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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Dagsorden til mødet udsendt pr. mail den 20. aug. 2013 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller at Distriktsudvalget godkender 

dagsordenen.  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 26. august 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 27.maj 2013 

 

Sagsfremstilling 

Link til referat fra mødet den 27.maj er udsendt pr. mail den 11.06.2013.  

Referatet kan ses på kommunens hjemmeside: 

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

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller at Distriktsudvalget godkender 

referatet. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 26. august 2013 

Referatet blev godkendt. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2687 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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3. Orienteringssag - Alle Mand af Huse 

 

Sagsfremstilling 

Projektkoordinator, Hanne Lauritsen orienterer om sidste nyt fra fællesprojektet Alle 

Mand af Huse. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 26. august 2013 

Hanne orienterede om sidste nyt fra fællesprojektet ”Alle Mand af Huse”. 

  

Arbejdsgruppen og styregruppen ønsker at samle alle involverede parter fra de 

forskellige landsbyer. Der er tidligere sendt mail ud med invitation til et sådan 

arrangement, som afholdes den 3.sept 2013. Hanne sender snarest en dagsorden 

ud for mødet. 

  

Hanne byder desuden op til, at der bliver fundet et nyt navn for projektet – der er 

udsendt separat mail vedr. dette.  

  

Der er skåret lidt ned for ambitionerne ved denne først afholdelse af Alle Mand af 

Huse. Karavanerne fra by til by er lagt lidt på hylden og man koncentrere sig i 

stedet om aktiviteterne i landsbyerne. 

  

Hanne fremviste på mødet et stort kort, med markering af hvilke landsbyer i 

kommunen der har meldt ind med aktiviteter i uge 31, 2014. Hanne opfordrer til, at 

man stadig melder ind med aktiviteter – stort som småt. Man behøver absolut ikke 

at sætte hele landsbyen på den anden ende hele ugen, en enkelt aktivitet eller en 

enkelt dag med aktiviteter er også rigtig fint. Man bestemmer selv niveauet. 

Skriv blot til Hanne på hlau@frederikshavn.dk og få en snak om jeres tanker. 

  

Alle aktiviteterne i uge 31, 2014 afsluttes med en stor fest om lørdagen på Knivholt. 

Lene Christiansen foreslår at man holder festligheden i forbindelse med Open Air i 

Dybvad, da det i forvejen er sammenfaldende. 

  

Hanne orienterede desuden om, at hun sender mails ud vedr. projektet til alle 

medlemmer af Distriktsudvalget. Dem der ikke er med, må derfor se bort fra disse 

mails. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/9697 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

 
  

mailto:hlau@frederikshavn.dk
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4. Budgetbemærkning 2013 - Kortlægning af landsbyernes 

offentlige bygninger, foreningshuse 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 

overslagsårene, vedtaget budgetbemærkning omkring ”kortlægning og effektiv 

ressourceudnyttelse af landsbyernes offentlige bygningsmasse” i Frederikshavn 

Kommune. 

  

Arbejdet er forankret i Kultur- og Fritidsudvalget, og det anføres, at Distriksudvalget 

skal inddrages aktivt i arbejdet. Budgetbemærkningen blev drøftet i Kultur- og 

Fritidsudvalget den 12.juni 2013. Se mere i referatet fra mødet her: 

http://frederikshavn.instant.cohaesio.net/Kultur-%20og%20fritidsudvalget/12-06-

2013%20Referat%20af%20Referat.aspx#3 

  

Center for Kultur og Fritid, Jakob Dalsgaard redegør på Distriktsudvalgets møde for 

forløbet indtil nu samt fortæller kort om den fremtidige proces.  

Formand for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF), Henrik Carlsen deltager 

også på mødet, og fortæller om hovedpunkterne fra de foreningsanalyser som FUF 

har gennemført.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at det på mødet bliver drøftet, 

hvordan Distriktsudvalget ønsker at støtte op om den kommende proces med 

kortlægning af distrikternes foreningshuse. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 26. august 2013 

Jakob Dalsgaard fortalte om baggrund og handlingsplan for projektet.  

Se oplæg i vedhæftede bilag. 

  

Jakob blev spurgt om, hvordan han tænker projektet kan hjælpe landsbyerne helt 

konkret. Til det svarede Jakob, at det er planen, at der oprettes en Task Force, som 

kan tage ud til landsbyerne og guide dem igennem en sammenlægning af deres 

foreninger – målet er, at gøre det lettere for foreningerne at effektuere en 

sammenlægning: Hvad gør man f.eks. med tiloversblevne huse, kan kommunen 

hjælpe i forbindelse med ansøgninger osv. 

Der skelnes ikke i forhold til ejerskabet. Alle foreninger er velkomne til at henvende 

sig. 

  

Der er endvidere tanker om, at lave 2-3 eksempelprojekter i landsbyerne, hvor man 

kan fordybe sig i processen og måske også få lov til at sætte andre vinkler på. Man 

kan fx inddrage menighedsrådene, som Jens Hedegaard nævner det. 

  

  

Henrik Carlsen orienterede herefter Distriktsudvalget om resultaterne af analyserne 

som FUF har lavet i samarbejde med Syddansk Universitet. Læs mere om 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/15976 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

http://frederikshavn.instant.cohaesio.net/Kultur-%20og%20fritidsudvalget/12-06-2013%20Referat%20af%20Referat.aspx#3
http://frederikshavn.instant.cohaesio.net/Kultur-%20og%20fritidsudvalget/12-06-2013%20Referat%20af%20Referat.aspx#3
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analyserne på følgende internetsider. Siderne opdateres løbende. 

  

  

Omtale af projektet: 

http://fuf.nu/fritidsundersogelse 

  

Fritidsfaciliteter: 

http://fuf.nu/nyheder/nyheder/seneste-nyt/318-fritidsundersogelse-lokaliteter 

  

Oversigtskort: 

http://folia-customer.s3.amazonaws.com/fuf/index.html# 

  

Status: 

http://www.survey-xact.dk/report/shared/88aa9978-26b8-447c-bd53-f82564fbbde6 

  

Besvarelser: 

http://www.survey-xact.dk/report/shared/0253adb3-3296-4b72-a920-dec1dc8491de 

  

Eksempel på spørgeskema: 

https://www.dropbox.com/s/dzsclhj99y32nmm/Henriks%201%20test.pdf 

  

  

  

Alle var enige om, at det er vigtigt at lokalområderne begynder at snakke sammen. 

FUF’s undersøgelse kan være med til at sætte skub i snakken.  

  

Derudover skal man have for øje, at der er mange måder at gribe processen an på. 

I Østervrå går de meget stille frem gennem en god dialog, andre steder er det 

måske noget andet der er brug for.  

  

Når man flytter sammen skaber det nogle nye muligheder. Det kan bl.a. være med 

til at fastholde nogle funktioner i lokalsamfundet fx internet, fotokopi, bibliotek osv. 

Foreningerne kan også berige hinanden på mange måder. De kan fx sammen 

skabe et højere aktivitetsniveau, hvilket kan være attraktiv især for de unge. 

  

Vi får samlet set færre penge, det kan ikke undgås ift. udviklingen. Ifølge Anders 

Broholm er det derfor vigtigt at lokalområderne forholder sig til hvordan man 

fastholder de samme faciliteter på færre matrikler, så der ikke går så mange penge 

til vedligeholdelse. Landsbyerne skal tage udfordringen op og snakke sammen. Det 

er vigtigt med en positiv dialog mens tid er. 

  

  

  

 

Bilag 

Oplæg ved Jakob Dalsgaard_26aug_Tids - og handleplan.pdf (dok.nr.160581/13) 

 
  

http://fuf.nu/fritidsundersogelse
http://fuf.nu/nyheder/nyheder/seneste-nyt/318-fritidsundersogelse-lokaliteter
http://folia-customer.s3.amazonaws.com/fuf/index.html
http://www.survey-xact.dk/report/shared/88aa9978-26b8-447c-bd53-f82564fbbde6
http://www.survey-xact.dk/report/shared/0253adb3-3296-4b72-a920-dec1dc8491de
https://www.dropbox.com/s/dzsclhj99y32nmm/Henriks%201%20test.pdf
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5. Pulje til Landsbyfornyelse 2014-2015 

 

Sagsfremstilling 

Arbejdet med Puljen til Landsbyfornyelse 2014-2015 er i gang.  

  

Økonomi 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udmeldt den statslige Pulje til 

Landsbyfornyelse under byfornyelsesloven til de kommuner, som har søgt om 

andel i puljen. Puljen for 2014 udgør i alt 200 mio. kr. Udmeldingen sker med 

forbehold for vedtagelsen af finansloven for 2014. 

  

Frederikshavn Kommunes rammetildeling er på 2,9 mio. kr. Kommunens 

anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering. Statens 

andel udgør 60 pct., og kommunens andel udgør 40 pct. Der er således afsat 1,9 

mio i medfinansiering på Direktionens oplæg til grundbudgettet. Den endelige 

ramme afventer budgetforhandlingerne. 

  

Kommunen vil få mulighed for at anvende midlerne inden for en periode på ca. 1 

1/2 år fra januar 2014. 

  

Vi afventer, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter efter sommerferien 

udsender bekendtgørelse og vejledning om ordningen, men lige nu ved vi følgende: 

  

Geografisk anvendelsesområde 

Geografisk vil puljemidlerne kunne anvendes til aktiviteter på bygninger beliggende 

i byer med færre end 3.000 indbyggere samt bygninger beliggende i det åbne land. 

  

Typer af aktiviteter 

Puljemidlerne vil kunne anvendes til følgende typer af aktiviteter: 

 Istandsættelse af nedslidte boliger 

 Nedrivning af nedslidte boliger.  

 Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet 

er nedlagt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med 

færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land 

er således ikke omfattet.  

 Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme. 

 Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse 

eller nedrivning. 

  

Status og den videre proces  

Center for Teknik og Miljø er i gang med at kortlægge omfanget af forfaldne huse 

og modtager gerne henvendelser (også anonyme) vedr. emner, vi bør kigge 

nærmere på.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/11434 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 26. august 2013 Side 10 af 22 

 

På mødet redegøres for den videre proces i kortlægningen og der lægges op til 

drøftelse af kriterier for udpegning af indsatsområder.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen til orientering og 

drøftelse. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 26. august 2013 

Sara Tornøe gennemgik mulighederne for renovering og nedrivning af de 

faldefærdige huse i landsbyerne og fortalte endvidere, at området er meget 

komplekst. Frederikshavn Kommune har derfor samlet erfaringer sammen fra fx 

Hjørring Kommune. Hjørring har stor erfaring indenfor området, da de i de 

foregående år også har haft adgang til puljen. 

  

Se oplægget fra Sara i vedhæftede bilag.  

  

På mødet blev der stillet flere konkrete spørgsmål og kommentarer fra 

Distriktsudvalgets medlemmer: 

 Hvilke muligheder har man, hvis ejeren af et faldefærdigt hus ikke er 
interesseret i et samarbejde, men huset også er til gene og farligt for 
andre?  

I sådan en situation vil der muligvis være mulighed for 

kondemnering. Det er dog en længere proces. 

Hvis der er fare for nedstyrtning på fortovene eller rotter, så kan der 

gives påbud. 

 Er det muligt at involvere sociale myndigheder?  

Ja, indsatsen bliver et samarbejde mellem kommunens forskellige 

centre.  

  

 Giver puljen mulighed for at genhuse de berørte beboere? 

Ja 

 Når huset er raget ned, så ejer vedkomne stadig grunden – og så forfalder 
grunden jo også! 

Der vil være mulighed for at lave aftaler med naboer om at de 

køber et stykke af grunden. Eller der kan laves aftaler med 

grundejerforeningen/borgerforeningen om græsslåning osv. Der er 

mange muligheder for indgåelse af aftaler. 

 Hvis man selv henvender sig til ejeren af et faldefærdigt hus, så bliver man 
mange gange afvist. Så det er rigtig dejligt at vi nu har nogle andre 
redskaber til at hjælpe ejeren og landsbyen. Det er vigtigt at der sker noget.  
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 Puljen kan jo også bruges til renovering, så det er også en overvejelse 
værd, om det er den løsning man skal vælge det konkrete sted. 

Ja, ved fx bevaringsværdige huse eller andre steder hvor 

bygningen har en betydning for lokalområdet kan det være mere 

hensigtsmæssigt at renovere.   

  

Efter spørgsmål og kommentarer blev der lagt op til, at Distriktsudvalgets 

medlemmer kunne komme med input til hvordan man ønskede at prioritere de 

faldefærdige huse. Prioriteringen blev gjort med udgangspunkt i oplæggets sidste 

side. 

 De 3 øverste er vigtige pointer: 1) Områder, hvor der er en stor 
koncentration af forfaldne huse. 2) Synlighed. 3) Graden og karakteren af 
forfaldet. 

 Gå i gang med det samme med de huse, som alligevel bare står tomme. 

 Synligheden har en væsentlig rolle 

 Der skal ikke være noget lighedsprincip – vi skal sætte ind der hvor der er 
brug for det. 

 Vi skal have mest muligt for pengene – prioritér de huse som er billige at få 
raget ned. 

 Vær opmærksom på tidsperspektivet – prioritér de nemme huse først. Sæt 
ind dér hvor ejeren er samarbejdsvillig. 

 De sociale aspekter må ikke glemmes. Det er vigtigt at der tages hånd om 
personerne, selvom det kan tage lang tid. Samarbejd med de sociale 
myndigheder. 

 

Bilag 

Forfaldne huse_oplæg til DU_aug13.pdf (dok.nr.160470/13) 
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6. Valg af lokale medlemmer til Distriktsudvalget 2014-2017 

 

Sagsfremstilling 

Jf. kommissorium for Distriktsudvalget følger udvalgets funktionsperiode Byrådets 

valgperiode. Der skal derfor foretages valg af medlemmer for en ny fire års periode 

i november 2013. 

  

Sekretariatet foreslår, at valget 2013 afholdes i uge 48 (den 25.-29.nov). 

  

Sekretariatet producerer og udleverer valgmateriale: Valgplakat A3, Annoncering 

på hjemmesiden og Guide til valghandlingen. 

  

Det foreslås desuden at der laves en kort film på et par minutter, som fortæller 

hvem Distriktsudvalget er og f.eks. viser et par projekter som udvalget har støttet. 

Filmen vil være tilgængelig via hjemmesiden og QR-koder på valgplakaterne. 

Filmen kan desuden distribueres til landsbyernes egne hjemmesider, for dem der 

måtte ønske det.  

Idéer til filmen modtages gerne. 

  

Alt valgmateriale udleveres på Distriktsudvalgets næste møde den 29.oktober.  

Det er de lokale borgere og nuværende distriktsudvalgsmedlemmer som selv 

afholder selve valghandlingen. 

  

Alle lokalområder bedes melde valgsted samt dato og tidspunkt til Line S. Schulz, 

LSSC@frederikshavn.dk senest mandag den 23.september.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller at forberedelse af 

valghandlingen igangsættes i tråd med det beskrevne oplæg samt udvalgets 

bemærkninger. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 26. august 2013 

Udvalget tiltræder indstillingen. 

  

Der blev spurgt til, om det er i orden at afholde fredsvalg. Det må man gerne, man 

skal dog invitere til valg, så alle har mulighed for at tilkendegive deres mening.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/15955 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

 
  

mailto:LSSC@frederikshavn.dk
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7. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - 100 års 

jubilæum, Hørby og Omegns Borgerforening 

 

Sagsfremstilling 

Hørby og Omegns Borgerforening ansøger Frederikshavn Kommune, 

Distriktsudvalget om tilskud på 17.000 kr. til en bog i forbindelse med deres 100 års 

jubilæum.  

  

I anledning af Hørby og Omegns Borgerforenings 100 års jubilæum, søges tilskud 

til en bog 

som beskriver 100 års historie for Hørby og Omegns Borgerforening, samt 100 års 

historie 

omkring Hørby. 

Der lægges et stort arbejde i at finde relevante oplysninger i arkiver mv. omkring 

borgerforeningens  

tilblivelse og virke igennem 100 år. Desuden beskriver bogen også Hørbys 

udvikling i samme 100 års periode. Dette arbejde udføres ulønnet af flere frivillige. 

  

Projektet har et samlet budget på 34.000 kr. som alene dækker omkostningerne 

ved trykning af bogen mv. Alt indhold til bogen indsamles, skrives og redigeres af 

frivillige. 

Sparekassen Vendsyssels Fond støtter projektet med 17.000 kr. 

Der vil blive arrangeret festligheder i anledning af jubilæet. Det påregnes at 

omkostningerne til øvrige jubilæums-arrangementer bliver ca. Kr. 16.000,00, som 

betales af Borgerforeningens midler. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Distriktsudvalget bevilger 

17.000 kr. til tryk af bog i forbindelse med Hørby og omegns Borgerforenings 100 

års jubilæum. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 26. august 2013 

Anita Skat Jensen orienterede kort om ansøgningens indhold. 

Anita og Helle Madsen blev erklæret habile i sagen. Ingen forlod lokalet. 

  

Distriktsudvalget ønsker at støtte projektet og bevilger de ansøgte 17.000 kr. fra 

kontoen til landdistriktsudvikling. 

  

Fraværende: Frede Gaardlund, Søren Sørensen, Ulla Søndergaard Ohrt, Søren 

Holm Kristensen, Jørgen Steengaard, Meike Thomsen, Jørn Andersen, Lea 

Wärnstrøm, Mogens Berg, Ole Fauerholt Jensen. 

  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9482 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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Bilag 

Ansoegning_distriktsudvalg.doc (dok.nr.67872/13) 

Ansøgningsblanket til Distriktsudvalget 100 aars jubilæum.docx (dok.nr.67873/13) 
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8. Økonomi 

 

Sagsfremstilling 

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

orientering.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 26. august 2013 

Bilaget blev gennemgået.  

  

Formand Helle Madsen opfordrer alle til at søge penge fra Distriktsudvalget, da der 

stadig er en del penge i kassen og kun to udvalgsmøder tilbage. 

  

Det blev diskuteret om pengene alternativt kunne bruges til andre formål, hvis ikke 

alle pengene blev brugt på projekter som Distriktsudvalget almindeligvis bevilger 

penge til. Det blev der svaret nej til. I stedet vil man forsøge at overføre pengene til 

næste år, hvis de ikke bliver brugt i år. 

  

  

 

Bilag 

Økonomioversigt 2013 - august.pdf (dok.nr.117026/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8363 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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9. Orienteringssag - fra LAG-Vendsyssel 

 

Sagsfremstilling 

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

den Lokale Aktionsgruppe bl.a. om driftsmidler og efterårets foredrag.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 26. august 2013 

Tove Fønss reklamerer for LAG’ens kommende arrangementer.  

  

 Opmærksomhed i verdensklasse v/ Weltklasse, den 18.sept. kl. 19-
21.00 i Sindal. 

 Konventus-kursus, den 21.sept, 26.sept og 28.sept. 

Der sendes særskilt invitation ud til begge arrangementer pr. mail. 

  

Tove gjorde opmærksom på, at der stadig er mulighed for at søge driftsmidler fra 

LAG’en. Driftsmidlerne bevilges hovedsagligt til samarbejdsprojekter og til frikøb af 

frivilliges arbejdskraft. 

  

LAG-fremtiden er uafklaret, men Tove tager stadig imod gode idéer til projekter, 

indsatsområder mm. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2689 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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10. Orienteringssag - fra sekretariatet 

 

Sagsfremstilling 

 Nordisk Filmfestival 

Jens Ole Amstrup fortalte på sidste møde om Nordisk Filmfestival og idéen 

med filmvisning i landsbyerne. 3 landsbyer har sagt ja tak til muligheden for 

at være en del af Nordisk Filmfestival. De 3 landsbyer arbejder nu sammen 

med Jens Ole m.fl. for at få nogle spændende filmarrangementer stablet på 

benene. 

  

 Historiefortællinger fra landsbyerne 

Erik Christensen fra Nordjyllands Kystmuseum orienterede om projektet på 

sidste møde samt fortalte lidt historier fra lokalområdet.  

LAG-Vendsyssel har bevilget 50.000 kr. til projektet og der er indgået aftale 

med Anette Jørgensen fra Sognefogedgården i Frederikshavn om en 

projektansættelse på 250 timer hen over efteråret.  

Anette præsenterer sig selv på mødet og fortæller om de næste skridt i 

processen.  

 Seniorjob-ordning og landsbypedeller 

På baggrund af forespørgsler fra Distriktsudvalget igangsætter sekretariatet 

en undersøgelse af mulighederne for seniorjob og landsbypedeller i 

Frederikshavn Kommunes landdistrikter.  

  

 Alle kommunens friluftsfaciliteter i én samlet folder 

Hanne Lauritsen fortæller om idéen bag projektet med en fælles kommunal 

folder der samler alle friluftsfaciliteterne i Frederikshavn Kommune: 

Sheltere, bålpladser, madpakkehuse m.fl. både kommunale og private med 

offentlig adgang. 

  

 Ny profilhåndbog for Frederikshavn Kommune 

Den nye profilhåndbog for hele Frederikshavn Kommune er udkommet. Se 

den gratis online, http://byprofil.dk/byer?UserObject-

rowID=276&UserObject-search1-value-

2=Frederikshavn%20Kommune%20Byprofil%202013 eller køb den trykt til 

kun 200 kr.  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

http://byprofil.dk/byer?UserObject-rowID=276&UserObject-search1-value-2=Frederikshavn%20Kommune%20Byprofil%202013
http://byprofil.dk/byer?UserObject-rowID=276&UserObject-search1-value-2=Frederikshavn%20Kommune%20Byprofil%202013
http://byprofil.dk/byer?UserObject-rowID=276&UserObject-search1-value-2=Frederikshavn%20Kommune%20Byprofil%202013
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering og 

drøftelse. 

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 26. august 2013 

 Nordisk Filmfestival 

4 byer har meldt sig til filmvisning i landsbyen i forbindelse med Nordisk 

Filmfestival. De 4 byer er: Præstbro, Gærum, Østervrå og Kvissel. 

  

 Historiefortællinger fra landsbyerne 

Anette præsenterede kort sin baggrund for at arbejde med 

historiefortællingerne fra landsbyerne og uddybede herefter projektets 

formål. 

  

Efterfølgende blev formidlingen af historiefortællingerne diskuteret:  

o Distriktsudvalgets medlemmer lægger vægt på at formidlingen 
bliver den rigtige og at man helt fra starten af har formen på 
formidlingen for øje. Det er utrolig vigtigt at materialet bliver brugt til 
noget, så vi ikke bare spilder Anettes og landsbyernes tid. 

o Overvej om der er elementer/tanker om formidling fra projektet 
”Perler på en snor”, som kan bruges her. 

o En opdateret beskrivelse af landsbyerne er lige blevet lavet til den 
nye Profilbog for Frederikshavn Kommune. Hvis dette projekt skal 
have sin berettigelse, så skal det være noget mere eller andet end 
det. 

o Der er tvivl om hvorvidt en artikelserie i avisen kunne være den 
rigtige form, da artikler er meget flygtige og hurtigt bliver forældet 
og uinteressante. Hvis det skal være avisartikler er det bedst at 
bruge lokalaviserne, da de kommer bredt ud til lokalbefolkningen. 

o Det nævnes, at vigtigt for formidlingen er, at den rammer ud over 
Nordjylland og landsbyernes egne beboere. Hvordan får vi det 
udbredt? Og hvem henvender vi os til? Hvis den skal bruges som 
en markedsføring af landsbyerne skal den ramme den ønskede 
målgruppe, fx tilflyttere og turister fra hele landet og evt. udlandet.  

o Kunne man f.eks. lave en Politikken rejseguide til Nordjyllands 
landdistrikter? Så man kan hive den ned fra hylden som en hvilken 
som helst anden rejseguide, i forbindelse med planlægningen af sin 
ferie? 

o Et tættere samarbejde med turistforeningen og deres 
markedsføring af landsdelen (fx på deres hjemmeside) foreslås 
også som en mulighed. 

o Kan formidlingen være nogle foldere der spiller sammen med de 
foldere, som vi tidligere har hørt bliver produceret i Center for Park 
& Vej? 

o Vær opmærksom på, at hvis der produceres noget materiale fx 
digitalt, så skal det også vedligeholdes når byens indbyggertal, 
foreningsliv mm forandres. Det kan hurtigt blive et stort arbejde, 
som ikke er besværet værd.  

Der gøres desuden opmærksom på, at man måske skulle finde et andet ord 



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 26. august 2013 Side 19 af 22 

 

end DNA, som forklaring på det unikke i den enkelte landsby. Brug hellere 

et ord som egenart. 

  

Der er rigtigt mange gode idéer til formidlingen mm., men Christian Roslev 

påpeger, at vi skal huske at være realistiske. Vi kan ikke skabe mirakler for 

250 timer. 

  

Anette tager alle de gode input med tilbage og går herefter i gang med 

interviews af borgere i alle kommunens 26 landsbyer. Interviewene vil 

strække sig henover efteråret 2013. 

Anette tager kontakten til landsbyerne gennem Distriktsudvalgets 

medlemmer.    

  

 Seniorjob-ordning og landsbypedeller 

Line Schulz orienterede om konferencen ”Kan landsbypedeller understøtte 

mulighederne for udvikling af landsbysamfundene?”, som afholdes i Tønder 

Kommune den 30.september. Helle Madsen og Line Schulz deltager i 

konference som optakt til at se nærmere på mulighederne for 

landsbypedeller i Frederikshavn Kommune. 

Konferencen henvender sig til politikere, ansatte ved kommunen samt 

medlemmer af kommunernes landdistriktsudvalg.  

Du kan læse mere om konferencen her og tilmelde dig, hvis du er 

interesseret i at deltage: http://landdistrikterne.dk/wp-

content/uploads/2013/08/Konference-om-landsbypedeller.pdf 

  

Helle orienterede desuden om, at hun er dialog med 

Arbejdsmarkedsudvalget for at drøfte muligheder vedr. 

landsbypedelordningen og seniorjob i landsbyerne. 

  

 Alle kommunens friluftsfaciliteter i én samlet folder 

Hanne fortalte på mødet om arbejdet i Center for Park & Vej, hvor de bl.a. 

udgiver foldere for attraktive naturoplevelser i Frederikshavn Kommune. 

Park & Vej ønsker også at udgive foldere hvor alle frilufts- og 

fritidsfaciliteterne i kommunen kortlægges, så turister og borgere i 

kommunen nemt kan finde deres vej til shelters, bålhytter, madpakkehuse 

osv.  

Folderne giver mest mening, hvis også de private faciliteter ude i 

landsbyerne og andre steder er med. Det kræver dog, at landsbyerne har 

lyst til at dele faciliteterne med andre. 

  

Der opfordres til, at man også registrerer alle toiletter og muldtoiletter. 

  

Betty Steglich-Petersen orienterer om, at de i Jerup er i gang med en folder 

med titlen: ”Stille dage i Jerup”. Hun opfordrer desuden alle til at lægge 

http://landdistrikterne.dk/wp-content/uploads/2013/08/Konference-om-landsbypedeller.pdf
http://landdistrikterne.dk/wp-content/uploads/2013/08/Konference-om-landsbypedeller.pdf


 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 26. august 2013 Side 20 af 22 

 

skønne fotos ind af vores smukke natur og landsbyer på facebooksiden for 

Udvikling & Erhverv, Frederikshavn Kommune i mappen: ”Vores smukke 

omgivelser”. 

  

Distriktsudvalget syntes generelt godt om idéen og ønsker at bakke op om 

projektet med formidlingen af frilufts- og fritidsfaciliteterne. Hanne vil senere 

tage kontakten til den enkelte landsby, for at få hjælp til registreringen af 

faciliteterne og indgå aftaler.   

  

Hanne opfordrer til, at man allerede nu, mens vejret er godt tager nogle 

gode billeder af de lokale faciliteter.   

  

 Ny profilbog for Frederikshavn Kommune 

Niels Ove Vestergaard pointerer at der desværre er flere mindre fejl i den 

nye profilbog. Det er ærgerligt, når bogen ellers er rigtig flot. 
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11. Eventuelt 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 26. august 2013 

Helle Madsen indledte mødet med at præsenterer Frederikshavn Kommunes nye 

tekniske direktør, Christian Roslev. Christian vil fremover være med på 

Distriktsudvalgets møder. 

  

Helle bød også velkommen til Distriktsudvalgets nye medlem Mirian Højmark fra 

Østervrå, som overtager pladsen efter René Hjortnæs Pedersen. 

  

  

Kurt Kristensen på vegne af Elling Borger og Grundejerforening siger tak for 

pengene til projektet ved Elling Skovplantage. De tør dog ikke at benytte pengene 

fra Distriktsudvalget før de har fået endeligt ja fra Natur- og Erhvervsstyrelsen vedr. 

de ansøgte LAG-midler.  

Alle projekter får tilsagn inden årets udgang. Kurt påpeger, at den lange 

behandlingstid er under al kritik. 

  

Der er netop afholdt åbent samråd i Landdistriktsudvalget den 27.august 2013, hvor 

Ministeren for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen redegjorde for 

problemstillingen. Se tv fra folketinget her: 

http://www.ft.dk/webtv/video/20121/ulø/td.1068856.aspx?as=1 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

 
 

http://www.ft.dk/webtv/video/20121/ulø/td.1068856.aspx?as=1
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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