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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Dagsorden til mødet udsendt pr. mail den 27.nov 2013. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller at Distriktsudvalget godkender 

dagsordenen. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 2. december 2013 

Christian Roslev orienterer om at ansøgningen fra Præstbro Borger & 

Gymnastikforening er kommet rettidigt men beklageligvis ikke var sat på den 

ordinære dagsorden. Derfor er der fremsendt en tillægsdagsorden og der udleveres 

en kopi af dagsordenpunktet på mødet. 

  

  

Dagsordenen samt tillægsdagsorden 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 29.oktober 2013 

 

Sagsfremstilling 

Link til referat fra mødet den 29.oktober er udsendt pr. mail den 27.nov 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 2. december 2013 

Referatet blev godkendt. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2687 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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3. Fra sted til sted 

 

Sagsfremstilling 

Projektkoordinator, Hanne Lauritsen orienterer om sidste nyt fra fællesprojektet 

”Fra sted til sted”. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 2. december 2013 

Hanne Lauritsen orienterede kort på mødet om det igangværende arbejde med de 

7 landsbyfoldere herunder ansøgning af midler samt inddragelse af Turisthus Nord. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/9697 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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4. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - 

Naturspringbane, Knivholt 

 

Sagsfremstilling 

Knivholt Hovedgård, Naturvejleder i Frederikshavn Kommune samt Betty Steglich-

Petersen som rep. for Jerup Rytterlaug, Napstjert Hypperne, Lille Mariendal, 

frivillige ryttere fra Vandværksskoven og medlemmer fra Jydsk Jagtrideklub 

ansøger Frederikshavn Kommune, Distriktsudvalget om tilskud på 18.000 kr. til en 

naturspringbane for heste på Knivholt Hovedgård. 

  

Projektet er udsprunget af samarbejde mellem kommunens naturvejleder, Knivholt 

og aktive ryttere både i nærområdet og jagtryttere i Vendsyssel. 

Det har samtidig vist sig, at der faktisk er et udtalt behov for at etablere et sted, 

hvor ryttere fra hele Vendsyssel kan ride jagt/træne springning i naturen. En 

naturspringbane rundt om Knivholt – og lejlighedsvis til jagter – vil udvide Knivholts 

virke – og samtidig genskabe den historiske stemning omkring den fine gamle 

hovedgård.  

  

Den ca. 200 km lange ”Rideruten i Nordvendsyssel” forløber lige igennem Knivholt 

– og der er mange ryttere og 2 rideskoler (Frederikshavn og Lerbæk) i umiddelbar 

nærhed af Knivholt, som kan få glæde af de nye faciliteter.  

Landdistrikterne tiltrækker særligt bosættere med friluftsinteresser – og kan man 

ikke imødekomme dem med faciliteter i nærheden, så svækkes incitamentet. Her 

vil en naturspringbane være noget særligt, eftersom det ikke findes i resten af det 

nordlige Vendsyssel. 

  

  

Projektet har et samlet budget på 23.000 kr. heraf er der frivilligt arbejde for 5.000 

kr. 

Der er ikke søgt tilskud fra LAG-Vendsyssel.  

  

Det kan diskuteres hvorvidt placeringen på Knivholt Hovedgård understøtter 

aktiviteter i lokalsamfundene. På den ene side kan det anses som en centralisering 

af landdistrikternes aktiviteter. På den anden side kan det ses som en styrke og 

mulighed for at skabe synergi med andre aktiviteter i Frederikshavn Kommune. 

 

Indstilling 

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

18.000 kr. til etablering af en naturspringbane på Knivholt. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 2. december 2013 

Betty Steglich-Petersen orienterede om ansøgningens indhold og tilkendegav at 

Knivholt er altafgørende for landdistrikterne i sammenhænge som denne. Knivholt 

og landdistrikterne supplerer hinanden rigtig godt – for eksempel i forhold til 

Rideruten og arrangementer som Istølt og optakten hertil. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/20671 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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Betty Steglich-Petersen forlod mødet mens ansøgningen blev drøftet. 

  

  

  

Ansøgningen kom til afstemning. 15 ud af 24 fremmødte stemte for. 

Distriktsudvalget bevilger således de ansøgte 18.000 kr. til en naturspringbane på 

Knivholt fra kontoen til landdistriktsudvikling. 

  

Fraværende: Per Møller, Ulla Søndergaard Ohrt, Jørgen Steengaard, Orla Hansen 

og Peter Lind-Bonderup. 

  

  

  

 

Bilag 

VS: ansøgning til næste D.U.-møde, Naturspringbane Knivholt - PDF_Invitation_Parforcejagt 5. 

okt.pdf (dok.nr.148829/13) 

Ansøgning - Naturspringbane ved Knivholt.doc (dok.nr.156349/13) 
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5. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Skæve 

Forsamlingshus 

 

Sagsfremstilling 

Skæve Borgerforening ansøger Frederikshavn Kommune, Distriktsudvalget om 

tilskud på 30.000 kr. til energi-renovering af deres forsamlingshus. 

  

Skæve Borgerforening fik bevilget 33.000 kr. til forsamlingshuset den 19.marts 

2013 som tilskud til omdannelse af det gamle missionshus til forsamlingshus. En 

bevilling fra Distriktsudvalget hjalp Borgerforeningen hurtigt ud af deres lejede 

lokaler, således der ikke gik uforholdsvis mange penge til en dobbelt husleje. Se 

vedhæftede dagsorden og beslutning fra mødet den 19.marts. 

LAG-Vendsyssel bevilgede dengang derimod ikke penge til Skæve Forsamlingshus 

med den begrundelse, at landsbyen i forvejen havde adgang til eksisterende 

foreningslokaler i regi af Idrætsforeningen. 

Skæve Idrætsforenings klubhus og boldbaner er beliggende på Markusvej 9, ca. 

450m fra Skævevej 144 hvor Forsamlingshuset ligger. 

Skæve landsby tæller ca. 75 husstande. 

  

Projektet har et samlet budget på 90.000 kr. heraf er der frivilligt arbejde for 22.000 

kr. og andre tilskud i form af egenkapital samt sponsorat på i alt 38.000 kr. 

Der er ikke søgt tilskud fra LAG-Vendsyssel.  

  

Distriktsudvalget ønsker særligt at støtte projekter der er igangsættende for en 

positiv udvikling, men tager også højde for den forskel der er på ressourcerne i de 

enkelte distrikter.  

  

I forhold til behandling af den indkomne ansøgning fra Skæve Borgerforening bør 

følgende overvejes: 

 I marts 2013 har Skæve Borgerforening som sagt fået tilskud fra 

Distriktsudvalget til renovering af forsamlingshuset, herunder køkken og 2 

vinduer. Når man ser på det nuværende budget søges der nu til yderligere 

forbedringer i køkkenet: Klinker + diverse lister. Herudover er bilaget på 

vinduer det samme i de to ansøgninger – dog opdelt i hhv. 2 og 6 vinduer.  

Ifølge Distriktsudvalgets retningslinjer kan man som udgangspunkt ikke 

søge til det samme projekt flere gange. 

 Ifølge ansøgningens første side (under resumé) kan det læses, at Skæve 

Borgerforening allerede har isat dør med udgang fra salen. På budgettet 

søger de dog penge til en yderdør.  

Ifølge Distriktsudvalgets retningslinjer kan man som udgangspunkt ikke 

søge midler til ting der allerede er lavet – således ingen bagudbetaling. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/20574 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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 Skæve Borgerforening søger om penge til Lamelgardiner. Der er på 

tilbuddet fra Sadolin-Bolitex desuden opgivet to priser, hvoraf Skæve 

Borgerforening ifølge budgettet søger om tilskud til den dyreste model. 

Ifølge Distriktsudvalgets retningslinjer kan man som udgangspunkt ikke 

søge midler til inventar. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller at ansøgningen drøftes og at 

udvalget tager stilling til, hvorvidt de ønsker at støtte renoveringen af Skæve 

Forsamlingshus. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 2. december 2013 

Skæves repræsentant i Distriktsudvalget, Orla Hansen var ikke til stede på mødet. 

  

Af udvalgets øvrige medlemmer blev der sat spørgsmålstegn ved hvorvidt 

energirenovering hører ind under Distriktsudvalgets pulje. Det blev i stedet 

foreslået, at man i højere grad benyttede sig af Anlægspuljemidlerne. 

  

Christian Roslev pointerede desuden, at der på dette møde er to ansøgninger til 

beslutning vedr. energirenovering. I ansøgningen fra Præstbro fremgår det tydeligt 

at energirenoveringen medfører en besparelse på driften, som således frigør midler 

til foreningslivet i byen. I Skæve er det desværre sværere at se det store perspektiv 

i ansøgningen. 

  

Derudover var der en række andre parametre, jf. sagsfremstillingen, der blev 

diskuteret og omtalt – bl.a. at Skæve tidligere har søgt til et lignende 

renoveringsprojekt til sammen forsamlingshus. 

  

  

Distriktsudvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, men opfordrer i 

stedet Skæve Borgerforening til at søge andre fonde og puljer. 

  

Fraværende: Per Møller, Ulla Søndergaard Ohrt, Jørgen Steengaard, Orla Hansen 

og Peter Lind-Bonderup. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Bilag 

bilag - tilbud, skæve forsamlingshus.pdf (dok.nr.156213/13) 

VS: Ansøgning til Distriksudvalget - Ansøgningsblanket til Distriktsudvalget 
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oktober13.docx (dok.nr.148395/13) 

Beslutning 19marts2013_Skæve Borgerforening.pdf (dok.nr.177612/13) 
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6. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Præstbro 

Foreningshus, Præstbro Borger & Gymnastikforening - revideret 

ansøgning 

 

Sagsfremstilling 

Distriktsudvalget (møde 27.maj 2013) samt Økonomiudvalget (møde 19.juni 2013) 

har tidligere godkendt ansøgningen fra Præstbro Borger & Gymnastikforening og 

har således bevilget 75.000 kr. fra kontoen til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen. Se dagsorden og beslutning på vedhæftede bilag. 

Nu ansøger Præstbro Borger & Gymnastikforening Frederikshavn Kommune, 

Distriktsudvalget om en ændring af tidligere fremsendte ansøgning og beder 

således om et yderligere tilskud på 25.000 kr. til energirenovering af Præstbros 

Foreningshus.  

  

I forbindelse med projektet har Præstbro Borger & Gymnastikforening haft et ønske 

om at udskifte det gamle oliefyr med et jordvarmeanlæg, men det blev midlertidigt 

sat i bero pga. økonomien.  

Der åbnede sig dog en ny mulighed, da ansøgningen/tilsagnet fra LAG-Vendsyssel 

blev forhøjet med 50.000 kr. Derudover har foreningen søgt Lokale- og 

Anlægsfonden, som har bevilget et tilskud på 60.000 kr.  

Således vil det nu være muligt med et ekstra tilskud fra Distriktsudvalget på 25.000 

kr. at få etableret et jordvarmeanlæg, som vil spare foreningen for dyre 

energiudgifter i fremtiden. Energirenoveringen vil være til gavn for foreningslivet i 

byen, da foreningens penge således i stedet kan bruges til aktiviteter.  

Samtidig lever Præstbro Borger & Gymnastikforening op til Frederikshavn 

Kommunes vision om at være en energivenlig kommune. 

  

Det kan dog diskuteres hvorvidt det er Distriktsudvalgets opgave et yde økonomisk 

støtte til energirenovering af landsbyernes foreningshuse. Dog har udvalget ved 

den første behandling af ansøgningen godkendt at støtte energirenoveringen af 

Præstbro Foreningshus.  

  

Præstbro understøtter den udvikling, som Frederikshavn Kommune tilstræber i 

forhold til at samle landsbyernes aktiviteter i ét hus. 

  

Det reviderede projekt har et samlet budget på 425.000 kr. 

Der er ikke sket ændringer i forhold til medfinansieringen. Den frivillige arbejdskraft 

samt egenfinansiering udgør således hhv. 40.000 kr. og 70.000 kr.  

Det samlede reviderede budget fremgår af vedhæftede bilag. 

 

Indstilling 

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

overfor Økonomiudvalget at projektændringerne godkendes, således der bevilges 

yderligere 25.000 kr. til Præstbro Foreningshus fra kontoen til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9481 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU/ØU 
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Beslutning Distriktsudvalget den 2. december 2013 

Søren Holm Kristensen fra Præstbro orienterede om ansøgningens indhold og 

nævnte bl.a. at både borgerforeningen såvel som kommunen opnår en årlig 

besparelse på driftsudgifterne ved etableringen af et jordvarmeanlæg. 

  

Han fortalte endvidere at NaturErhvervstyrelsen der godkender ansøgningerne fra 

LAG’en har trukket deres ekstra-bevilling på 50.000 kr. tilbage. Søren bekræfter, at 

de selv finder en anden løsning på finansiering af de 50.000 kr.   

  

Tove Fønss fra LAG-Vendsyssel forklarer, at det var en ren administrativ ændring 

af proceduren der gjorde at Præstbro desværre ikke har fået de ekstra 50.000 kr. 

fra LAG’en. Det har ikke noget med det konkrete projekt i Præstbro at gøre. 

  

Søren Holm Kristensen forlod mødet mens ansøgningen blev drøftet. 

  

  

Drøftelsen om hvorvidt det er Distriktsudvalgets opgave at støtte 

energirenoverings-projekter blev debatteret under foregående ansøgning jf. 

referatet pkt. 5: Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling – Skæve 

Forsamlingshus. 

  

Der var en generel forståelse for Præstbros reviderede ansøgning.  

Det blev nævnt at Distriktsudvalget også tidligere har godkendt lignende 

ansøgninger: F.eks. bevilling af et faldunderlag til en legeplads samt ekstra 

bevilling til Voerså Kirsebærby pga. ændringer i præmisserne fra LAG’en.  

Det blev pointeret at de ekstra 25.000 kr. fra Distriktsudvalget umiddelbart er det 

eneste der mangler for at nå i mål og realisere projektet. Der var enighed om, at 

man ikke ønskede at være bremseklods for denne realisering. 

  

  

Distriktsudvalget anbefaler således Økonomiudvalget, at der bevilges et ekstra 

tilskud på 25.000 kr., som finansieres af kontoen til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen.  

  

Fraværende: Per Møller, Ulla Søndergaard Ohrt, Jørgen Steengaard, Orla Hansen 

og Peter Lind-Bonderup. 

  

  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013 

Ansøgningen imødekommes.  

  

  

 

Bilag 

sagsfremstilling og beslutning - DU ØU - juni2013.pdf (dok.nr.182039/13) 

Tillægsansøgning. - Jordvarmetilbud Mikael Nielsen.pdf (dok.nr.182034/13) 

Tillægsansøgning - Præstbro Foreningshus.pdf (dok.nr.182739/13) 
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72503-13_v1_Ansøgning - Præstbro foreningshus.PDF (dok.nr.182038/13) 

 
  



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 02. december 2013 Side 15 af 25 

 

7. 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 2. december 2013 

Vedhæftede bilag til dagsordenen blev fremlagt på mødet.  

Vedhæftet referatet er desuden det opdaterede bilag over Distriktsudvalgets 

forbrugte midler i 2013. 

  

Det eksakte restbeløb fra 2013 vil blive opgjort i foråret 2014. Administrationens 

oplæg er, på baggrund af Distriktsudvalgets udmelding, at de resterende penge fra 

2013 ønskes overført til 2014. 

  

  

  

  

  

 

Bilag 

Økonomioversigt dec2013.pdf (dok.nr.179155/13) 

Referat - Økonomistatus 2013.pdf (dok.nr.15876/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8363 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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8. Formandens beretning 

 

Sagsfremstilling 

Formand Helle Madsen siger tak for de sidste 4 år og giver et overblik over 

Distriktsudvalgets indsatser gennem årene. 

 

Indstilling 

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

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 2. december 2013 

Helle Madsen takkede af i Distriktsudvalget med sorgmodighed i stemmen. Helle 

har nydt samarbejdet med Distriktsudvalgets skønne ildsjæle og betragter sig som 

en af dem – til tider også mere som ildsjæl end som politiker. Med et udgangspunkt 

som aktiv Hørby-borger ved hun præcis hvad det er landsbyerne slås med. 

  

Distriktsudvalget har gennem årene givet tilskud til rigtig mange projekter. I alt 41 

projekter er det blevet til over de sidste 4 år, hvilket i gennemsnit ca. svarer til 1½ 

projekt pr. landsby (se vedhæftede projektoversigt).  Alt lige fra vippedyr, 

legepladser og shelters til større ombygninger og tilbygninger er blevet realiseret. 

Alle projekter, store som små, har haft stor betydning for de lokale beboere i den 

pågældende landsby. Distriktsudvalget har sammen været rundt på tur i både nord 

og syd for at se de mange spændende projekter og blive inspireret af hinanden.  

  

I øjeblikket har Distriktsudvalget søsat mange spændende projekter. Her kan blandt 

andet nævnes Nedrivningspuljen til de faldefærdige huse, Fra Sted til Sted-

arrangementet til sommer, Energirenovering i landsbyerne og samlingen af byens 

aktiviteter og ildsjælekræfter under ét tag.  

Vi bliver færre beboere i landsbyerne. I snit over de sidste 10 år er der blevet 50-

100 borgere mindre i hver landsby. Derfor skal vi rykke tættere sammen og hjælpe 

hinanden med at holde gang i de gode aktiviteter byerne byder på i stedet for at 

bruge pengene på drift og vedligeholdelse af bygninger.  

  

Vi skal kæmpe for at holde liv i vores landsbyer og bakke op om de lokale 

håndværkere, butikker m.v. så også andre får lyst til at starte op som selvstændige. 

Det er også vigtigt at de kommunale tilbud opretholdes såsom dagspleje, 

børnehavne, skole osv. – hvis ikke i jeres egen landsby, så i nabobyen. 

  

Helle Madsen slutter af med at sige tak til alle medlemmerne for et stort og altid 

engageret fremmøde. Der har været mange gode diskussioner – både små og 

store. Helle takker også muntert af for samarbejdet med Line Schulz som hendes 

nu tredje sekretær og Christian Roslev som den tredje direktør i Distriktsudvalget. 

Der ønskes endvidere et pøj pøj til Mette Hardam som den nye formand for 

Distriktsudvalget og Helle runder af med at pointere, at vi jo nok ikke helt slipper for 

hende da hun nu er valgt som suppleant for Hørby. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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Bilag 

DU-projekter 2010-2013.pdf (dok.nr.195889/13) 
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9. Evaluering, Distriktsudvalget 2010-2013 

 

Sagsfremstilling 

På mødet vil medlemmerne blive bedt om at evaluere på Distriktsudvalget virke 

gennem de sidste 4 år. Hvad har fungeret rigtig godt i udvalget og hvad skal der til 

for at Distriktsudvalgets arbejde bliver endnu bedre? 

  

Evalueringen vil bl.a. ligge til grund for udvalgets arbejde i den kommende periode. 

  

 

Indstilling 

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

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 2. december 2013 

På mødet blev Distriktsudvalget evalueret af medlemmerne i små grupper, 

hvorefter der blev samlet op i plenum. 

  

Vedhæftet som bilag er den samlede evaluering. 

  

  

Udover den generelle evaluering blev der desuden gået mere i dybden med emnet 

landsbypedeller og seniorordningen.  

Gitte orienterede om, at man tidligere har haft en oplægsholder til at fortælle om 

emnet i Distriktsudvalget – måske man kunne finde inspiration i dette oplæg igen. 

Der blev desuden opfordret til at søge inspiration fra Hjørring og det blev også 

pointeret at en seniorjobber også sagtens kunne være bogligt anlagt, så vedkomne 

kunne hjælpe med at søge fondsmidler mm. til landdistriktsudviklingen.  

  

 

Bilag 

Oplæg til evaluering.pdf (dok.nr.177597/13) 

Evaluering af Distriktsudvalget 2010-2013.pdf (dok.nr.195885/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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10. Det nye Distriktsudvalg 

 

Sagsfremstilling 

 Kommunalvalget 

Den 19.november 2013 blev der afholdt kommunalvalg. Helle Madsen 

orienterer om de kommende politiske repræsentanter i Distriktsudvalget. 

 De lokale valg 

Fra den 25.nov - 29.nov 2013 har der været afholdt valg i de lokale 

distrikter for at finde nye repræsentanter til Distriktsudvalget. 

Vi samler op på hvordan valget er gået ude i lokalområderne. 

 

Indstilling 

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

drøftelse. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 2. december 2013 

 Kommunalvalget 

  

Helle Madsen bød den nye formand Mette Hardam (V) velkommen i 

Distriktsudvalget i starten af mødet. Mette præsenterede kort sig selv. 

  

Den 4.december 2013 samledes det nye Byråd til deres konstituerende 

møde. Her blev yderligere 2 politiske repræsentanter valgt til 

Distriktsudvalget. Jens Hedegaard Kristensen (S) fortsætter i 

Distriktsudvalget. Herudover er Bahram Dehghan (S) valgt som nyt 

medlem af Distriktsudvalget. 

  

  

  

 De lokale valg 

Åsted-Rydal meddeler at de udtræder at Distriktsudvalget. 

Pt. har ingen ønsket at stille op som repræsentant for Ørtoft. 

Nielstrup er lagt sammen med Jerup. 

  

Derudover var der overvejende positive tilkendegivelser om et godt valg. 

Bl.a. kunne Lene fra Dybvad berette, at der var mødt nye folk op fra byen, 

med gode idéer til udviklingen af lokalområdet.  

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/15955 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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11. 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 2. december 2013 

Tove orienterede om, at man ikke regner med, at der er midler i LAG-regi før end i 

2015. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2689 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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12. Orienteringssag - nyt fra sekretariatet 

 

Sagsfremstilling 

 Realiserede projekter med støtte fra Distriktsudvalget 

Distriktsudvalget har på mødet den 28.januar 2013 bevilget 11.795 kr. i 

støtte til opførelse af legeplads i Haldbjerg/Vangen samt 3.500 kr. til 

hjemmeside. Legeplads og hjemmeside står nu færdigt og der er aflagt 

regnskab. Se hjemmesiden her: www.haldvang.dk samt vedlagte fotos af 

legepladsen, ”Hyggekrogen”. 

  

 Lokal-biffen, Nordisk Filmfestival 2013 

Distriktsudvalget har på mødet den 29.oktober 2013 bevilget 28.500 kr. til 

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

2013. 

Lokal-biffen havde følgende besøgstal: 

Gærum, 58 pers. 

Kvissel, 25 pers. 

Præstbro, 15 pers.  

Østervrå, hhv. 11 og 9 pers. 

  

 Puljen til Landsbyfornyelse 2014-2015 

På mødet fortælles sidste nyt vedr. puljen til nedrivning af faldefærdige 

huse i landsbyerne. 

  

 Kørselsgodtgørelse 2013 

På sidste møde fik udvalgets medlemmer udleveret kørselssedler for 2013. 

Sidste frist for aflevering af kørselssedler vil være på mødet den 

2.december.  

Kørselssedler modtages desuden meget gerne pr. mail (senest den 2.dec.) 

på LSSC@frederikshavn.dk. 

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. 

Til orientering kan det oplyses, at godtgørelsen er på 3,82 kr. og ikke 3,56 

kr. som der fejlagtigt står på den udleverede blanket. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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 Mødeplan 2014 

Årets første møde bliver fastlagt i samråd med formanden. Den 

efterfølgende mødekalender fastsættes på Distriktsudvalgets første møde i 

det nye udvalg. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 2. december 2013 

Sekretær for Distriktsudvalget, Line Schulz orienterede om sidste nyt fra 

sekretariatet jf. sagsfremstillingen. 

  

 

Bilag 

Haldbjerg-Vangen_nov2013.pdf (dok.nr.177610/13) 
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13. Eventuelt 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 2. december 2013 

Mirian fra Østervrå inviterer alle til julemarked og juleindsamlingsshow med Bubber 
i Østervrå til fordel for kræftrampe børn på lørdag den 7.december 2013. 
Mirian har ekstra plakater, hvis man ønsker at gøre reklame for arrangementet i sin 
egen landsby. 
  
Formand Helle Madsen opfordrer samtidig alle andre distrikter til, ligesom Mirian 
har gjort det, at reklamere for deres arrangementer på møderne i Distriktsudvalget. 
Således kan vi bakke hinanden op og samtidig kan Distriktsudvalget bruges som et 
afsæt til at få bredt udbuddet af aktiviteter i landdistrikterne ud til flere borgere. 
  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2690 

 Forvaltning: CTM 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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