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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Dagsorden til mødet udsendt pr. email den 22.maj 2013. 

 

Indstilling 

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

godkender dagsorden. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 27. maj 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 19.marts 2013 

 

Sagsfremstilling 

Link til referat fra mødet den 19.marts er udsendt pr. email den 08.04.2013. 

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 27. maj 2013 

Der gøres dog opmærksom på, at suppleanterne ikke er anført i referatet.  

Det kan oplyses, at det er korrekt, at suppleanterne ikke fremgår af referatets forside. 

Dette er naturligvis en fejl. Dog fremgår suppleanterne af den enkelte beslutning under 

hver ansøgning. 

  

Der gøres desuden opmærksom på, at halvdelen af udvalgets medlemmer skal være til 

stede for at udvalget kan træffe beslutninger. På Distriktsudvalgets møde den 19.marts 

2013 var 16 medlemmer repræsenteret ud af i alt 29 medlemmer. Distriktsudvalget var 

dermed beslutningsdygtigt på mødet den 19.marts. 

  

Referatet blev godkendt. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2687 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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3. Nordisk Filmfestival i landdistrikterne 

 

Sagsfremstilling 

Jens Ole Amstrup, kulturkonsulent v/ Center for Kultur og Fritid, Frederikshavn 

Kommune holder oplæg om Nordisk Filmfestival som i år afholdes den 7.-

10.november 2013.  

  

Jens Ole vil fortælle om festivalen og om idéen med også at vise film i alle 

kommunens landsbyer. 

  

  

De landsbyer der er interesseret i filmvisning som en del af Nordisk Filmfestival skal 

melde tilbage til Line Schulz pr. mail LSSC@frederikshavn.dk- senest 

onsdag den 19.juni 2013. 

  

Efterfølgende mødes de interesserede for at få det praktiske på plads. De enkelte 

distrikter/landsbyer opfordres til at gå sammen i mindre grupper om filmvisningen.  

 

Indstilling 

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

1. Interesserede distrikter/landsbyer melder tilbage til Line Schulz senest 

onsdag den 19.juni. 

2. Der reserveres 20.000 kr. fra Distriktsudvalgets budget til finansiering af 

filmvisningen. 

 
Beslutning Distriktsudvalget den 27. maj 2013 
Jens Ole Amstrup fortalte på mødet om Nordisk Filmfestival, som har eksisteret 

siden 2003. Festivalen afholdes hvert 2. år. Hver festival har sit eget tema. I år er 

temaet ”Hemmeligheder”. Programmet indeholder ca. 40-50 forskellige film. 

  

Festivalen bygger på frivillig arbejdskraft samt kommunal medfinansiering og støtte 

fra private fonde.  

Nordisk Filmfestival giver gratis filmoplevelser til alle borgere – krydret med 

fortællinger og foredrag. I løbet af de par dage som festivalen varer, er der mellem 

2.000-2.500 besøgende til filmvisningerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby. Set i 

forhold til publikumstallet matcher dette f.eks. Århus Filmfestival. 

  

Nordisk Filmfestival involverer gerne lokalsamfundet og de mennesker der bor og 

lever her. Der er f.eks. også et tæt samarbejde med skoler, foreninger mm. 

Ligeledes bliver filmfestivalen også markedsført på skolerne, i biografen osv. 

  

Kan man eksportere en filmfestival fra Frederikshavn ud til hver en lille by? …og 

giver det mening? Har I lyst til at være med?  

  

Festivalen står gerne for levering af film og markedsføring, hvis landsbyerne vil 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

mailto:LSSC@frederikshavn.dk
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stille med lydanlæg, projektor, DVD-afspiller samt 2 personer, som kan stå for den 

lokale organiseringen (reservering af fx forsamlingshus, opsætning af udstyr, 

afvikling m.v.). Der kan være behov for at leje lydudstyr, for at sikre kvaliteten af 

filmvisningen. 

  

  

Udvalget drøftede muligheden for filmfestival i landsbyerne: 

  

Det blev diskuteret hvorvidt, det mest er relevant med filmvisning i de byer der har 

en skole, hvor det også kan kombineres med film for skolens elever. Filmvisningen 

er dog en god mulighed for at samle 2 generationer, da film henvender sig til både 

unge og gamle. Pensionistforeninger og seniorklubber vil også kunne bakke op om 

filmfestivalen.  

  

Der var en generel nysgerrighed og positivitet overfor projektet. Dog en bekymring 

for, om udvalget af film bliver for snævert og for smalt til, at det kan interessere 

borgerne i de mindre byer. 

  

I Aalbæk har de snakket om muligheden for en udendørs sommerbio for både 

borgere og turister – her kunne et samarbejde med Filmfestivalen være en god og 

spændende idé. 

  

Anders Broholm mener det er et stærkt signal, hvis nogle af kommunens landsbyer, 

vil være en del af Nordisk Filmfestival. Det vil være spændende for en stund, at få 

biograferne tilbage til landsbyerne. 

  

I princippet er alle filmvisninger gratis, men borgerforeninger e.l. er selvfølgelig 

velkomne til at servere kaffe og kage og således tage et mindre beløb for dette, 

som kan bruges til medfinansiering til leje af lydudstyr. 

  

  

Et flertal kan tiltræde indstillingen. 

Udvalget er positive overfor projektet og ønsker at reserverer en ramme på 

maksimum 20.000 kr. til de konkrete henvendelser som landsbyerne melder ind 

med til Line Schulz senest den 19.juni 2013. 
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4. Alle Mand af Huse 

 

Sagsfremstilling 

Hanne Lauritsen orienterer om sidste nyt fra fællesprojektet Alle Mand af Huse.  

Se desuden mail fra den 8.maj 2013. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 27. maj 2013 

Projektkoordinator Hanne Lauritsen redegjorde for projektets status.  

  

Temadagen blev desværre aflyst pga. manglende tilmeldinger. Men hvis der ikke er 

et behov, hvilket antallet af tilmeldinger kan tyde på, skal der selvfølgelig heller ikke 

bruges krudt på at afholde en temadag. 

  

Næste skridt er at få samlet alle de idéer lokalområderne hver især ønsker at byde 

ind med til Alle Mand af Huse. Hanne pointerer at det er vigtigt at idéerne bliver 

samlet nu, for at vi kan nå at kvalificere idéerne og koordinerer sammenhængen 

mellem de enkelte arrangementer. 

  

Sidste frist for indlevering af idéer er den 2.juni 2013. Der afholdes efterfølgende 

møde i koordineringsgruppen den 5.juni 2013 og i Styregruppen den 11.juni 2013. 

  

Hanne gør opmærksom på, at de tovholdere som ønskes angivet i forbindelse med 

indleveringen af idéerne ikke nødvendigvis er de samme som dem der står for 

arrangementet på selve dagen i 2014. 

  

Deadlines, drejebog mm er send ud til alle medlemmer pr. mail. 

  

Er der spørgsmål eller bidrag til projektet kan Hanne Lauritsen kontaktes på tlf.: 

9845 6323 eller mail: HLAU@frederikshavn.dk.   

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/9697 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

 
  

mailto:HLAU@frederikshavn.dk
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5. Historiefortællinger fra Landsbyerne 

 

Sagsfremstilling 

Erik Christensen fra Nordjyllands Kystmuseum fortæller om projektet 

”Historiefortællinger fra Landsbyerne”.  

  

Nordjyllands Kystmuseum har netop nu i samarbejde med Frederikshavn 

Kommune ansøgt LAG Vendsyssel om driftsmidler på 121.000 kr. til finansiering af 

projekt, som i så fald vil blive realiseret i løbet af efteråret 2013. Vedhæftet som 

bilag er ansøgningen til LAG-Vendsyssel. 

  

Projektet skal fremme landdistriktsudviklingen i Frederikshavn Kommunes 

landdistrikter gennem en forståelse af den enkelte landsbys historiske arv og 

unikke stedbundne karakter.  

Herudover vil historiefortællingerne kunne danne grundlag for nye oplevelser i 

landdistrikterne f.eks. i forbindelse med fællesprojektet ”Alle Mand af Huse”. 

  

Erik vil desuden fortælle en lille lokalhistorie på mødet fra én af kommunens 

landsbyer.  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 27. maj 2013 

Erik Christensen orienterede om tankerne bag projektet ”Historiefortællinger fra 

landsbyerne” krydret med små historiske anekdoter.  

  

Historie er ikke bare historie. Historie er også noget nutidigt, som danner rammen 

om fremtiden. Hvad er der for eksempel sket siden landsbyernes storhedstid? 

Hvordan kan vi bruge den viden til at skabe en ny storhedstid? 

  

Hvad er det for nogen historiske bånd der binder os sammen og adskiller os? 

Hvordan kan vi fremadrettet leve sammen – styrke fællesskabet og sammenholdet 

byerne imellem? 

  

Landsbyerne sidder på Danmarks vugge – Danmark er én stor brugsforening. Der 

er et stort engagement i landsbyerne og et rigt foreningsliv som er historisk 

forankret i byerne. Kan foreningslivet bruges som anker for en positiv udvikling og 

et aktivt og attraktivt samfund i landsbyerne? 

  

Fundet af de historiske mønter ved Strandby er en fantastisk begivenhed, der 

binder fortiden og nutiden sammen. Disse historier findes i alle jeres byer. Husk på, 

at dagen i går også er historie. 

Det gælder om at finde den unikke historie, som kan fortælle om det DNA jeres by, 

sted eller område har – den identitetshistorie der er bundet til stedet.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9483 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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Efterfølgende var der mulighed for spørgsmål og diskussion: 

  

Der opfordres til at bruge QR-koder, hvor man f.eks. kan scanne sig frem til en 

historie på flere forskellige sprog. Det gør også formidlingen turistvenlig. 

-       Erik fortalte ligeledes om hans gode erfaring med små filmklip hvor 

landsbyens egne beboere selv fortalte historien med den lokale dialekt og 

autenticitet.   

  

Det er svært at få fat i DNA’et. Mange gange er det en lugt, en følelse eller smag.  

-       Erik er enig i denne betragtning, men det er nødvendigt at definere 

identiteten ude i landsbyerne for at vi som ildsjæle og kommune kan 

understøtte en bæredygtig udvikling. Det der kitter jer sammen ude i 

byerne, er det DNA vi skal finde frem til og satse på i fremtiden. 

  

Vær opmærksom på de mange gode lokalhistoriske arkiver.  

-        De er bestemt en tæt samarbejdspartner i dette projekt. 

  

Vi interesserer os meget for vores arv og historie. Men vi har allerede rigtig meget 

nedskrevet – skal vi nu starte forfra? 

-       Nej, det er ikke for at starte forfra. Alt eksisterende materiale skal 

selvfølgelig skabe grundlaget. Men vi skal samle historierne, så vi kan 

skabe en fælles historie og sammenhængskraft som kan styrke 

landdistrikterne.  

  

Hvordan passer tidsplanen for dette projekt sammen med Alle Mand af Huse?  

-       Det er tænkt sammen, således historiefortællingerne starter op lige efter 

sommerferien, såfremt vi får bevilget pengene fra LAG-Vendsyssel. 

Historiefortællingerne afsluttes inden årsskiftet 2013/2014. 

  

Det er interessant med alle de mange arbejdspladser man nu skaber i Skagen og 

Frederikshavn i forbindelse med havneudvidelserne. Det er et kæmpe 

bosætningspotentiale, som landsbyerne også skal benytte sig af.  

-       I den sammenhæng er det vigtigt vi kender vores identitet og ved hvad 

landsbyerne kan tilbyde tilflytterne.  

  

Der var en generel interesse og positiv nysgerrighed i forhold til projektet.  

 

Bilag 

Ansøgning vedr. Historiefortællinger fra landsbyerne - Historiefortællinger fra landsbyerne 

ansøgning.pdf (dok.nr.68180/13) 
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6. Orientering fra Landdistriktskonferencen 2013 

 

Sagsfremstilling 

Orientering fra Landdistriktskonference den 11.-12.april 2013 i Sæby. 

  

Temaet for konferencen var ”Sammenhæng mellem land og by”, hvor der i år blev 

sat fokus på vækst og velfærd og vækst gennem udvikling og iværksætteri, digital 

sundhed samt byfornyelse. 

  

Helle Madsen og Jens Hedegaard Kristensen samt repræsentanter fra distrikterne 

deltog i konferencen. 

  

Helle Madsen vil kort orienterer om konferencen og udbyttet heraf. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 27. maj 2013 

Helle Madsen fortalte kort om konferencen og sendte oplægget fra konferencen 

rundt på mødet. 

  

Gitte Mortensen: Hvordan kan det være, at vi gang på gang kommer i klemme når 

vi tænker ud af boksen? For eksempel har både Lyngså og Voerså med 

Kirsebærtræerne haft problemer med finansieringen. Hvordan kan vi låne 

pengene? Hvordan kan vi tænke nyt i forhold til finansieringen, så projekterne kan 

realiseres? Det kan lade sig gøre i Klitmøller, så det kan da også lade sig gøre her! 

  

Alle medlemmer er enige heri.  

  

Betty Steglich-Petersen: Ja, kommunen må satse mere på landdistrikterne. Mange 

andre steder har de en landdistriktsmedarbejder på fuld tid, byfornyelsesprojekter i 

landsbyerne mm.  

Det var en rigtig god konference, men savnede tilstedeværelsen af de ansatte fra 

Frederikshavn Kommune. 

-       Ministeriet meldte klart ud, at konferencen ikke var for ansatte men alene 

var med et politisk sigte. Bent Westerberg og Line Schulz har tidligere på 

året været med til et lignende arrangement i København, hvor kommunalt 

ansatte fra hele landet var samlet om landdistriktsproblematikkerne. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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7. Udviklingsstrategi i høring 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har udarbejdet en ny udviklingsstrategi som er fremlagt til 

offentlig debat i perioden den 8.april til og med den 2.juni 2013. 

  

På Distriktsudvalgets møde den 19.marts 2013 blev relevante filmklip fra strategien 

fremvist. 

  

Se filmklip samt mere information om Udviklingsstrategien på kommunens 

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

2013.aspx samt på facebookgruppen for Udvikling & Erhverv, Frederikshavn 

Kommune: 

http://www.facebook.com/#!/UdviklingogErhverv?fref=ts 

  

  

Vedhæftet bilag er fremsendt af Betty Steglich-Pedersen, som oplæg til debat. 

 

Indstilling 

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

diskussion. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 27. maj 2013 

Udvalget undrer sig over, at der ikke er flere, som har været inde og se filmene. Kan 

man ikke lave noget mere reklame? 

-       Tallet virker umiddelbart ikke realistisk. Der er lavet meget reklame for 

udviklingsstrategien. 

-       Pga. en mindre stavefejl til slut i alle film, er filmene blevet skiftet 

undervejs. Det lave tal kan derudover skyldes at de gange filmene vises via 

Udvikling og Erhvervs facebookside netop ikke tælles med.  

  

Søren Vestergaard, Centerchef for Teknik & Miljø opfordrer alle til at sende 

kommentarer ind til Udviklingsstrategien. Kommentarerne har direkte indflydelse på 

den efterfølgende proces med Kommuneplanen, som vedrører alle kommunens 

borgere. 

 

Bilag 

Bemærkninger til Udviklingsstrategien - Betty Steglich-Pedersen.pdf (dok.nr.72332/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

 
  

http://frederikshavn.dk/Sider/Udviklingsstrategi-2013.aspx
http://frederikshavn.dk/Sider/Udviklingsstrategi-2013.aspx
http://www.facebook.com/#!/UdviklingogErhverv?fref=ts
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8. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Elling 

Skovplantage, Elling Borger- og Grundejerforening 

 

Sagsfremstilling 

Elling Borger og Grundejerforening ansøger Frederikshavn Kommune, 

Distriktsudvalget om tilskud på 79.500 kr. til shelter- og bålplads ved Elling Å. 

  

I forbindelse med stisystem i Elling Skovplantage ønsker foreningen at der 

anlægges et shelterområde med bålhytte ved Elling Å. Projektet vil gøre området 

langs åen mere attraktivt og vil kunne udnyttes af alle (børn, unge og voksne). 

Projektet vil tiltrække en- og flerdags turister, der har lyst til at opleve naturen fra 

sin smukke side.  

  

Projektet har et samlet budget på 234.000 kr. Heraf egenfinansiering og tilskud fra 

lokale firmaer på 50.000 samt frivilligt arbejde for 15.000 kr. 

Derudover støtter Rideruten Nordvendsyssel projektet med 10.000 kr. 

  

Foreningen har derudover ansøgt LAG-Vendsyssel om 79.500 kr. Ansøgningen 

behandles på LAG’ens møde den 28.maj, dagen efter Distriktsudvalgets møde.  

  

Elling Skovplantage er kommunalt ejet og vedligeholdelsen af skovplantagen 

varetages således af Frederikshavn Kommune, Center for Park og Vej.  

Elling Borger og Grundejerforening har indgået aftale med Center for Park og Vej 

om, at Frederikshavn Kommune vil forestå den efterfølgende drift og 

vedligeholdelse af shelters, på lige fod med skovens andre faciliteter og 

infrastruktur. 

 

Indstilling 

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

anbefaler overfor Økonomiudvalget at der bevilges 79.500 kr. til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen under forudsætning af, at LAG-Vendsyssel godkender 

ansøgningen på deres møde den 28.maj 2013. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 27. maj 2013 

Kurt Kristensen orienterede om ansøgningens indhold og forlod herefter mødet 

mens ansøgningen blev drøftet. 

  

Distriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der bevilges tilskud på 79.500 kr., 

som finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen under 

forudsætning af, at LAG-Vendsyssel godkender ansøgningen på deres møde den 

28.maj 2013. 

  

  

Fraværende: Søren Sørensen, Per Møller, Ulla Søndergaard Ohrt, Jørgen 

Steengaard, Thomas Jørgensen, Lea Wärnstrøm, René Hjortnæs Pedersen, Jens 

Hedegaard Kristensen 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9480 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU/ØU 
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Bilag 

Ansøgning_Elling Skovplantage.pdf (dok.nr.72500/13) 

Tilbud_Elling Skovplantage.pdf (dok.nr.72501/13) 
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9. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Præstbros 

Foreningshus, Præstbro Gymnastik og Borgerforening 

 

Sagsfremstilling 

Præstbro Gymnastik og Borgerforening ansøger Frederikshavn Kommune, 

Distriktsudvalget om tilskud på 75.000 kr. til Præstbro’s Foreningshus.  

  

Præstbro Gymnastik og Borgerforening har et ønske om at udvide aktiviteterne i 

huset ved at tilbyde et motionsrum til glæde og gavn for folkesundheden i 

lokalområdet. Motionsrummet kan være tilgængeligt hele døgnet for dem der har 

nøgle. 

Foreningen ønsker samtidig at renovere den sidste del af huset, idet 

energiudgifterne er en stor post i foreningens udgifter. Dette kan være medvirkende 

til en nedsættelse af CO2-udledningen samt det kommunale tilskud. 

Præstbro har et rigt foreningsliv mm i alle aldre, der benytter huset flittigt. 

  

Projektet har et samlet budget på 285.000 kr. Heraf egenfinansiering på 70.000 kr 

og frivilligt arbejde for 40.000 kr. 

Foreningen har ansøgt LAG-Vendsyssel om 100.000 kr. Ansøgningen behandles 

på LAG’ens møde den 28.maj, dagen efter Distriktsudvalgets møde.  

  

Præstbro Gymnastik og Borgerforening står som hidtil for drift og vedligeholdelse af 

foreningshuset. 

 

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 under forudsætning af, at LAG-Vendsyssel godkender 

ansøgningen på deres møde den 28.maj 2013. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 27. maj 2013 

Søren Holm Kristensen orienterede om ansøgningens indhold og forlod herefter 

mødet mens ansøgningen blev drøftet. 

  

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

som finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen under 

forudsætning af, at LAG-Vendsyssel godkender ansøgningen på deres møde den 

28.maj 2013. 

  

  

Fraværende: Søren Sørensen, Per Møller, Ulla Søndergaard Ohrt, Jørgen 

Steengaard, Thomas Jørgensen, Lea Wärnstrøm, René Hjortnæs Pedersen, Jens 

Hedegaard Kristensen 

 

Bilag 

Ansøgning - Præstbro foreningshus.pdf (dok.nr.72503/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9481 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU/ØU 
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Tilbud - Præstbro foreningshus.pdf (dok.nr.72502/13) 
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10. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Udvidelse 

af Hulsig forsamlingshus, Hulsig Borgerforening 

 

Sagsfremstilling 

Hulsig og Omegns Borger- og Grundejerforening ansøger Frederikshavn 

Kommune, Distriktsudvalget om tilskud på 66.300 kr. til udvidelse og forbedring af 

Hulsig Forsamlingshus, således det kan leve op til alle nutidige krav, herunder 

handicapvenlighed.  

  

Foreningen ønsker at fastholde og udbygge forsamlingshusets rolle som mødested 

og socialt bindeled for beboerne i Hulsig og omegn. Foreningen vil således sætte 

fokus på forsamlingshusets anvendelighed hele året rundt samt i højere grad 

mobilisere områdets frivillige arbejdskraft. 

  

Projektet har et samlet budget på 246.300 kr. Heraf frivilligt arbejde for 80.000 kr. 

Projektet har ansøgt LAG-Vendsyssel om 100.000 kr. Ansøgningen behandles på 

LAG’ens møde den 28.maj, dagen efter Distriktsudvalgets møde.  

  

Hulsig og Omegns Borger- og Grundejerforening står selv for efterfølgende drift og 

vedligeholdelse af forsamlingshuset. 

 

Indstilling 

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

anbefaler overfor Økonomiudvalget at der bevilges 66.300 kr. til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen under forudsætning af, at LAG-Vendsyssel godkender 

ansøgningen på deres møde den 28.maj 2013. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 27. maj 2013 

Frede Gaardlund orienterede om ansøgningens indhold og forlod herefter mødet 

mens ansøgningen blev drøftet. 

  

Distriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der bevilges tilskud på 66.300 kr., 

som finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen under 

forudsætning af, at LAG-Vendsyssel godkender ansøgningen på deres møde den 

28.maj 2013. 

  

  

Fraværende: Søren Sørensen, Per Møller, Ulla Søndergaard Ohrt, Jørgen 

Steengaard, Thomas Jørgensen, Lea Wärnstrøm, René Hjortnæs Pedersen, Jens 

Hedegaard Kristensen 

 

Bilag 

Ansøgning - Hulsig Forsamlingshus.pdf (dok.nr.73053/13) 

Tilbud - Hulsig Forsamlingshus.pdf (dok.nr.73054/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9424 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU/ØU 
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11. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - 

Kirsebærbyen Voerså 

 

Sagsfremstilling 

Kirsebærudvalget under Voerså Byudvikling søger Distriktsudvalget om 20.000 kr. 

til projektet ”Voerså Kirsebærby”.  

  

Projektet har tidligere fået bevilget 20.000 kr. fra Distriktsudvalget. LAG-Vendsyssel 

har ligeledes godkendt deres ansøgning på 51.000 kr., men NaturErhvervstyrelsen 

har vurderet, at Kirsebærudvalget ikke har nogen garanti for de kirsebærtræer der 

står i de private haver. Den endelig afgørelse er på nuværende tidspunkt endnu 

ikke truffet, men Kirsebærudvalget har imidlertid indkøbt træerne og således lånt 

40.000 kr. ved Drl. Sparekasse. 

  

Voerså Kirsebærby står således overfor en uforudset situation, som har betydet en 

revidering og tilpasning af projektet. Se vedlagte bilag, som bl.a. indeholder et 

revideret regnskab. 

  

Ifølge det reviderede regnskab har projektet nu et samlet budget på 85.000 kr.  

Heraf 40.000 kr. i frivilligt arbejde samt 5.000 kr. i privat/lokal finansiering. 

Distriktsudvalget har tidligere (26.09.2012) bevilget 20.000 kr. til projektet og 

ansøges nu om yderligere 20.000 kr. 

 

Indstilling 

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

bevilger yderligere 20.000 kr. til Voerså Kirsebærby grundet den uforudsete 

situation.  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 27. maj 2013 

Lone Pilgaard fra Voerså Kirsebærudvalg fremlagde i starten af mødet projektets 

status samt redegjorde for de vanskeligheder, som projektet er rendt ind i. Lone 

Pilgaard forlod mødet inden behandlingen af ansøgningen. 

Mogens Berg forlod ligeledes mødet mens ansøgningen blev drøftet. 

  

Medlemmerne udtrykte generel frustration over NaturErhvervsStyrelsens lange 

behandlingstid.  

Det undrer også medlemmerne, at når man endelig tænker ud af boksen, som 

Voerså Kirsebærby har gjort med dette projekt, så støder man ind i vanskeligheder. 

  

  

Flertallet er enige om, at projektet er virkelig godt og fortjener at blive støttet med 

yderligere 20.000 kr. i dette særlige tilfælde. 

Distriktsudvalget bevilger således et tilskud på 20.000 kr. til Voerså Kirsebærby.  

  

  

Fraværende: Søren Sørensen, Per Møller, Ulla Søndergaard Ohrt, Jørgen 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/7415 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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Steengaard, Thomas Jørgensen, Lea Wärnstrøm, René Hjortnæs Pedersen, Jens 

Hedegaard Kristensen 

 

Bilag 

Ansøgning - Voerså Kirsebærby.pdf (dok.nr.73093/13) 

Tidligere behandling - DU 26sept2012.pdf (dok.nr.73104/13) 
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12. Økonomi 

 

Sagsfremstilling 

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

orientering.  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 27. maj 2013 

Bilaget blev gennemgået. Ingen bemærkninger. 

 

Bilag 

Økonomioversigt - maj 2013.pdf (dok.nr.72499/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8363 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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13. 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 27. maj 2013 

Der er kommet rigtig godt med ansøgninger ind til det sidste møde den 28.maj 

2013:  

-       28 almindelige  

-       4 til Grøn Vækst 

-       6 til puljen med procespenge 

  

Tove er godt klar over den meget lange sagsbehandlingstid der er i 

NaturErhvervStyrelsen, men kan desværre ikke gøre noget fra hendes position. 

Styrelsen er også godt selv klar over problemet og det er en af de ting man håber 

at kunne forbedre i den kommende pulje af LAG-midler. 

  

Tjek hjemmesiden www.livogland.dk for at holde jer ajour med de nye LAG-

puljer. Den nye pulje gælder for 2014-2020, men det er sandsynligt at ikke al 

administration er på plads præcis til årsskiftet. 

  

Alle der har ansøgninger til godkendelse ved NaturErhvervStyrelsen kan forvente 

svar inden jul. Alle nuværende sager skal være afsluttet fra deres side af før 2014. 

  

Det bemærkes, at der går utrolig mange penge tabt til renter på lån, som 

ansøgerne må optage i løbet af projektperioden for at realisere projekterne – inden 

de til sidst kan få de bevilgede LAG-midler udbetalt. Det er en uhensigtsmæssig 

måde at bruge pengene på og det tager livet af ildsjælene. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

 
  

http://www.livogland.dk/
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14. Orientering fra sekretariatet 

 

Sagsfremstilling 

 Realiserede projekter med støtte fra Distriktsudvalget 

Distriktsudvalget har i 2012 støttet Lyngså Madpakkehytte med 40.000 kr. Nu står hytten færdig. 

Se vedlagte beskrivelse samt foto. 

  

 Nye muligheder for at søge penge 

Der er i øjeblikket mange spændende puljer, hvor der er god mulighed for at søge penge til 

projekter i landdistrikterne. 

  

o Miljøstyrelsen, Puljen til Grønne Ildsjæle: 

http://www.mst.dk/Borger/baeredygtig_udvikling/groenne_ildsja

ele/ 

o Realdania, Stedet Tæller – Yderområdernes potentialer: http://www.stedet-

taeller.dk/ 

o NaturErhvervstyrelsen, Grøn Omstilling: Natur- og Miljøprojekter: 

http://goo.gl/vBHbU 

  

 Nedrivningspulje og registrering af faldefærdige huse i Frederikshavn Kommune 

Regeringen har vedtaget nedrivningspuljen, som kan søges af langt størstedelen af landets 

kommuner fra den 1.januar 2014. Herunder også Frederikshavn Kommune. 

  

Læs mere hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: 

http://mbbl.dk/nyheder/nyhed/pulje-til-landsbyfornyelse-klar-til-

uddeling 

  

  

Bent Westerberg orienterer om status på registreringen af faldefærdige huse i Frederikshavn 

Kommune samt den videre proces. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 27. maj 2013 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: CT

M 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

http://www.mst.dk/Borger/baeredygtig_udvikling/groenne_ildsjaele/
http://www.mst.dk/Borger/baeredygtig_udvikling/groenne_ildsjaele/
http://www.stedet-taeller.dk/
http://www.stedet-taeller.dk/
http://goo.gl/vBHbU
http://mbbl.dk/nyheder/nyhed/pulje-til-landsbyfornyelse-klar-til-uddeling
http://mbbl.dk/nyheder/nyhed/pulje-til-landsbyfornyelse-klar-til-uddeling
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 Realiserede projekter med støtte fra Distriktsudvalget 

Distriktsudvalget glæder sig over at se resultaterne fra et af de projekter, som udvalget har ydet 

støtte til. Man ønsker fremadrettet at blive orienteret om afsluttede projekter. 

 Nye muligheder for at søge penge 

Betty Steglich-Petersen: Holder kommunen ikke selv øje med puljerne? Der er så mange penge i 

puljerne, så hvordan kan det være, at kommunen ikke er mere proaktiv i ansøgningen af midler til 

udviklingen af landdistrikterne?  

  

Der gøres desuden opmærksom på at Realdania netop har afholdt workshop i Odense, hvor bl.a. 

Hjørring Kommune var med og fortalte om projektet med at omdanne Vrensted Skole.  

  

Tove Fønss oplyser, at der er orienteringsmøde vedr. Realdanias Stedet Tæller den 30.maj. 

  

Søren Vestergaard, Centerchef for Teknik & Miljø påpeger, at det er de lokale der skal være 

garant for projekterne, men kommunen bakker gerne op om ildsjælene. Det er en balancegang 

mellem ildsjæle og kommune. Kommunen skal ikke være ejere – det er det lokale ejerskab der 

skal være det bærende fremadrettet også i forhold til driften, da driftsbudgettet som Teknisk 

Udvalg råder over er blevet beskåret gennem de seneste år. 

  

Gitte Mortensen: Er kommunens opgave ikke at servicere erhvervsliv og borgere? 

Myndighedsbehandlingen er jo brugerbetalt. 

  

Søren Vestergaard redegør for at myndighedsbehandlingen ikke er 100% brugerbetalt. F.eks. 

vurderer han, at ca. 60% af byggesagerne er brugerbetalte mens landzonetilladelser finansieres 

fuldt ud af kommunen. 

  

Betty Steglich-Petersen: Kommunen skal ikke være så berøringsangst. I Hjørring har de vendt 

frygt til lyst. Kommunen skal sørge for vand og næring til ildsjælene – og i Frederikshavn 

Kommune er der basis for at gøde jorden. 

  

 Nedrivningspulje og registrering af faldefærdige huse i Frederikshavn Kommune 

Søren Vestergaard, Centerchef for Teknik & Miljø orienterede om Nedrivningspuljen.  

  

Frederikshavn Kommune har mulighed for at søge 2,8 mio. kr. Dertil skal kommunen supplerer 

med 40 % medfinansiering, dvs. 1,9 mio. kr. 

Kommunen søger om det fulde beløb. Herefter skal kommunens medfinansiering vedtages på 

budgetforhandlingerne til efteråret. 

  

Nedrivningspuljen er en rigtig god mulighed for at tage hul på problemet med faldefærdige huse 

der skæmmer landsbyerne.  

  

Sara Tornøe fra planteamet vil snarest kontakte udvalgets medlemmer med henblik på at få 
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konkrete tilbagemeldinger på faldefærdige huse i de enkelte landsbyer.  

Sara vil desuden involvere den arbejdsgruppe i Distriktsudvalgets, som netop har fokus på de 

faldefærdige bygninger.  

 

Bilag 

Opfølgning på bevilling - Lyngså Madpakkehytte.pdf (dok.nr.73126/13) 
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15. Eventuelt 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 27. maj 2013 

·         Helle Madsen har ved mødets start budt velkommen til Kurt 

Kristensen, som er ny repræsentant for Elling samt til Bjarne Krogh-

Pedersen som er ny repræsentant for Haldbjerg/Vangen. 

  

·         Mogens Berg fra Voerså informerer om, at Voerså/Lyngså/Præstbro er 

gået sammen om et forprojekt til Alle Mand af Huse, som afholdes i 

2013. Alle bliver selvfølgelig inviteret med. 

  

·         Gitte Mortensen spørger til, om seniorjobordningen kan blive til gavn 

for landdistrikterne?  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

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