
 

 

 

Referat Distriktsudvalget 

Ordinært møde 

Dato 29. oktober 2013 

Tid 19:00 

Sted Strandby, Hejrevej 4 

NB. Strandby: Pensionistforeningen Munkegaarden, Hejrevej 4, Strandby 

Fraværende Ulla Søndergaard Ohrt, Jørgen Steengaard, Alice Schneider, Ove 
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Søren Holm Kristensen (Præstbro)  
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Orla Hansen (Skæve)  

Alice Schneider (Skærum - Trøderup)  

Meike Thomsen (Sulbæk)  

Jørn Andersen (Strandby)  

Niels Ove Vestergaard (Syvsten)  
 

Thomas Jørgensen (Thorshøj)  
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Claus Bie Olsen (Øster Holmen)  
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Bilagsfortegnelse 

 

 

 
  

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

4 160624/13 Åben 159786-13_v1_Pulje til Ældreidrætten - 

Folkeoplysningsudvalget.doc(2).pdf 

5 160625/13 Åben Lokalbiffen - Ansøgning til Distriktsudvalget.doc(1).pdf 

6 159426/13 Åben Økonomioversigt 2013 - oktober.pdf 

10 156371/13 Åben Shelter på Rendborgvej og Milrimvej.pdf 

10 156604/13 Åben TAK fra Parat til hjertestart - uddrag.pdf 

10 180601/13 Åben Aftale om samarbejde vedrørende drift af shelters og 

bålpladser.pdf 
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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Dagsorden til mødet udsendt pr. mail den 25. oktober 2013 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller at Distriktsudvalget godkender 

dagsordenen. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 29. oktober 2013 

Helle Madsen orienterer om, at pkt. 4 ”Ældreidrættens Samvirke i Frederikshavn 

Kommune” udgår af mødets dagsorden samt at Hanne Lauritsen orienterer om 

”Driftsaftale vedr. shelters og bålpladser” under pkt. 10, ”Orienteringssag – nyt fra 

sekretariatet” 

  

  

Dagsordenen blev herefter godkendt. 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2687 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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2. Godkendelse af referat fra mødet den 26.august 2013 

 

Sagsfremstilling 

Link til referat fra mødet den 26.august er udsendt pr. mail den 25. okt. 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 29. oktober 2013 

Referatet blev godkendt. 

  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2687 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

 
  

http://frederikshavn.instant.cohaesio.net/Distriktsudvalget.aspx?udvalg=Distriktsudvalget
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3. Fra sted til sted (Alle mand af huse) 

 

Sagsfremstilling 

Projektkoordinator, Hanne Lauritsen orienterer om sidste nyt fra fællesprojektet Fra 

sted til sted – kom og vær med! 

  

Tidligere kaldt Alle Mand af Huse. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 29. oktober 2013 

Hanne Lauritsen orienterede om sidste nyt  

  

Siden sidst har projektet ”Alle Mand af Huse” skiftet navn til ”Fra Sted til Sted – kom 

og vær med!”. Der blev udskrevet en konkurrence om det nye navn og den heldige 

vinder er Bjarne fra Haldbjerg/Vangen, der kan nyde godt af en kagemand fra 

Hørby Bageri. 

  

Der kommer også logo og layout til det nye navn. Peter Lind-Bonderup hjælper 

bl.a. med at komme med forsalg til dette. 

  

Frederikshavn Kommune er delt op, således byerne i den sydlige del af kommunen 

står for aktiviteter de første par dage af ugen, byerne midten deles om at afholde 

aktiviteter i dagene midt på ugen og den nordlige del af kommunen har aktiviteter i 

de sidste dage. 

Alle byer skal således ikke afholde arrangementer hele ugen, men kan byde ind 

med bare en enkelt eller to dage.  

  

Hanne orienterede lidt om hvad de forskellige byer har i tankerne af arrangementer 

og byder endvidere de byer som endnu ikke har meldt sig velkomne.  

Hvis man er interesseret er der blot behov for at skrive eller ringe til Hanne 

Lauritsen inden den 1.december. Dernæst er der deadline den 1.marts for Toppen 

af Danmark’s turistkatalog ”Den gode historie”, hvorfor en nærmere beskrivelse af 

aktiviteterne i den enkelte landsby skal være udspecificeret til denne dato. 

  

  

  

Hanne fortalte endvidere, at der også er opstået et nyt projekt ud af ”Fra sted til 

sted”. Landsbyerne vil samle sig i nogle områder (fx de gamle sogne) og sammen 

lave en folder der beskriver alle de gode historier i området, viser vandreruter og 

andre friluftsaktiviteter og meget mere. 

Projektet ”Historiefortællinger fra landsbyerne” kobles også sammen med folderne, 

således at de to projekter supplerer hinanden.  

  

Hanne vil i den kommende tid indhente tilbud på opsætning, layout og tryk mm 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/9697 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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samt søge forskellige fonde om midler til projektet.   
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4. Ældreidrættens Samvirke i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Ældreidrættens Samvirke ønsker at revidere deres vedtægter.  

I den forbindelse lægges der bl.a. op til, at foreninger for ældreidræt skal have egen 

bestyrelse i stedet for at være en del af en bestyrelse/forening for alle 

aldersgrupper, f.eks. en borgerforening eller idrætsklub. 

  

Helle Madsen orienterer på mødet. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 29. oktober 2013 

Punktet udgår af dagsordenen, som besluttet under pkt. 1. 

  

 

Bilag 

159786-13_v1_Pulje til Ældreidrætten - Folkeoplysningsudvalget.doc(2).pdf (dok.nr.160624/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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5. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Filmfestival 

i landsbyerne 2013 

 

Sagsfremstilling 

Nordisk Filmfestival (på vegne af Kvissel, Præstbro, Østervrå og Gærum) ansøger 

Frederikshavn Kommune, Distriktsudvalget om tilskud på 28.500 kr. til ”Lokal-

biffen” i forbindelse med Nordisk Filmfestival den 7.-10.november 2013. 

  

Der vises film følgende steder: 

Torsdag d. 7/11 kl. 19.00 i Gærum: Kapringen  

Fredag d. 8/11 kl. 19.00 i Kvissel: To liv 

Fredag d. 8/11 kl. 21.30 i Kvissel: Putins Kys 

Fredag d. 8/11 kl. 19.30 i Østervrå: Kapringen 

Lørdag d. 9/11 kl. 19.00 i Præstbro: Kapringen 

Søndag d. 10/11 kl. 16.00 i Østervrå: Putins Kys 

  

Se endvidere det fulde programmet for hele den Nordiske Filmfestival 2013 på 

http://www.nordiskfilmfestival.dk/program og se mere på Facebook under ”Nordisk 

Filmfestival”. 

  

  

På Distriktsudvalgsmødet den 27.maj 2013 fik Nordisk Filmfestival reserveret 

20.000 kr. til visning af film i de lokale byer uden for Skagen, Frederikshavn og 

Sæby. 

Fire byer har vist stor interesse og engagement for ”Lokal-biffen” og idéen med at 

brede Nordisk Filmfestival ud til oplandsbyerne.  

Nordisk Filmfestival fremsender således en endelig ansøgning til Distriktsudvalget. 

  

Projektet har et samlet budget på 42.000 kr. som dækker udgifter til 

filmarrangementerne i landsbyerne, kaldet ”Lokal-biffen”. 

Nordisk Filmfestival støtter projektet med 6.500 kr. og der er frivillige timer for 7.000 

kr.  

 

Indstilling 

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

28.500 kr. til ”Lokal-biffen” i forbindelse med Nordisk Filmfestival 2013 under 

forudsætning af, at der laves optælling over antal deltagere ved hvert arrangement. 

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 29. oktober 2013 

Anni Andersen fra Gærum fortalte om deres positive oplevelse med at være en del 

af projektet. 

Hun opfordrede alle til at være med på lignende projekter, hvor man skaber noget 

sammen på tværs af byerne.  

  

Plakaten og programmet blev vist frem på mødet og alle blev budt hjertelig 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/21561 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

http://www.nordiskfilmfestival.dk/program
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velkommen til filmvisningen i de 4 lokal-biffer. 

  

  

Distriktsudvalget ønsker at støtte projektet og bevilger de ansøgte 28.500 kr. fra 

kontoen til landdistriktsudvikling. 

  

Fraværende: Ulla Søndergaard Ohrt, Jørgen Steengaard, Alice Schneider, Ove 

Christensen og Mirian Højmark. Kennet Mortensen var suppleant for Claus Bie 

Olsen, Øster Holmen. 

  

 

Bilag 

Lokalbiffen - Ansøgning til Distriktsudvalget.doc(1).pdf (dok.nr.160625/13) 
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6. 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 29. oktober 2013 

Der blev spurgt til mulighederne for overførsel af uforbrugte midler til det 

kommende år. 

  

Christian Roslev forklarede, at den administrative indstilling er, at alle uforbrugte 

midler bliver overført til Distriktsudvalgets budget for 2014. Således bliver pengene 

overført såfremt den politiske beslutning følger indstillingen. 

  

 

Bilag 

Økonomioversigt 2013 - oktober.pdf (dok.nr.159426/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8363 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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7. Budget 2014-2017 

 

Sagsfremstilling 

Christian Roslev orienterer om udfaldet af budgetforhandlingerne for 2014-2017. 

Herunder om bevilling af midler til ”Pulje til Landsbyfornyelse 2014-2015” 

(Nedrivningspuljen). 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 29. oktober 2013 

Christian Roslev orienterede overordnet på mødet om det indgåede budgetforlig og 

henviste endvidere til den letforståelige budget-fremvisning der ligger tilgængelig 

på Frederikshavn Kommunes hjemmeside. 

  

Derudover orienterede Christian om, at der ikke er nogen ændringer ift. 

Distriktsudvalgets administrative budget. Således vil der i 2014 være 637.902 kr. til 

ansøgninger om tilskud til landdistriktsudvikling. 

  

Vedr. Puljen til Byfornyelsesmidler er det blevet godkendt at Frederikshavn 

Kommune matcher den statslige finansiering på 2,9 mio. kr. med 1,9 mio. kr. Der er 

således i alt 4,8 mio. kr. i nedrivningspuljen for 2014-2015.  

Det skal dog pointeres, at alle aftaler med grundejerne skal være frivillige. 

  

Alle opfordres til at melde faldefærdige huse ind til Sara Tornøe. 

Den samlede liste med de indmeldte huse er ikke offentlig tilgængelig pga. etiske 

overvejelser. 

  

Der spørges til om også kommunale faldefærdige bygninger kan komme i spil? 

F.eks. Volstrup Skole. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8363 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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8. Valg af lokale medlemmer til Distriktsudvalget 2014-2017 

 

Sagsfremstilling 

På mødet udleveres dokumenter om valghandling, valgplakater mm og regler for 

afholdelse af valget gennemgås. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 29. oktober 2013 

Sekretæren for Distriktsudvalget, Line S. Schulz udleverede og gennemgik på 

mødet dokumentet om valghandlingen. Derudover blev der udleveret valgplakater 

til ophæng i hvert enkelt distrikt. 

  

Valgfilmen blev også fremvist på mødet. 

  

Find film, plakater og andet valgmateriale på kommunens hjemmeside: 

http://frederikshavn.dk/Sider/Valg-2013--Distriktsdr%c3%b8mme.aspx 

Samt på Facebook under overskriften ”Distrikts Drømme – VALG 2013”. 

  

Valgmaterialet blev rost af medlemmerne. Det er flot og indbydende og let at 

formidle videre til landsbyernes beboere. 

  

  

Jens Hedegaard Kristensen spurgte medlemmerne hvad deres erfaringer er fra de 

tidligere valg.  

Det blev meldt tilbage, at der deltager alt fra 2-10 pers., at nogen tager valget op i 

forbindelse med generalforsamling i borgerforeningen og at man gerne annoncerer 

i de lokale blade, på lokale tv-kanaler og/eller omdeler flyers til alle husstande. 

  

  

Frederikshavn Kommune ønsker de lokale distrikter et godt valg! 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/15955 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

 
  

http://frederikshavn.dk/Sider/Valg-2013--Distriktsdr%c3%b8mme.aspx
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9. Orienteringssag - nyt fra LAG-Vendsyssel 

 

Sagsfremstilling 

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

den Lokale Aktionsgruppe. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 29. oktober 2013 

Tove Fønss orienterede om, at man men fordel kan se det åbne samråd i 

Landdistriktsudvalget fra den 27.08.2013 på TV-kanalen fra Folketinget. 

  

På samrådet bliver der bl.a. talt om udfordringen med behandlingen af LAG-

ansøgningerne. 

Se TV fra folketinget her: 

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

  

  

Distriktsudvalgets medlemmer er generelt frustrerede over den lange ventetid i 

behandlingen af LAG-ansøgningerne. Det slukker ilden hos ildsjælene og tærer på 

medlemskontingenterne, når foreningerne bliver nødt til at bruge pengene til 

afbetaling af renter. 

  

Tove svarer, at man godt er klar over problemet, men at hun sagtens kan sætte sig 

ind i, at det er utilfredsstillende. 

Hun tilføjer, at de i Hjørring Kommune er i gang med at undersøge hvorvidt 

kommunen har mulighed for at give landsbyerne et midlertidigt lån. 

  

Christian Roslev, Teknisk Direktør supplerer med, at der kan være nogle 

betænkeligheder ved sådan en ordning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2689 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

 
  

http://www.ft.dk/webtv/video/20121/ulø/td.1068856.aspx?as=1
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10. Orienteringssag - nyt fra sekretariatet 

 

Sagsfremstilling 

 Lukning af jernbaneoverskæringer 

Christian Roslev orienterer om lukning af jernbaneoverskæring i Hulsig. 

  

 Realiserede projekter med støtte fra Distriktsudvalget 

Distriktsudvalget har i 2010/2011 bevilget 80.000 kr. i støtte til opførelse af 

2 shelters i Jerup på hhv. Jerup Hede og Kalmar Rimmer. Shelterpladserne 

står nu færdige til glæde for alle vores naturglade borgere. Se vedlagte 

fotos. 

  

 TAK fra Parat til Hjertestart 

Projektet ”Parat til Hjertestart” er netop afsluttet og Jyta siger mange tak for 

landsbyerne engagement og interesse. Vedhæftet som bilag er uddrag fra 

avisen. 

  

 Evaluering af Distriktsudvalget 2010-2013 

Denne periodes udvalg afholder et sidste møde den 2.december 2013. I 

den forbindelse vil der blive lagt op til en evaluering af Distriktsudvalget for 

perioden 2010-2013. 

Vi vil derfor opfordre til, at udvalgets medlemmer gør sig nogle overvejelser 

om udvalgets virke i de forgangne 4 år.  

  

  Kørselsgodtgørelse 2013 

På mødet udleveres kørselssedler for 2013, som skal afleveres til Line 

Schulz senest på udvalgets sidste møde den 2.december. Kørselssedler 

modtages desuden meget gerne pr. mail: LSSC@frederikshavn.dk – 

deadline er også her den 2.december. 

Line sørger for at kørselsbilagene bliver attesteret og sendt til lønkontoret, 

som vil sørge for udbetalingen. 

Husk også at aflevere kørselssedler for suppleanter eller tidligere 

medlemmer, som har deltaget i distriktsudvalgets møder i løbet af hele 

2013. 

 

Indstilling 

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

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

mailto:LSSC@frederikshavn.dk
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Beslutning Distriktsudvalget den 29. oktober 2013 

 Driftsaftaler vedr. shelters og bålpladser 

Hanne Lauritsen fra Park & Vej orienterede på mødet om, at Teknisk 

Udvalg har godkendt driftsaftale vedr. shelters og bålpladser. Der er 

således afsat et årligt beløb til hjælp til vedligeholdelse og drift af 

private/lokale shelters og bålpladser i Frederikshavn Kommune. Se aftalen 

på vedlagte bilag. 

Aftalen er et resultat og imødekommenhed overfor de henvendelser 

kommunen har modtaget fra de ildsjæle der har lagt mange kræfter i at 

etablere shelter mm til glæde for hele kommunen. 

  

Det blev generelt stillet flere spørgsmål til hvilke ting man kan få 

driftstilskud til. Hanne Lauritsen svarer at det vil være en vurdering fra gang 

til gang. Men shelters og bålpladser er af forholdsvis stor interesse for Park 

& Vej set med et turisme perspektiv. Bålhytter kunne også være en 

mulighed. Det er en balance. 

  

Christian Roslev ser aftalen som et godt bud på hvordan kommunen 

understøtter projekter i civilsamfundet. Han mener, at det er en god 

balance mellem ildsjæle og kommunen der er i denne aftale.  

Der er dog meget delte meninger bland Distriktsudvalgets medlemmer om 

hvorvidt denne aftale er tilstrækkelig. Nogle mener at man slet ikke 

understøtter ildsjælene nok andre tilkendegiver at de altid har mødt en 

positiv indstilling og hjælp fra kommunen. 

  

  

 Lukning af jernbaneoverskæringer 

Christian Roslev orienterer om lukningen af en jernbaneoverskæring i 

Hulsig og forklarede at det altid er en balance mellem to hensyn. 

Sikkerheden og transporttiden overfor det at skære lokalsamfundet over. 

  

En repræsentant fra Hulsig forklarede hvordan overskæringerne i Hulsig er 

blevet skåret ned fra 6 til kun én i dag. De mener, at den overskæring, der 

nu er lukket, er vigtig for Hulsig og de tilkendegiver, at de gerne selv betaler 

for overgangen.  

  

  

 Realiserede projekter med støtte fra Distriktsudvalget 

Betty Steglich-Petersen fra Jerup fortalte om de gode oplevelser de har 

haft med glade besøgende i de nye shelters. 
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Bilag 

Shelter på Rendborgvej og Milrimvej.pdf (dok.nr.156371/13) 

TAK fra Parat til hjertestart - uddrag.pdf (dok.nr.156604/13) 

Aftale om samarbejde vedrørende drift af shelters og bålpladser.pdf (dok.nr.180601/13) 
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11. Eventuelt 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 29. oktober 2013 

Mogens Berg fra Voerså fortalte positivt om Havneteamet ved Voerså Havn. 

Havneteamet består af arbejdsledige, som bl.a. hjælper med 

vedligeholdelsesopgaver på havnen.  

Det har været en rigtig god ordning, som Voerså kun kan anbefale til andre. 

Mogens Berg foreslår således at modellen kunne ses som et foregangsprojekt for 

landsbypedelprojektet, så de gode erfaringer også kan bruges i andre landsbyer.  

  

Christian Roslev, Teknisk Direktør er glad for at høre de positive oplevelser med 

havneteamet og orienterer om, at han også er positiv indstillet overfor 

landsbypedelordningen. Således vil han bringe det med videre til det kommende 

udvalg som et relevant tema med udviklingspotentiale i. 

  

Der er generelt en positiv interesse fra alle medlemmerne ift. at se nærmere på 

mulighederne for en landsbypedelordning.  

  

 

 
 Åben sag 
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