen Grundejerforening om tilskud til indkøb af 

sandlegebord med tag og en butik til i alt kr. 11.795.- eksl. moms. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at punktet behandles, når 

Distriktsudvalget har fastlagt procedure for og beslutning om, hvad udvalget ønsker 

at giver støtte til. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 28. januar 2013 

Britta Glinvad Kristensen orienterede om ansøgningens indhold og forlod herefter 

mødet mens ansøgningen blev drøftet. 

  

Distriktsudvalget ønsker at støtte projektet og bevilger 11.795 kr. ekskl. moms fra 

kontoen til landdistriktsudvikling. 

  

Fraværende: Anita Skat Jensen, Søren Sørensen, Ulla Søndergaard Ohrt, Jørgen 

Steengaard, Orla Hansen, Lea Wärnstrøm, Ove Christensen. 

 

Bilag 

Ansøgning til D U vdr sandkasse miljø - Ansøgning sandkassemiljø pdf (2).pdf (dok.nr.13556/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/1666 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: Distriktsudvalget 
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12. Ansøgning fra Haldbjerg-Vangen grundejerforening om 

støtte til ny hjemmeside 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning fra Haldbjerg-Vangen Grundejerforening om tilskud kr.3.500.- til 

oprettelse af den nye hjemmeside/opslagstavle. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at punktet behandles, når 

Distriktsudvalget har fastlagt procedure for og beslutning om, hvad udvalget ønsker 

at giver støtte til. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 28. januar 2013 

Britta Glinvad Kristensen orienterede om ansøgningens indhold og forlod herefter 

mødet mens ansøgningen blev drøftet. 

  

Distriktsudvalget ønsker at støtte projektet og bevilger 3.500 kr. fra kontoen til 

landdistriktsudvikling. 

  

Fraværende: Anita Skat Jensen, Søren Sørensen, Ulla Søndergaard Ohrt, Jørgen 

Steengaard, Orla Hansen, Lea Wärnstrøm, Ove Christensen. 

 

Bilag 

Ansøgning D U vdr hjemmeside - Ansøgning hjemmeside pdf.pdf (dok.nr.13566/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/1666 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: Distriktsudvalget 
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13. Ansøgning fra Pensionistforeningen Munkegården om 

tilskud til udvidelse af Munkegården i Strandby 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning fra Pensionistforeningen Munkebo om tilskud til udvidelse af 

Munkegården i Strandby.  

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at punktet behandles, når 

Distriktsudvalget har fastlagt procedure for og beslutning om, hvad udvalget ønsker 

at giver støtte til.  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 28. januar 2013 

Jørn Andersen orienterede om ansøgningens indhold og forlod herefter mødet 

mens ansøgningen blev drøftet. 

  

Distriktsudvalget ansøges om 75.000 kr. 

Projektet har et samlet budget på 518.750 kr. heraf bl.a. 150.000 kr. fra LAG-

Vendsyssel og frivilligt arbejde for 50.000 kr. samt eget indskud på 43.750 kr.  

  

Distriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der bevilges tilskud på 75.000 kr., 

som finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. 

  

Fraværende: Anita Skat Jensen, Søren Sørensen, Ulla Søndergaard Ohrt, Jørgen 

Steengaard, Orla Hansen, Lea Wärnstrøm, Ove Christensen. 

 

Bilag 

Ansøgning Distriktsmidler 2013 PDF.pdf (dok.nr.13561/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/1666 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: Distriktsudvalget 
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14. Ansøgning fra Stidsholt Idrætsefterskole om tilskud til 

etablering af 2 fodboldbaner 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning fra pensionistforeningen Munkegården søger om tilskud til udvidelse af 

Munkegården i Strandby. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at punktet behandles, når 

Distriktsudvalget har fastlagt procedure for og beslutning om, hvad udvalget ønsker 

at giver støtte til. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 28. januar 2013 

Det gøres opmærksom på, at der er tale om tilskud til 2 fodboldbaner på Stidsholt 

Idrætsefterskole til et samlet budget på 1.125.000 kr. LAG-Vendsyssel har bevilget 

300.000 kr. til projektet. Der ansøges ligeledes om et tilskud fra Distriktsudvalget på 

300.000 kr. 

  

Ansøgningen blev drøftet.  

Distriktsudvalget ønsker ikke at imødekomme ansøgningen, da denne ikke anses 

for at ligge inden for rammerne af, hvad udvalget støtter. I stedet opfordres der til, 

at ansøge om økonomisk støtte ved ENV-”fonden” (se evt. referatets pkt. 3), Spar 

Nord, OK, LOA, tipsmidlerne m.fl. 

  

Fraværende: Anita Skat Jensen, Søren Sørensen, Ulla Søndergaard Ohrt, Jørgen 

Steengaard, Orla Hansen, Lea Wärnstrøm, Ove Christensen. 

 

Bilag 

Ansøgning fra Stidsholt.pdf (dok.nr.21635/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/1666 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: Distriktsudvalget 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Lene S. Christiansen 
   

      

Frede Gaardlund 
   

      

Søren Sørensen 
   

      

Ulla Søndergaard Ohrt 
   

      

Orla Hansen 
   

      

Jørn Andersen 
   

      

Lea Wärnstrøm 
   

      

Claus Bie Olsen 
   

      

Ove Christensen 
   

      

Helle Madsen 
   

 

      

Egon Svendsen 
   

      

Anita Skat Jensen 
   

      

Per Møller 
   

      

Søren Holm Kristensen 
   

      

Alice Schneider 
   

      

Niels Ove Vestergaard 
   

      

Mogens Berg 
   

      

René Hjortnæs Pedersen 
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Anders Broholm 
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