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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

3 47860/13 Åben Præsentation_Dybvad og Jerup landsbyprojekt.pptx 

3 47982/13 Åben Folder_Gratis energiradgivning til dig.PDF 

4 37701/13 Åben Vi kan selv - men ikke alene.pdf 

4 37703/13 Åben Dialog om udviklingsstrategi.pdf 

6 37891/13 Åben Opsamling - DU Temadag 2013.pdf 

8 39706/13 Åben Skæve Forsamlingshus - Ansøgningsblanket.pdf 
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9 37935/13 Åben Distriktsudvalgets referat_21juni2012.pdf 
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12 48174/13 Åben Gør det på en smart måde - skab dynamik og kommunikation - 

arrangement 17 april.pdf 

13 37920/13 Åben Baggrundsnotat : Workshop om barrierer for udvikling af 

landdistrikterne.pdf 

13 37919/13 Åben Projektbeskrivelse_panorama cycling.pdf 
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1. Godkendelse af Dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Dagsorden til mødet udsendt pr. email den 14.03.2013. 

 

Indstilling 

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

godkender dagsorden. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 19. marts 2013 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2687 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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2. Godkendelse af referat fra mødet den 28.januar 2013 

 

Sagsfremstilling 

Link til referat fra mødet den 28.januar er udsendt pr. email den 12.02.2013 

Referatet kan ses på kommunens hjemmeside: 

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

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 19. marts 2013 

Referatet blev godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2687 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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3. Energirenovering i landsbyen 

 

Sagsfremstilling 

Energibyen v/ Frederikshavn Kommune har igangsat indsats i landsbyerne med 

fokus på energioptimering og -renovering. Som eksempelprojekter har Energibyen 

udvalgt landsbyerne Jerup og Dybvad.  

Bo Bechfeldt fra Energibyen fortæller på mødet om visionerne for projektet og den 

kommende proces i landsbyerne.  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 19. marts 2013 

Bo Bechfeldt orienterede om de for nyligt igangsatte projekter i Dybvad og Jerup. 

  

I hver by er der arrangeret møder, rundvisning mm med en udvalgt gruppe af lokale 

ildsjæle. De lokale ildsjæle skal være garanter for byens udvikling og inspirere 

byens borgere til at tage del i projektet. Fremadrettet involveres hele byen i 

forbindelse med borgermøder osv. Således sikres det, at baglandet er med og står 

inde for de forandringer, som man ønsker i byen.  

  

Bo refererer, at der på møderne ikke kun er blevet talt om energioptimering, men at 

alle byens udfordringer derimod hænger sammen. Sekretær for Distriktsudvalget 

Line Schulz er derfor også tilknyttet projektet i et forsøg på at tage hånd om alle 

spørgsmål og udfordringer.  

Tilgangen til udfordringerne i landsbyerne er, at vi i kommunen ikke kan love noget, 

men at vi rigtig gerne vil hjælpe.  

  

Som opsamling på kommunens samarbejde med Dybvad og Jerup bliver der lavet 

en drejebog, så der er mulighed for, at samme proces kan gentages i andre 

landsbyer. 

  

Bo er meget begejstret overfor det store engagement som både Dybvad og Jerup 

har lagt i projektet. Ligeledes var der på mødet også ros til Bo og Energibyens 

projekt fra Dybvad og Jerups repræsentanter. 

  

Udover det konkrete projekt i Dybvad og Jerup henviste Bo også til den gratis 

rådgivning, som Bo og Energibyen fra Frederikshavn Kommune tilbyder. Alle er 

velkomne til at kontakte Bo Bechfeldt for at høre nærmere på tlf.: 98 45 63 14 eller 

mail: bobf@frederikshavn.dk 

Energibyen samarbejder bl.a. med bankerne om finansiering af energirenovering. 

På mødet blev der vist forskellige finansieringsløsninger. 

Se alle tiltag fra Energibyen deres hjemmeside www.energibyen.dk, hvor 

der findes link til oversigt over DEMONSTRATORIUM i Frederikshavn Kommune 

via Goggle Maps. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

mailto:bobf@frederikshavn.dk
http://www.energibyen.dk/
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Vedhæftet som bilag er den præsentation som Bo Bechfeldt viste på mødet samt 

folder vedrørende energirådgivning.  

 

Bilag 

Præsentation_Dybvad og Jerup landsbyprojekt.pptx (dok.nr.47860/13) 

Folder_Gratis energiradgivning til dig.PDF (dok.nr.47982/13) 

 
  



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 19. marts 2013 Side 8 af 23 

 

4. Udviklingsstrategi i høring 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har udarbejdet en ny udviklingsstrategi som efter 

Byrådets godkendelse den 20.marts 2013 fremlægges til offentlig debat i perioden 

den 8.april til og med den 2.juni 2013. 

  

Strategien tager udgangspunkt i de fire vækstspor, dvs. ”Det maritime”, 

”Fødevarer”, ”Energi” og ”Oplevelser” samt i fokusområderne ”Arbejdsmarked”, 

”Arbejdskraft” og ”By- og boligudvikling”. 

  

Hovedindholdet i strategien består af en sammenfattende redegørelse samt 10 film, 

der hver især omhandler vækstspor og fokusområder. Filmene indeholder 

optagelser af repræsentanter fra byrådet, som præsenterer udfordringer og 

potentialer inden for vækstspor og fokusområder. Desuden er der optagelser af 

repræsentanter fra virksomheder eller organisationer, der med deres baggrund 

vurderer mulighederne inden for vækstspor og fokusområder.  

  

Alle film vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside ved høringsperiodens 

start. Filmene varer samlet ca. 40.minutter. 

  

Idéen med at lave en udviklingsstrategi som film er at gøre strategien mere 

vedkommende samt gøre det lettere tilgængeligt og inspirerende for erhvervsliv og 

borgere at få kendskab til kommunens vækstspor og fokusområder.  

  

Med udgangspunkt i strategien skal kommuneplanen for Frederikshavn Kommune 

efterfølgende revideres, så den bidrager til at understøtte potentialerne indenfor 

vækstsporene og fokusområderne.  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 19. marts 2013 

Følgende 3 filmklip fra Udviklingsstrategien blev vist på mødet: 

 ”De fire vækstspor” v/ Lars Møller, Borgmester 

 ”By og boligudvikling” v/ John Christensen, Formand for Plan og 

Miljøudvalget 

 ”De mindre byer” v/ Helle Madsen, Formand for Distriktsudvalget 

Alle opfordres til at se hele forslaget til Udviklingsstrategi 2013 ”Vi kan selv – men 

ikke alene” 

på Frederikshavn Kommunes hjemmeside:  

http://frederikshavn.dk/Sider/Udviklingsstrategi-

2013.aspx?topemne=ff4db632-3014-41b8-b443-

7af957f9577b&emne=602358a3-d2b5-44ff-9b82-

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

http://frederikshavn.dk/Sider/Udviklingsstrategi-2013.aspx?topemne=ff4db632-3014-41b8-b443-7af957f9577b&emne=602358a3-d2b5-44ff-9b82-96bf89b3e984
http://frederikshavn.dk/Sider/Udviklingsstrategi-2013.aspx?topemne=ff4db632-3014-41b8-b443-7af957f9577b&emne=602358a3-d2b5-44ff-9b82-96bf89b3e984
http://frederikshavn.dk/Sider/Udviklingsstrategi-2013.aspx?topemne=ff4db632-3014-41b8-b443-7af957f9577b&emne=602358a3-d2b5-44ff-9b82-96bf89b3e984
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96bf89b3e984 

  

Under det mørkeblå felt ”Invitation” kan man læse mere om Strategien og om 

hvordan man som borger kan indsende bemærkninger og ideer til strategien og den 

kommende kommuneplanrevision. 

  

Udviklingsstrategien er en invitation til alle, der kan og vil bidrage. 

 

Bilag 

Vi kan selv - men ikke alene.pdf (dok.nr.37701/13) 

Dialog om udviklingsstrategi.pdf (dok.nr.37703/13) 

 
  

http://frederikshavn.dk/Sider/Udviklingsstrategi-2013.aspx?topemne=ff4db632-3014-41b8-b443-7af957f9577b&emne=602358a3-d2b5-44ff-9b82-96bf89b3e984


 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 19. marts 2013 Side 10 af 23 

 

5. Alle Mand af Huse 

 

Sagsfremstilling 

Der orienteres om sidste nyt fra fællesprojektet Alle Mand af Huse, som afholdt sit 

første styregruppemøde i fredags den 15.marts. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 19. marts 2013 

Helle orienterede fra det netop afholdte møde i Styregruppen. På 

styregruppemødet deltog Hanne Lauritsen, Helle Madsen, Bent Westerberg, Lene 

Kappelborg (Turistchef i Skagen), Tove Fønss og Line S. Schulz. 

 Lene Kappelborg ser med friske nye øjne på projektet: Hvis vi skal kunne 

sælge billetter til turisterne, skal der være noget unikt at rejse efter. Hver 

landsby skal derfor tage udgangspunkt i sit eget DNA, som er helt unikt for 

netop det sted. 

 Tirsdag aften den 16.april fastsættes til en kommende workshop for alle 

medlemmer + suppleanter og andre repræsentanter fra distrikterne, som 

ønsker at involvere sig i Alle Mand af Huse.   

 Ansættelsen af projektleder Hanne Lauritsen er faldet på plads. 

Velkommen til Hanne! 

 Betty Steglich-Petersen foreslog, at man kunne inviterer alle interessenter, 

foreninger, landsbybeboerer m.fl. til ét stort ”gede-marked”, hvor man 

kunne udveksle idéer og finde sammen om aktiviteter.  

 Fremover vil ”Alle Mand af Huse” være et fast punkt på Distriktsudvalgets 

dagsorden. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/9697 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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6. Distriktsudvalgets Temadag 

 

Sagsfremstilling 

Lørdag den 2.februar 2013 var Distriktsudvalgets repræsentanter og suppleanter 

samlet til Temadag i Iscenter Nord, Frederikshavn – samme weekend som Istølt 

løb af stablen netop samme sted. 

  

Temaet var unikke, stedbundne events – både som inspiration til udvikling af nye 

og eksisterende aktiviteter i landdistrikterne, men også som optakt til vores 

fællesprojekt Alle Mand af Huse. 

Dagen handlede således om, at gøre os alle mere bevidste om hvilken positiv 

betydning events og begivenheder kan have på udviklingen – også i 

landdistrikterne. At der i eventen ligger et potentiale for at bygge oven på eller 

ligefrem at skabe en identitet og et stærkt fællesskab i lokalområdet. 

  

Det blev en spændende dag med en engageret oplægsholder, gode debatter og et 

idérigt gruppearbejde.  

  

Med udgangspunkt i Alle Mand af Huse fik grupperne mulighed for at øve sig i at 

finde frem til den helt særlige unikke event, som netop kunne sætte deres 

by/område på landkortet. Læs mere om øvelsen i vedhæftede bilag og prøv selv 

hjemme i din egen by!  

  

I dagens løb blev arbejdet fastholdt på plancher. Plancherne er vedlagt i bilaget.  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 19. marts 2013 

Line Schulz, sekretær for Distriktsudvalget gennemgik kort det vedhæftede bilag. 

Herunder en gennemgang af metoden til idé- og eventgenerering. Man er meget 

velkommen til at afprøve metode hjemme i eget distrikt. 

  

Generelt på mødet blev der udtrykt stor tilfredshed med Distriktsudvalgets 

Temadag 2013. 

 

Bilag 

Opsamling - DU Temadag 2013.pdf (dok.nr.37891/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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7. Introduktion til kommunens hjemmeside 

 

Sagsfremstilling 

Sekretær for Distriktsudvalget, Line S. Schulz vil på mødet give en introduktion til 

kommunens hjemmeside, abonnementsordning mm.  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 19. marts 2013 

Line Schulz, Sekretær for Distriktsudvalget fortalte om kommunens forholdsvis nye 

hjemmeside og viste de mest relevante sider i forhold til Distriktsudvalget og 

landdistriktsudvikling frem for medlemmerne. 

 Link til Distriktsudvalget 

[Politik og Demokrati > Råd og Nævn > Distriktsudvalget] 

Udvalgets formål, ansøgningsblanket og procedure, medlemsliste med 

kontaktinfo, mødedatoer, link til dagsordener og referater, 

landdistriktspolitik mm 

  

 Link til Landsbyer 

[Borger > By, Miljø og trafik > Udvikling af by og lokalsamfund > Landsbyer] 

Generel side som intro til landdistriktsudviklingen i kommunen. Beskrivelse 

af lokalsamfund, Landdistriktspolitikken og projekter, tilskud til 

landdistriktsudvikling, kontaktinfo på sekretæren for Distriktsudvalget mm 

  

 Link til Lokalsamfund  

[Borger > By, Miljø og trafik > Udvikling af by og lokalsamfund > Landsbyer 

> Lokalsamfund] 

Digitalt kort over hele kommunen med link til de 26 distrikter, som hver har 

en side med info og link til egen hjemmeside.  

Distrikterne er hver især ansvarlige for opdateringen af disse data. Alle 

rettelser mm kan sendes på mail til Line Schulz (LSSC@frederikshavn.dk) 

  

Den smarte abonnementsordning på hjemmesiden blev også fremvist. Her kan alle 

kommunens borgere få direkte besked i deres mailboks, når der er nye 

arrangementer, planer i høring og meget mere. Man vælger selv hvilken 

information man ønsker ved at krydse af i emnefelter og inden for hvilket geografisk 

område, ved at krydse af ved kommunens forskellige postnumre. 

Tilmeld dig ordningen på kommunens forside ved at klikke på ”Abonnér på nyt”  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

http://frederikshavn.dk/Sider/Distriktsudvalget.aspx?topemne=677ae65c-22a2-421e-9f6d-019395549a48
http://frederikshavn.dk/Sider/Landsbyer.aspx?topemne=9746ec49-3fc4-49f6-b97e-6af0721e2212
http://frederikshavn.dk/Sider/Lokalsamfund.aspx?topemne=
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Man kan også få besked om ændringer på hver enkelt af siderne – følg linket 

nederst på den pågældende side ”abonner på ændringer af denne side”. 

  

Hvis du ikke kan finde det du leder efter, er søgefunktionen helt oppe øverst til 

højre rigtig god! 

  

Er der noget der ikke virker eller har du en god idé til ændringer, optimering med 

videre på hjemmesiden, så brug gerne den røde knap til højre benævnt 

”Feedback”. Tak for hjælpen! 

  

Hvis det vedrører ændringer på landdistriktssiderne er du også velkommen til at 

kontakte Line Schulz pr. mail. Alle idéer, fotos og materiale til hjemmesiden er 

velkomment – har du nyheder, et arrangement eller lignende fra din landsby, som 

også vedrører andre distrikter i kommunen så send det gerne til Line. 

  

Fra medlemmerne blev der orienteret om, at alle distrikterne har lavet en 

beskrivelse af deres område til kommunen i forbindelse med Profil-bogen. Line 

finder disse beskrivelser frem og lægger dem på hjemmesiden under 

Lokalsamfund. 
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8. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Skæve 

Forsamlingshus 

 

Sagsfremstilling 

Skæve Borgerforening ansøger Frederikshavn Kommune, Distriktsudvalget om 

tilskud på 33.000 kr. til renovering og omdannelse af det gamle missionshus til 

byens nye forsamlingshus. 

  

Borgerforeningen er med til at samle byen og oplandet til samvær i et godt 

nærmiljø, med gode rammer.  

Vi har hidtil lejet en del af den gamle købmandsbutik, hvor der er trapper i flere 

niveauer. Nu bliver der lige adgang for alle, handicapvenligt.  

Vi har en børnegruppe hver mandag, hvor ”tanter/onkler”, giver nærværd/hygge/ro 

til at lave forskellige aktiviteter sammen med børnene, som det ofte kan være svær 

at finde i en travl familie.  

Seniorklubben holder deres fastlagte møder i lokalerne, med bl.a. foredrag, film, 

socialt samvær m.m.  

  

Borgerforeningen vægter det højt, at vi giver gode oplevelser i nærmiljøet, hvor der 

er mange muligheder for at bruge vores herlige natur. Vores anlæg ligger i 

baghaven, idet at grundene støder sammen. I anlægget har vi shelter, grillhytte, 

das, legeplads m.m. 

  

Vi vil gerne være med til at give oplevelser til hele familien, generationerne imellem. 

Fremadrettet giver vores nye hus mange flere muligheder for at holde større 

arrangementer, (plads til ca. 80) spissammen-aftener, musikunderholdning, måske 

er der orkestre der kunne holde øveaftener, syng-sammen, IT‐undervisning, 

spilleaftner, m.m. kun fantasien sætter grænser. 

  

Projektet har et samlet budget på 97.000 kr. Heraf egenfinansiering for 25.000 kr., 

sponsorater for 9.000 kr. samt frivilligt arbejde for 30.000 kr. 

  

Projektet har ikke fået støtte af LAG-Vendsyssel. Skæve Borgerforening står selv 

for drift og vedligeholdelse. 

 

Indstilling 

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

bevilger 33.000 kr. til renovering af Skæve Forsamlingshus. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 19. marts 2013 

Ansøgningen blev diskuteret. 

  

Jens Hedegaard: Hvad var LAG’ens begrundelse for at afvise ansøgningen? 

Tove Fønss (LAG’en): LAG-Vendsyssel ønsker kun at give støtte til ét foreningshus 

i hver by. I Skæve findes der også et klubhus. 

Orla Hansen (Skæve): Klubhuset er helt fyldt op – lokalerne er ikke store nok til 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/5085 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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begge foreninger. Borgerforeningen har købt og betalt det nye hus. De skylder ikke 

noget. Alle kan bruge det nye hus.  

I ca. år 1900 blev huset opført som forsamlingshus, senere blev det til missionshus 

og siden 1980’erne har det været bolig. Nu er huset tilbage til sin oprindelige brug, 

nemlig forsamlingshus. 

  

Distriktsudvalget ønsker at støtte projektet og bevilger 33.000 kr. fra kontoen til 

landdistriktsudvikling. 

  

Fraværende: Egon Svendsen, Britta Glinvad Kristensen (supp. Keld Jacobsen), 

Frede Gaardlund, Søren Sørensen, Per Møller Ludvigsen, Gitte Mortensen (supp. 

Kirsten Kristensen), Ulla Søndergaard Ohrt, Jørgen Steengaard, Niels-Ove 

Vestergaard, Thomas Jørgensen, Lea Wärnstrøm, Mogens Berg, Claus Bie Olsen, 

Peter Lind-Bonderup, Anders Broholm. 

 

Bilag 

Skæve Forsamlingshus - Ansøgningsblanket.pdf (dok.nr.39706/13) 

Ansøgning til Distriksudvalget - Skæve forsamlingshus - Projektbeskrivelse.PDF (dok.nr.39711/13) 

Skæve forsamlingshus - tilbud.PDF (dok.nr.39709/13) 
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9. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Skæve 

Idrætsforening, overflytning af bevilget midler 

 

Sagsfremstilling 

Skæve Idrætsforening har tidligere ansøgt Distriktsudvalget om 28.208 kr. til 

opførelse af lagerbygning. Det fulde beløb blev bevilget den 21.juni 2012. Pengene 

er overført til Skæve Idrætsforening. 

  

Imidlertid har Skæve Idrætsforening fået en ny skurvogn som erstatning for den 

gamle lagerbygning. Idrætsforeningen ønsker derfor at bruge pengene på en 

overdækning terrasse til boldbanens tilskuere. Der er indhentet et tilbud på 29.850 

kr.  

  

Skæve Idrætsforening ansøger således Distriktsudvalget om overflytning af de 

tidligere bevilgede 28.208 kr. til opførelse af overdækket terrasse ved klubhus. 

Egenfinansiering er på de resterende 1.642 kr. 

 

Indstilling 

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

bevilger 20.000 kr. til en overdækket terrasse til Skæve Idrætsforening. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 19. marts 2013 

Ansøgningen blev drøftet.  

Der var argumenter både for og imod.  

  

Sagen kom til afstemning med følgende resultat: 7 for og 3 imod. 6 personer 

stemte ikke. 

  

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

landdistriktsudvikling. 

  

Fraværende: Egon Svendsen, Britta Glinvad Kristensen (supp. Keld Jacobsen), 

Frede Gaardlund, Søren Sørensen, Per Møller Ludvigsen, Gitte Mortensen (supp. 

Kirsten Kristensen), Ulla Søndergaard Ohrt, Jørgen Steengaard, Niels-Ove 

Vestergaard, Thomas Jørgensen, Lea Wärnstrøm, Mogens Berg, Claus Bie Olsen, 

Peter Lind-Bonderup, Anders Broholm. 

 

Bilag 

Distriktsudvalgets referat_21juni2012.pdf (dok.nr.37935/13) 

Skæve - overdækket terrasse - TILBUD.pdf (dok.nr.39747/13) 
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10. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - 

Vendelboerne MC, renovering af klubhus med overnatning 

 

Sagsfremstilling 

Vendelboerne MC ansøger Frederikshavn Kommune, Distriktsudvalget om tilskud 

på 75.000 kr. til renovering af klubhus samt overnatningsmuligheder for 

motorcykelturister. 

  

Vendelboerne MC’s klubhus ligger på Dyrhedenvej 15 i et naturskønt område ca. 5 

km syd for Sæby. Foreningen består af entusiastiske motorcyklister – både mænd 

og kvinder – i alderen 28-64 år, som har holdt sammen siden 1992. Der afholdes 

klubaften hver onsdag, hvor alle interesserede er velkomne. 

  

Renovering og ombygningen af klubhuset omfatter bl.a.: Renovering både inde og 

ude, energirenovering, handicaptoilet, overnatningsmuligheder, velfærdsbygning, 

overdækket terrasse, læhegn og camping for MC-turister. 

  

  

Projektet har et samlet budget på 495.000 kr. Heraf 150.000 kr. fra LAG-

Vendsyssel, 50.000 kr. i egenfinansiering, 27.000 kr. i sponsorater og frivilligt 

arbejde svarende til 150.000 kr. 

  

Det er en forudsætning, at Vendelboerne MC selv står for drift og vedligehold. 

 

Indstilling 

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

anbefaler overfor Økonomiudvalget at der bevilges 75.000 kr. til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 19. marts 2013 

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

som finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. 

  

Fraværende: Egon Svendsen, Britta Glinvad Kristensen (supp. Keld Jacobsen), 

Frede Gaardlund, Søren Sørensen, Per Møller Ludvigsen, Gitte Mortensen (supp. 

Kirsten Kristensen), Ulla Søndergaard Ohrt, Jørgen Steengaard, Niels-Ove 

Vestergaard, Thomas Jørgensen, Lea Wärnstrøm, Mogens Berg, Claus Bie Olsen, 

Peter Lind-Bonderup, Anders Broholm. 

 

Bilag 

MC camp - ansøgning.pdf (dok.nr.39705/13) 

 
 Åben sag 
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11. Økonomi 

 

Sagsfremstilling 

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

orientering. 

  

Til orientering kan det oplyses, at Økonomiudvalget ikke fremover skal konfirmere 

Distriktsudvalgets beslutninger vedr. puljen på de 200.000 kr. til projekter der ikke 

medfinansieres af LAG-midler. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 19. marts 2013 

Bilaget blev gennemgået. Ingen bemærkninger. 

 

Bilag 

Økonomioversigt - marts2013.pdf (dok.nr.40393/13) 

 
 Åben sag 
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Distriktsudvalget - Referat - 19. marts 2013 Side 19 af 23 

 

12. Orientering fra LAG-Vendsyssel 

 

Sagsfremstilling 

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

den Lokale Aktionsgruppe. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 19. marts 2013 

 OBS: Absolut sidste ansøgningsfrist for LAG-midler i 2013 er den 7.maj. 

Vær opmærksom på, at der er særlige krav til bl.a. medfinansieringen 

denne gang – læs mere på LAG’ens hjemmeside. Vær tidligt ude og send 

ansøgningen snarest, så Tove har tid til at hjælpe jer med eventuelle fejl og 

mangler. 

 Fundraising-arrangement afholdt med succes og 147 deltagere. Til 

efteråret kommer der et kursusforløb som hjælp til ”den gode ansøgning”. 

Hold øje på LAG’ens hjemmeside. 

 Gruppen ”Sladrekællingerne” under LAG-Vendsyssel arbejder med 

kommunikationsværktøjer og fælles kalendermoduler for alle foreninger i 

landdistrikterne. I den forbindelse inviteres I alle til arrangement på Sindal 

Skole onsdag den 17.april kl. 19-21. Der vil være oplæg fra Conventus som 

præsenterer et smart værktøj, der bl.a. kan bruges til aktivitetskalender, 

billetsalg mm. Invitationen er vedlagt som bilag. Tilmelding senest den 

14.april til tf@lag-vendsyssel.dk. 

 Jens Hedegaard: Hvordan ser det ud med LAG-midlerne på længere sigt? 

Tove orienterer om, at der er formandsmøde torsdag den 21.marts, men 

har ellers intet konkret på nuværende tidspunkt. 

 
Bilag 

Gør det på en smart måde - skab dynamik og kommunikation - arrangement 17 

april.pdf (dok.nr.48174/13) 

 
 Åben sag 
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13. Orientering fra sekretariatet 

 

Sagsfremstilling 

 Barrierer for udviklingen i landdistrikterne 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikt er i gang med en undersøgelse af 

barrierer for udviklingen i landdistrikterne. Ledere i Frederikshavn 

Kommune er blevet interviewet og fredag den 1.marts deltog Bent 

Westerberg og Line S. Schulz i en workshop om temaerne: Hverdagslivet i 

landdistrikterne, Erhverv og Uddannelse samt Bebyggelsen. Læs mere i 

vedhæftede baggrundsnotat.  

Det vil senere blive muligt for Distriktsudvalgets medlemmer at 

kommentarer på resultaterne af undersøgelsen.   

  

 Nedrivningspulje på 400 mio. i 2014-2015 

Regeringen har lagt op til, at der afsættes 400 mio. kr. i puljen til nedrivning 

og renovering af faldefærdige huse. Puljen vil samtidig blive tilgængelig for 

alle landets landsbyer og det åbne land. Frederikshavn Kommune vil 

således fremadrettet få nye muligheder for at nedrive de tomme forfaldne 

huse. Der igangsættes således en registrering af de pågældende huse i 

Frederikshavn Kommune. Sara Tornøe vil på den baggrund tage kontakt til 

jer i løbet af april og maj, for at få jeres indspark til registreringen. 

  

Læs mere om planerne for den nye pulje på hjemmesiden for 

Landdistrikternes Fællesråd: 

http://landdistrikterne.dk/nyhed/ldf-glaede-over-nye-

midler-til-nedrivningspuljen-i-2014-2015/ 

  

 Vindmøllepenge 

Økonomiudvalget tager de første drøftelser om hvordan og af hvem 

vindmøllepengene skal administreres på deres møde i april. 

  

 Projekt ”Panorama Cycling – Cykel- og naturoplevelser som reason to 

go” 

Et nyt projekt med en bred sammensætning af aktører har til formål at 

opgraderer bl.a. den nationale cykelrute, Vestkystruten med særligt henblik 

på en øget cykelturisme. Læs mere i bilaget. Projektet vedrører særligt den 

nordlige del af Frederikshavn Kommunens landdistrikter. Der vil blive 

afholdt borgermøder/workshops i april – vær derfor opmærksom på 
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invitationen i avis og på kommunens hjemmeside. 

  

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller punkterne til orientering. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 19. marts 2013 

 Barrierer for udviklingen i landdistrikterne 

Bent W. orienterede om punktet og nævnte bl.a. at der også i denne 

forbindelse afholdes en konference med politisk sigte. Denne konference 

afholdes den 11.-12.april i Sæby. Helle Madsen og Jens Hedegaard 

repræsenterer Frederikshavn Kommune. 

  

 Vindmøllepenge – også kendt som ”Den grønne ordning” 

Jens Hedegaard er træt af, at vindmøllemagerne lover pengene fra denne 

pulje ud til højre og venstre i et forsøg på at købe sig til opbakning.  

Jens understreger, at det er Kommunen der søger om pengene, det er 

kommunen som får pengene ind og det er også kommunen som 

bestemmer hvordan pengene skal bruges. 

I Billund Kommune har de f.eks. en politik på området, som siger, at 

pengene skal gå til pleje af landskabelige værdier i hele kommunen. 

Jens oplyser om, at Den Grønne Ordning giver 88.000 kr. pr. MW, hvilket 

giver små 300.000 kr. pr. mølle. I Frederikshavn Kommune gav det, sidst 

tallene blev lagt sammen, et beløb på op imod 5-6 millioner kr. alt i alt. 

  

Der kan selvfølgelig også søges penge fra Den Grønne Ordning til de 

møller, som allerede er opstillet og tilsluttet ved Højstrup. 

  

Derudover blev der orienteret om Regeringens forslag til nedrivningspuljen samt 

cykelturismeprojektet som beskrevet i sagsfremstillingen. 

 

Bilag 

Baggrundsnotat : Workshop om barrierer for udvikling af landdistrikterne.pdf (dok.nr.37920/13) 

Projektbeskrivelse_panorama cycling.pdf (dok.nr.37919/13) 
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14. Eventuelt 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 19. marts 2013 

 Der er ønske om, at ansøgere får en foreløbig besked pr. mail eller telefon 

senest dagen efter Distriktsudvalgets møde. Således de med det samme 

ved besked om de har fået bevilget de ansøgte midler eller ej.  

Dette er taget til efterretning og vil således ske fremadrettet. 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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