
 

 

 

Referat Distriktsudvalget 

25-03-2014 

Dato 25. marts 2014 

Tid 19:00 

Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk 

NB.  

Fraværende Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt 

Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen 

Stedfortræder  

Medlemmer Lars Larsen (Dybvad)  

Jette Abildgaard (Gærum)  

Vibeke Olsen (Hulsig)  

Lee Clayton (Hørby)  

Birthe Pagh (Jerup/Nielstrup)  

Søren B.Sørensen (Karup)  

Per Møller (Kvissel)  

John Vognsen (Lyngså)  

Søren Holm Kristensen (Præstbro)  

Jørgen Steengaard (Ravnshøj)  

Peter Larsen (Skæve)  

Alice Schneider (Skærum/Trøderup)  

Meike B.Thomsen (Sulbæk)  

Jørn Andersen (Strandby)  

Niels-Ove Vestergaard (Syvsten)  

Thomas Jørgensen (Thorshøj)  
 

Lea Wärnstrøm (Understed)  

Mogens Berg (Voerså)  

Kennet M. Mortersen (Øster Holmen)  

Margrethe Vejby (Aalbæk )  

Jens Hedegaard Kristensen (A)  

Mette Hardam - Formand 

Bahram Dehghan (A)  

Kurt Kristensen (Elling)  

Mirian Højmark (Østervrå)  

Bjarne Krogh-Pedersen 

(Haldbjerg/Vangen)  

Ole Fauerholt Jensen 
 

 

 
 

    



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 25. marts 2014 Side 2 af 29 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Side  

 

1. Godkendelse af dagsorden .......................................................................................................................... 4 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 11.feb 2014 ..................................................................................... 5 

3. Medlemmer til Sundhedspanel ..................................................................................................................... 6 

4. Nedsættelse af tværgående arbejdsgruppe (DU og FOU) .......................................................................... 7 

5. Forslag til ændring af Distriktsudvalgets Kommissorium ............................................................................. 8 

6. Forsalg til ændring af Distriktsudvalgets Forretningsorden .......................................................................... 10 

7. Finansiering af boligkøb via energiforbedringer ........................................................................................... 12 

8. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Inspirationsdag: Stærkere bånd i foreningslivet, 
Præstbro/Voerså/Lyngså .............................................................................................................................. 14 

9. Økonomi ....................................................................................................................................................... 16 

10. Prioritering af initiativer i Distriktsudvalget ................................................................................................... 18 

11. Pulje til Landsbyfornyelse 2014-2015 (Nedrivningspuljen) .......................................................................... 21 

12. Inspirationstur 2014 ...................................................................................................................................... 23 

13. Orientering .................................................................................................................................................... 24 

14. Eventuelt ....................................................................................................................................................... 27 

Underskrifter: ........................................................................................................................................................ 29 



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 25. marts 2014 Side 3 af 29 

 

Bilagsfortegnelse 

 

 

 
  

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

5 54042/14 Åben Kommissorium 2014 - forslag til ændringer.pdf 

6 54043/14 Åben Forretningsorden 2014 - forslag til ændringer.pdf 

7 52567/14 Åben Rapport: Den Energioptimerede Landsby.pdf 

8 51200/14 Åben Ansøgning til Landdistriktsudvikling - Program for 

inspirationsdagen.bmp 

8 51203/14 Åben Projektbeskrivelse vedr Stærkere bånd i foreningslivet.PDF 

8 51202/14 Åben Ansøgning om tilskud til Stærkere bånd i foreningslivet.PDF 

9 53960/14 Åben Økonomioversigt 2014 - marts.pdf 

10 59527/14 Åben Gl. Sæby kommune - Handlingsplaner for landsbyerne 2005 - 

Præstbro.pdf 

13 65774/14 Åben DU - LAG info 25-04-2014.pdf 

13 65793/14 Åben Indbydelse til opstartsmøde vedr LAG 2014.pdf 



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 25. marts 2014 Side 4 af 29 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 25. marts 2014 

Godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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2. Godkendelse af referat fra mødet den 11.feb 2014 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 25. marts 2014 

Godkendt. 

  

Formanden knytter en rosende kommentar til den tidlige udsendelse af referatet.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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3. Medlemmer til Sundhedspanel 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes Byråd godkendte d. 18. september 2013 

Sundhedsudvalgets beslutning om at omdanne det tidligere Sundhedsråd til et 

Sundhedspanel. Hermed blev Sundhedsrådet nedlagt, og dets arbejde vil fortsætte 

i det nyetablerede Sundhedspanel. Sundhedspanelet vil mødes med 

Sundhedsudvalget til emnebaserede dialogmøder 1-2 gange om året. 

  

Administrationen opfordrer hermed de interessenter, der tidligere var en del af 

Sundhedsrådet og fremover udgør Sundhedspanelet, om at udpege en 

repræsentant.   

  

Således bedes Distriktsudvalget udpege en repræsentant, der fremover vil 

varetage Distriktsudvalgets interesser i Sundhedspanelet.  

  

Tidligere har Distriktsudvalget været repræsenteret af Niels-Ove Vestergaard fra 

Syvsten. Niels-Ove stiller gerne op til en ny periode.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der blandt Distriktsudvalgets 

medlemmer udpeges en repræsentant til Sundhedspanelet. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 25. marts 2014 

Som tidligere repræsentant, fortalte Niels-Ove Vestergaard fra Syvsten kort om det 

nye Sundhedspanel. Bl.a. bliver panelet lidt større end det tidligere Sundhedsråd 

og kommer således til at involvere flere interesseorganisationer.  

Der bliver desuden oprettet elektroniske spørgeskemaundersøgelser, hvor et bredt 

udvalg af borgere inddrages. 

  

Teknisk Direktør, Christian Roslev opfordrer til, at man også ude i Distrikterne 

byder ind og melder sig til disse spørgeskemaundersøgelser, så man opnår en så 

bred borgergruppe som muligt. 

  

Niels-Ove Vestergaard har forud for mødet tilkendegivet, at han ønsker at 

genopstille. Der var ingen andre på mødet som ønskede at stille op.  

Niels-Ove Vestergaard fra Syvsten blev således genvalgt som Distriktsudvalgets 

repræsentant til Sundhedspanelet. 

  

Niels-Ove Vestergaard vil på et kommende Distriktsudvalgsmøde supplere med 

ydereligere oplysninger, så snart der er tilgået ham yderligere information om det 

nye Sundhedspanel.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/6410 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: hato 

 Besl. komp: DU 
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4. Nedsættelse af tværgående arbejdsgruppe (DU og FOU) 

 

Sagsfremstilling 

Folkeoplysningsudvalget drøftede på deres seneste møde behovet for en 

tværgående arbejdsgruppe, der blandt andet kan arbejde med og finde løsninger 

på lokaleudfordringer i landdistrikterne i Frederikshavn Kommune. 

  

Folkeoplysningsudvalget har på den baggrund valgt at foreslå nedsættelse af en 

tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Distriktsudvalget (DU), 

Folkeoplysningsudvalget (FOU) og administrationen, der sammen kan vende 

konkrete lokale udfordringer, eventuelle snitfladeproblematikker og potentielle 

samarbejdsmuligheder på tværs af de to udvalg. 

  

Distriktsudvalget anmodes på baggrund heraf, at drøfte forslaget om nedsættelse 

af en tværgående arbejdsgruppe. Såfremt der er tilslutning til forslaget bedes 

Distriktsudvalget beslutte, hvilke medlemmer fra udvalget der skal indgå i 

arbejdsgruppen. 

  

Til orientering har Folkeoplysningsudvalget valgt at udpege Steen Jensen 

(formand) og Else Schaltz (medlem) til at indgå i arbejdsgruppen. 

 

Indstilling 

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

henvendelsen fra Folkeoplysningsudvalget. 

Såfremt der er tilslutning til forslaget, udpeges der 2 repræsentanter fra 

Distriktsudvalget til den tværgående arbejdsgruppe. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 25. marts 2014 

Mette Hardam orienterede kort om nedsættelsen af en tværgående arbejdsgruppe 

mellem FOU og DU. 

  

Søren B. Sørensen fra Karup og Lee Clayton fra Hørby stillede op som 

repræsentanter for Distriktsudvalget.  

  

Begge blev valgt ind. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/15976 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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5. Forslag til ændring af Distriktsudvalgets Kommissorium 

 

Sagsfremstilling 

Distriktsudvalgets Kommissorium foreslås opdateret. Vedhæftet er forslag til et 

revideret Kommissorium. Alle forslag til ændringer er markeret med rødt. 

  

Nuværende Kommissorium kan ses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside:  

http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Teknik-og-

Miljoe/Landsbyer/Kommissorium%20Distriktsudvalget.pdf 

  

Jf. Kommissoriets §9 skal forslag til ændringer i Kommissoriet behandles i 

Distriktsudvalgets og efterfølgende besluttes i Økonomiudvalget. 

 

Indstilling 

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

samt vedtager forslag til ændringer af udvalgets Kommissorium samt anbefaler 

ændringerne overfor Økonomiudvalget. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 25. marts 2014 

Formand Mette Hardam præsenterede vedhæftede oplæg vedr. rettelser til 

kommissoriet for Distriktsudvalget. Sekretær for Distriktsudvalget, Line Schulz 

gennemgik herefter de enkelte rettelser.  

  

Efter gennemgangen var der et par kommentarer samt spørgsmål fra udvalgets 

medlemmer.  

  

Bl.a. blev der spurgt til, hvorfor høring af lokalplaner ikke længere ordret indgår 

under § 5, stk. 1 vedr. Distriktsudvalgets opgaver. Omformuleringen fra ”høring af 

lokalplaner” til ”høring af initiativer, strategier og planer i landdistrikterne” synes 

mere åben på denne måde og inkluderer stadig særligt relevante lokalplaner.  

  

Der blev også spurgt til om funktionsperioden på 4 år kunne forkortes eller 

formildnes, således landsbyerne nemmere kan finde repræsentanter til 

Distriktsudvalget.  

Genvalgte repræsentanter beroligede med, at der altid findes en løsning, hvis en 

repræsentant skulle stoppe undervejs.  

Der lægges desuden op til, at landsbyerne slår sig sammen som alternativ til helt at 

udeblive fra Distriktsudvalget, såfremt det ikke er muligt at finde en repræsentant. 

  

  

Distriktsudvalget vedtog fremlagte forslag til ændring af kommissoriet for 

Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune. 

  

Distriktsudvalget anbefaler det fremlagte forslag til Økonomiudvalget for endelig 

vedtagelse. 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU/ØU 

http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Landsbyer/Kommissorium%20Distriktsudvalget.pdf
http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Landsbyer/Kommissorium%20Distriktsudvalget.pdf
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Kommissorium 2014 - forslag til ændringer.pdf (dok.nr.54042/14) 
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6. Forsalg til ændring af Distriktsudvalgets Forretningsorden 

 

Sagsfremstilling 

Distriktsudvalgets Forretningsorden foreslås opdateret. Vedhæftet er forslag til en 

revideret Forretningsorden. Alle forslag til ændringer er markeret med rødt. 

  

Nuværende Forretningsorden kan ses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside:  

http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Teknik-og-

Miljoe/Landsbyer/Forretningsorden%20for%20Distriktsudvalget%202010-2013.pdf 

  

Jf. Forretningsordenens §10 kræver alle ændringer en vedtagelse i 2 på hinanden 

følgende møder i Distriktsudvalget. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller at Distriktsudvalget drøfter samt 

vedtager forslaget til ændringer af udvalgets Forretningsorden. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 25. marts 2014 

Mette Hardam præsenterede vedhæftede oplæg vedr. rettelser for 

Distriktsudvalgets Forretningsorden. 

  

Sekretær for Distriktsudvalget, Line Schulz supplerede Mette med en gennemgang 

og fortalte kort, at rettelserne bygger på den nuværende praksis samt kommenterer 

fra det tidligere Distriktsudvalgs evaluering fra december 2013.  

  

Gennemgangen gav anledning til et par kommentarer. 

  

Bl.a. blev der opfordret til, at der i § 5 stk. 5. bliver tilføjet en sætning om, hvor man 

kan finde informationerne om krav og retningslinjer for ansøgningerne til 

Distriktsudvalget.  

  

Der tilføjes således følgende sætning til forretningsordenen § 5, stk. 5:  

”Krav og retningslinjer for ansøgninger til Distriktsudvalget vil være tilgængelige på 

Frederikshavn Kommunes hjemmeside.” 

  

Ligeledes blev der spurgt indtil, hvilken økonomiske kasse medlemmernes 

kørselspenge udbetales fra. Christian Roslev forsikrede om, at pengene udbetales 

fra Distriktsudvalgets forplejningspulje. 

  

  

Distriktsudvalget vedtog fremlagte forslag til ændring af forretningsordenen for 

Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune med en enkelt tilføjelse til § 5, stk. 5 jf. 

ovenstående. 

  

Ændringen af forretningsordenen sættes på Distriktsudvalgs dagsorden den 21.maj 

2014 for endelig vedtagelse.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Landsbyer/Forretningsorden%20for%20Distriktsudvalget%202010-2013.pdf
http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Landsbyer/Forretningsorden%20for%20Distriktsudvalget%202010-2013.pdf


 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 25. marts 2014 Side 11 af 29 

 

 

Bilag 

Forretningsorden 2014 - forslag til ændringer.pdf (dok.nr.54043/14) 
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7. Finansiering af boligkøb via energiforbedringer 

 

Sagsfremstilling 

På mødet fremlægger Karl Erik Slynge, administrativ direktør for Trigon og Green 

Source samt formand for Erhvervshus Nord, arbejdet med projektet ”Den 

energioptimerede landsby”.  

  

Til de særligt interesserede er rapporten vedhæftet dagsordenen. Det er ikke en 

forudsætning at man har læst rapporten inden mødet. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller projektet til inspiration.  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 25. marts 2014 

Formand, Mette Hardam bød velkommen til oplægsholderne og hilste fra Bahram, 

der desværre ikke havde mulighed for at deltage på mødet. 

  

Trine Saaby præsenterede sig som projektleder på projektet. Trine oplyser at der 

fredag den 21. marts 2014 var et interview på P4 Nordjylland omkring projektet. 

Ligeledes er rapporten videresendt til de 11 nordjyske folketingsmedlemmer. Dette 

er blot starten på at udbrede rapportens resultater. 

  

Rapporten er igangsat med initiativ fra Energibyen i Frederikshavn Kommune under 

deres medvirken i Smartcity-projektet. Rapporten er desuden et resultat af 

samarbejdet mellem følgende 5 aktører: Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Smartcity, Vækstforum v/ Region Nordjylland, Energibyen v/ 

Frederikshavn Kommune og firmaet Green Source. 

Karl Erik Slynge, administrativ direktør for Trigon og Green Source fortalte herefter 

om rapportens resultater med energioptimering samt energiforbedringer. Rapporten 

tager udgangspunkt i flere eksempelboliger i landsbyerne Jerup og Dybvad.  

  

Karl Erik ser rapportens resultater vedr. energirenovering af landsbyhuse som et 

reelt alternative til de der ellers måske føler sig tvunget til at flytte til en lejlighed i 

byen. Samtidig med, at det bliver en god løsning for den enkelte beboer, fastholder 

det også levegrundlaget for landsbyen – både i form af fastholdelse af beboerne, 

mulighed for nytilflyttere, forskønnelse af landsbyens huse samt at sikre arbejde til 

lokale håndværkere. 

  

Karl Erik Slynge påpeger dog, at bankerne er den største udfordring, men at de 

løsninger og eksempler der er beskrevet i rapporten alle er blevet godkendt af 

konkrete pengeinstitutter. 

Med rapporten i hånden, har landsbybeboerne forhåbentlig et redskab til at gå i en 

konstruktiv dialog med deres eget pengeinstitut. 

  

Efter oplægget var der en god snak medlemmerne imellem om de muligheder 

rapporten giver for at komme i konkret dialog med bankerne. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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Trine Saaby er meget interesseret i at vide hvad Distriktsudvalgets medlemmer 

synes om rapportens indhold. Kontakt derfor gerne Trine, såfremt I har spørgsmål 

eller kommentarer. Trine Saaby kan kontaktes på tlf.: 21 48 30 55 eller mail: 

ts@smartcitydk.dk 

  

Karl Erik Slynge informerede desuden om, at Green Source står til rådighed med 

rådgivning og vejledning, hvis nogen skulle være interesseret. I øjeblikket er denne 

rådgivning gratis. 

  

Rapporten blev udleveret til alle Distriktsudvalgets medlemmer på mødet. De der 

var forhindret i at deltage har mulighed for at få et eksemplar på det kommende 

møde. 

Find også rapport og baggrundsinformation på Smartcity’s hjemmeside: 

http://www.smartcitydk.dk/dk/viden_vaerktoejer/publikationer/publikationer.htm. 

 

Bilag 

Rapport: Den Energioptimerede Landsby.pdf (dok.nr.52567/14) 

 
  

mailto:ts@smartcitydk.dk
http://www.smartcitydk.dk/dk/viden_vaerktoejer/publikationer/publikationer.htm
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8. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - 

Inspirationsdag: Stærkere bånd i foreningslivet, 

Præstbro/Voerså/Lyngså 

 

Sagsfremstilling 

På vegne af arbejdsgruppen for foreningslivet i Præstbro, Voerså og Lyngså 

ansøger DDS Knud Søhane Frederikshavn Kommunes Distriktsudvalg om et 

tilskud på 6.500 kr. til en inspirationsdag som start på møderækken ”Stærkere bånd 

i foreningslivet”.  

  

Inspirationsdagen skal danne grundlag for det videre arbejde med at skabe 

stærkere bånd i foreningslivet på tværs af Præstbro, Voerså og Lyngså. 

Det er hensigten, at der i forskellige arbejdsgrupper skal arbejdes videre med nogle 

af de problemstillinger, der berøres på inspirationsdagen, ligesom det er planen, at 

foreningerne fremover løbende inviteres til kontaktmøder. 

  

Programmet for inspirationsdagen er vedhæftet som bilag.  

Se også ansøgning og projektbeskrivelse. 

  

Ved at alle foreninger får mulighed for at mødes, håber arbejdsgruppen på, at der 

kan etableres et stærkere samarbejde foreningerne imellem. Samtidig forventer 

arbejdsgruppen, at det bliver muligt at udnytte de fælles ressourcer bedre, 

herunder lokaler, administration osv. samt at samarbejdet kan være med til at 

forenkle håndtering af diverse tilskud både i forhold til Frederikshavn Kommune 

men også foreningerne imellem. 

Arbejdsgruppen pointerer, at Frederikshavn Kommune efterspørger et bedre 

samarbejde og en mere hensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne og mener, at 

dette tiltag kan øge mulighederne herfor. 

  

Inspirationsdagen har et samlet budget på 10.200 kr. heraf en egenbetaling på 800 

kr. Arbejdsgruppen har derudover fået bevilget 2.900 kr. fra Initiativpulje, som er 

forankret under Frederikshavn Kommunes Folkeoplysningsudvalg. 

  

Det er ikke muligt at søge tilskud fra LAG-Vendsyssel i 2014.  

  

Generelt bør tilskud fra forskellige puljer i Frederikshavn Kommune koordineres. 

Der lægges op til, at ønsket om en tværgående arbejdsgruppe mellem DU og FOU 

kan tage emnet op til diskussion og om nødvendigt beslutte kommende 

retningslinjer for finansiering via flere puljer under Frederikshavn Kommune til 

samme projekt. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik & Miljø indstiller, at  

 Distriktsudvalget bevilger 6.500 kr. til inspirationsdagen under projektet 

”Stærkere bånd i foreningslivet”. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/4158 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 25. marts 2014 Side 15 af 29 

 

 Såfremt en tværgående gruppe mellem DU og FOU etableres ønskes 

emnet vedr. finansiering fra flere kommunale puljer diskuteret generelt. 

 
Beslutning Distriktsudvalget den 25. marts 2014 
John Vognsen fra Lyngså orienterede kort om hvad projektet ”Stærkere bånd i 

foreningslivet” består i.  

Projektet indeholder bl.a. en inspirationsdag, som skal skabe netværk samt styrke 

foreningslivet i form af samarbejde, og på den måde skabe flere ressourcer. John 

henviser til det vedhæftede bilag, hvor ansøgningen og projektbeskrivelsen samt 

programmet er udspecificeret. 

  

John Vognsen fra Lyngså, Mogens Berg fra Voerså og Søren Holm Kristensen fra 

Præstbro forlod mødet mens ansøgningen blev behandlet. 

  

Der var positive tilkendegivelser blandt alle medlemmer. 

  

Distriktsudvalget ønsker således at støtte projektet og bevilger 6.500 kr. fra 

kontoen til landdistriktsudvikling.  

  

Fraværende: Bahram Dehghan, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Lea 

Wärnstrøm, Kurt Kristensen, Mirian Højmark 

 

Bilag 

Ansøgning til Landdistriktsudvikling - Program for inspirationsdagen.bmp (dok.nr.51200/14) 

Projektbeskrivelse vedr Stærkere bånd i foreningslivet.PDF (dok.nr.51203/14) 

Ansøgning om tilskud til Stærkere bånd i foreningslivet.PDF (dok.nr.51202/14) 
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9. Økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet har afsat 637.900 kr. i 2014 til medfinansiering af landdistriktsprojekter.  

  

Projekter, som søger del i puljen til medfinansiering af landdistriktsprojekter, vurderes af 

Distriktsudvalget, som anbefaler bevillingen overfor Økonomiudvalget. Økonomiudvalget 

godkender herefter Distriktsudvalgets beslutning på førstkommende møde. 

  

Efter ønske fra Distriktsudvalget har Økonomiudvalget ført følgende bemærkning til budgettet for 

2013: Udvalget [Distriktsudvalget] bliver berettiget til at disponere over indtil 200.000 kr. af de 

tildelte midler. Den resterende sum skal fortsat anvendes til medfinansiering af LAG-støttede 

projekter. 

  

Udover de 200.000 kr., som Distriktsudvalget selv disponerer over, skal de resterende midler 

således benyttes til medfinansiering af LAG-støttede projekter. 

  

Distriktsudvalget er blevet oplyst om den ændrede praksis på mødet den 15.november 2012. Se 

referatet her: http://frederikshavn.instant.cohaesio.net/Distriktsudvalget/15-11-

2012%20Referat%20af%20Referat.aspx#7 

  

Det tidligere landdistriktsprogram som udløste LAG-midler blev afsluttet med udgangen af 2013. 

Et nyt landdistriktsprogram er således under udformning i 2014. Det betyder, at det i hele 2014 

ikke vil være mulighed at søge midler fra LAG-puljen. Først i 2015 og frem til 2020 vil det igen 

være muligt at søge og få medfinansiering fra LAG’en. 

  

På baggrund af de ikke-eksisterende LAG-midler i 2014 lægges der således op til, at 

Distriktsudvalget, som undtagelse i 2014, selv disponerer over alle de 637.900 kr. som Byrådet 

har afsat i 2014 til landdistriktsprojekter. 

  

Distriktsudvalget vil som hidtil vurdere indkomne ansøgninger efter principperne i følgende to 

dokumenter, som er offentliggjorte på Frederikshavn Kommunes hjemmeside. 

  

Ansøgning om tilskud:  

http://frederikshavn.dk/Sider/Ans%c3%b8gning-om-tilskud.aspx?topemne=677ae65c-22a2-421e-

9f6d-019395549a48&emne=62a550cb-f7bf-44b4-ba76-13e2d6de355a 

  

Generelle retningslinjer for Distriktsudvalgets tilskudsordning:  

http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Teknik-og-

Miljoe/Landsbyer/Generelle%20retningslinjer%20for%20Distriktsudvalgets%20tilskudsordning.pdf 

  

Bilag med status på Distriktsudvalgets økonomi pr. dags dato er vedlagt til orientering. På hvert af 

Distriktsudvalgets følgende møder vil der blive gjort status for udvalgets økonomi. 

  

Efter Distriktsudvalgets godkendelse og eventuelle kommentarer skal den ændrede praksis for 

2014 konfirmeres af Økonomiudvalget. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU/ØU 

http://frederikshavn.instant.cohaesio.net/Distriktsudvalget/15-11-2012%20Referat%20af%20Referat.aspx#7
http://frederikshavn.instant.cohaesio.net/Distriktsudvalget/15-11-2012%20Referat%20af%20Referat.aspx#7
http://frederikshavn.dk/Sider/Ans%c3%b8gning-om-tilskud.aspx?topemne=677ae65c-22a2-421e-9f6d-019395549a48&emne=62a550cb-f7bf-44b4-ba76-13e2d6de355a
http://frederikshavn.dk/Sider/Ans%c3%b8gning-om-tilskud.aspx?topemne=677ae65c-22a2-421e-9f6d-019395549a48&emne=62a550cb-f7bf-44b4-ba76-13e2d6de355a
http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Landsbyer/Generelle%20retningslinjer%20for%20Distriktsudvalgets%20tilskudsordning.pdf
http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Landsbyer/Generelle%20retningslinjer%20for%20Distriktsudvalgets%20tilskudsordning.pdf
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Indstilling 

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

Økonomiudvalget, at Distriktsudvalget selv disponerer over Puljen til Landdistriktsindsatsen i 

2014 grundet manglende LAG-midler samme år. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 25. marts 2014 

Christian Roslev orienterede om Distriktsudvalgets økonomi og om den særlige situation i 2014 

grundet manglende mulighed for at søge LAG-midler som medfinansiering til 

landdistriktsudvikling. 

  

Christian forklarede desuden at Frederikshavn Kommunes økonomi generelt har set bedre dage 

og at der således i år ikke er mulighed for overførsel af tidligere uforbrugte midler fra 2013.  

Der var en bred forståelse for den økonomiske situation blandt udvalgets medlemmer. 

  

Den vedhæftede oversigt over Distriktsudvalgets økonomiske status blev gennemgået, ligesom 

den vil bliver det på de kommende møder i Distriktsudvalget. 

  

  

Det blev besluttet, at Distriktsudvalget følger indstillingen og således anbefaler over for 

Økonomiudvalget, at Distriktsudvalget selv disponerer over Puljen til Landdistriktsindsatsen i 

2014 grundet manglende LAG-midler samme år. 

 

Bilag 

Økonomioversigt 2014 - marts.pdf (dok.nr.53960/14) 
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10. Prioritering af initiativer i Distriktsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af Christian Roslevs oplæg på sidste møde samt Mette Hardams 

udmelding om at sætte mål for udvalgets virke de kommende 4 år, lægges der op 

til, at Distriktsudvalget drøfter prioriteringen af kommende initiativer vedr. 

landdistriktsudvikling i Frederikshavn Kommune. 

  

Distriktsudvalget er/bliver involveret i følgende projekter i 2014: 

 Udarbejdelse af ny ”Udviklingsstrategi for landdistrikterne”, efteråret 2014 

 Fællesprojektet ”Fra sted til sted”, uge 31 

 Nedrivningspuljen (Pulje til landsbyfornyelse 2014-15) 

 Ressourcesammenlægning i foreningslivet  

Der lægges op til, at Distriktsudvalget igangsætter yderligere følgende 2 initiativer i 

2014: 

 Landsbyplaner  

 Landsbypedeller  

Desuden anbefales det, at Distriktsudvalget diskuterer og prioriterer initiativer og 

projekter for de resterende 3 år af perioden (2015-2017) i forbindelse med 

udarbejdelsen af udviklingsstrategien for landdistrikterne som pågår i efteråret 

2014. 

 

Indstilling 

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

vedtagelse. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 25. marts 2014 

Formand Mette Hardam introducerede til punktet ved at fortælle om vigtigheden af, 

at have et mål for de 4 kommende år i Distriktsudvalget. Herefter gennemgik hun 

sagsfremstillingen.  

  

  

Mette fortalte, i forbindelse med prioriteringen af ”Landsbypedeller”, om en 

henvendelse fra Kurt Kristensen, Elling, som meget gerne indgår i et pilotprojekt 

omkring en evt. ansættelse af en landsbypedel. 

Elling har haft drøftet mulighederne for en landsbypedel i deres by og de kan se 

mange gode konkrete initiativer, som landsbypedellen kan være behjælpelig med. 

  

Kurt havde desværre ikke mulighed for at deltage på Distriktsudvalgsmødet og 

punktet tages derfor op på et kommende Distriktsudvalgsmøde i sammenhæng 

med en generel snak/orientering om igangsætning af initiativer vedr. 

landsbypedeller. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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Efterfølgende præsenterede Christian Roslev projektet ”Landsbyplaner”, hvor 

formålet er at samle byens visioner og idéer i et katalog, således at 

udviklingsmulighederne for byen synliggøres. 

I forbindelse med projektet udvælges 2-3 byer, som der fokuseres på i 

begyndelsen.   

  

Der stilles spørgsmålstegn ved projektet, og Christian henviser til Esbjerg 

Kommune, som allerede har udarbejdet flere landsbyplaner. Christian supplerer 

med, at en landsbyplan ikke er en plan med en formel status, men at den kan 

hjælpe beboerne i byen til at få en fælles forståelse for prioriteterne og synliggøre 

mulighederne i den enkelte landsby.  

En landsbyplan kan både rumme fysiske tiltag samt andre ønsker til initiativer i 

byen fx forskellige aktiviteter. Den kan både rumme store fremtidsdrømme og 

lavthængende frugter/initiativer. 

  

Læs mere om Esbjerg Kommunes landsbyplaner på nedenstående hjemmeside og 

find links til de konkrete planer for hver landsby i højre del af hjemmesiden under 

”læs mere”: 

http://www.esbjergkommune.dk/borger/natur--park--vandl%C3%B8b/gr%C3%B8n-

planl%C3%A6gning/landsbyplaner.aspx 

En del andre kommuner har ligeledes udarbejdet landsbyplaner – Esbjerg er blot et 

eksempel – det kan gøres på flere måder. 

  

Det er ikke taget stilling til, hvilken form en landsbyplan i Frederikshavn Kommune 

skal have, eller hvilke byer man vil starte landsbyplan-processen i først. 

  

Søren Holm Kristensen fra Præstbro er positiv overfor idéen om landsbyplaner og 

oplyser, at tilbage fra den gamle Leader+ ordning blev der i 2005 også lavet 

handlingsplaner for hver af landsbyerne i Gl. Sæby Kommune.  

For Præstbro har Handlingsplanen fra 2005 været en god pejling for udviklingen og 

initiativet i landsbyen. Vedhæftet er handlingsplanen for Præstbro. 

Søren opfordrer til, at man tager udgangspunkt i de eksisterende handlingsplaner 

når arbejdet med Landsbyplanerne igangsættes. Dette forslag tages til 

efterretning.  

  

Jens Hedegaard problematiserede ét af punkterne på listen over projekter, som 

Distriktsudvalget allerede i en eller anden grad er involveret i. Det drejer sig om 

”Ressourcesammenlægning i foreningslivet”. 

Jens Hedegaard opfordrer landsbyerne til at tænke tanken om sammenlægningen 

af faciliteter igennem inden de igangsætter en proces. Ifølge Jens er der fordele, 

men også ulemper ved en sammenlægning, ligesom man fx har set det med 

skolesammenlægningerne. 

  

Lee Clayton, Hørby fortæller om deres gode erfaringer med at lægge 

fodboldklubberne samme. Det har nu generet ny energi som har betydet at 3 nye 

børne-fodboldhold er på vej. Lee mener bestemt ikke, at man skal holde sig fra en 

http://www.esbjergkommune.dk/borger/natur--park--vandl%C3%B8b/gr%C3%B8n-planl%C3%A6gning/landsbyplaner.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/borger/natur--park--vandl%C3%B8b/gr%C3%B8n-planl%C3%A6gning/landsbyplaner.aspx
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sammenlægning pga. risikoen. For selvfølgelig er der en risiko – men gevindsten er 

højere. 

  

Formand, Mette Hardam supplerer med, at tankerne om sammenlægningen af 

foreningsfaciliteterne skal fødes ude i den enkelte landsby og forening. Opgaven er 

så efterfølgende at støtte godt op om de initiativer der bliver igangsat lokalt. 

  

Andre medlemmer følger op med, at Distriktsudvalget er et ressourcestærkt forum, 

som skal hjælpe initiativer på vej og hjælpe med at løfte opgaven, især hos de 

mindste byer. 

  

Der er enighed i Distriktsudvalget om, at sætte gang i projektet med 

Landsbypedeller.  

Udvalget er også interesseret i at høre mere om landsbyplaner. 

 

Bilag 

Gl. Sæby kommune - Handlingsplaner for landsbyerne 2005 - Præstbro.pdf (dok.nr.59527/14) 
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11. Pulje til Landsbyfornyelse 2014-2015 (Nedrivningspuljen) 

 

Sagsfremstilling 

På sidste Distriktsudvalgsmøde den 11.februar 2014 blev udvalgets medlemmer 

orienteret om Pulje til Landsbyfornyelse, Nedrivningspuljen. 

  

Der var i den forbindelse en række spørgsmål til puljen og den kommende proces 

med nedrivningen af de faldefærdige huse i landsbyerne.  

  

På dette møde den 25.marts gives der en kort status på projektet.  

Herudover vil der så vidt muligt blive fulgt op på tidligere stillede spørgsmål vedr. 

Nedrivningspuljen.  

  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 25. marts 2014 

Christian Roslev fortalte kort om status på Nedrivningspuljen: 

  

De huse, som vil være i fokus i første omgang er huse beliggende i Dybvad, 

Thorshøj og Hørby. Derudover vil enkelte ejendomme, som er meget synlige også 

tages i betragtning. 

  

Herudover er det selvfølgelig således, at alle nemme, frivillige aftaler står først på 

prioriteringslisten. Det betyder, at de ejere, som er klar til at indgå en frivillig aftale 

på nuværende tidspunkt, er velkomne til at henvende sig til Henning Eriksen, som 

herefter vil vurdere huset og igangsætte nedrivningen sideløbende med arbejdet i 

de 3 ovenstående byer. 

  

Udover frivillige aftaler og den faglige vurdering af de enkelte huse arbejdes der 

også på udbudsopgaven og entreprenøraftalerne.  

  

Med alle tænkelige forbehold, vil et meget forsigtigt bud være, at de første 

nedrivninger måske kan iværksættes medio maj. 

  

Efter status fulgte Christian Roslev op med svar på spørgsmål fra sidste møde: 

  

Vedr. afmelding af forsyningsledninger (f.eks. fjernvarme eller naturgas osv.) vil der 

som udgangspunkt være tale om en følgeudgift i forbindelse med nedrivningen af 

bygninger på ejendommen. Følgeudgifter i forbindelse med nedrivningen er 

refusionsberettiget, tilsvarende de øvrige udgifter jf. Puljen til Landsbyfornyelse. 

  

Blandt medlemmerne blev der desuden gjort opmærksom på, at ved mindre lokale 

varmeværk vil andelen for de andre husstande blive større, når de nedrevne 

ejendomme frameldes.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/11434 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 
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Der vil løbende blive orienteret om processen i Distriktsudvalget. I den forbindelse 

har Christian Roslev forhåbninger om, at Henning Eriksen deltager ved næste 

udvalgsmøde. 

  

  

Er der yderligere spørgsmål e.l. fra medlemmerne eller andre borgere kan de 

henvende sig til Henning Eriksen pr. mail heer@frederikshavn.dk eller på tlf.: 9845 

6366.  

 

 
  

mailto:heer@frederikshavn.dk
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12. Inspirationstur 2014 

 

Sagsfremstilling 

Distriktsudvalget har fastlagt en kommende inspirationstur i forbindelse med maj-

mødet den 21.maj 2014. 

  

Medlemmerne har nu mulighed for at komme med idéer til indholdet/temaet for 

turen. 

  

Derudover lægges der op til, at udvalget nedsætter en tur-gruppe, som sammen 

med Mette Hardam vil stå for at tilrettelægge turen. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik & Miljø indstiller, at der nedsættes en tur-gruppe 

med Mette Hardam i spidsen, som har ansvaret for at tilrettelægge 

Distriktsudvalgets inspirationstur 2014. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 25. marts 2014 

Mette Hardam orienterede kort om inspirationsturen, som afholdes den 21. maj fra 

kl.15.  

I forbindelse med inspirationsturen foreslås det, at der nedsættes en tur-gruppe.. 

  

Niels-Ove Vestergaard fra Syvsten og Tove Fønss fra LAG-Vendsyssel meldte sig 

som en del af tur-gruppen. Mette Hardam vil stå i spidsen for gruppen. 

  

Tur-gruppen opfordres til, at lave en inspirationstur der kommer udenfor 

kommunens grænser.   

  

OBS: Inspirationsturen afholdes en hverdag (onsdag). 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

 
  



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 25. marts 2014 Side 24 af 29 

 

13. Orientering 

 

Sagsfremstilling 

 Nyt fra LAG-Vendsyssel 

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

nyt fra den Lokale Aktionsgruppe, herunder omkring dannelse af ny 

aktionsgruppe omfattende Frederikshavn Kommune. 

 Fællesprojektet ”Fra sted til sted” 

Der orienteres om sidste nyt fra fællesprojektet ”Fra sted til sted – kom og 

vær med!” 

  

 Ny håndbog i projektudvikling 

Realdania har netop udgivet et hæfte med gode råd og redskaber til 

udvikling af projekter, der skaber liv, nye mødesteder og lokal udvikling. 

Bliv inspireret og find hjælpe til jeres egne projekter – se mere her: 

www.realdania.dk/projektudvikling 

  

 Realiserede projekter med støtte fra Distriktsudvalget 

Frederikshavn Kommunes hjemmeside er blevet opdateret med en liste 

over alle de projekter der er blevet støttet af Distriktsudvalget i sidste 

periode fra 2012-2013. 

  

Se mere på www.frederikshavn.dk > Politik og Demokrati > Råd og Nævn > 

Distriktsudvalget > Støttede projekter eller klik her: 

http://frederikshavn.dk/Sider/St%c3%b8ttede-

projekter.aspx?topemne=677ae65c-22a2-421e-9f6d-

019395549a48&emne=cfb08ca9-fe10-4c33-8625-f9054aae46f8 

  

Brug listen til inspiration og idéer til nye projekter i dit lokalområde og glæd 

dig over, hvordan Distriktsudvalgets medfinansiering skaber 

udviklingsprojekter i landdistrikterne for flere millioner kr. årligt. (I 2013 var 

der projekter for i alt 2,13 mio. kr.) 

  

Hvis du tidligere har fået bevilget midler fra Distriktsudvalget og dit/jeres 

projekt står færdigt, opfordrer vi dig til at sende en mail med et par billeder 

og en kort beskrivelse inkl. regnskab. 

Så vil projekterne løbende blive præsenteret på Distriktsudvalgets møder 

samt bliver lagt på hjemmesiden. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

http://www.realdania.dk/projektudvikling
http://www.frederikshavn.dk/
http://frederikshavn.dk/Sider/St%c3%b8ttede-projekter.aspx?topemne=677ae65c-22a2-421e-9f6d-019395549a48&emne=cfb08ca9-fe10-4c33-8625-f9054aae46f8
http://frederikshavn.dk/Sider/St%c3%b8ttede-projekter.aspx?topemne=677ae65c-22a2-421e-9f6d-019395549a48&emne=cfb08ca9-fe10-4c33-8625-f9054aae46f8
http://frederikshavn.dk/Sider/St%c3%b8ttede-projekter.aspx?topemne=677ae65c-22a2-421e-9f6d-019395549a48&emne=cfb08ca9-fe10-4c33-8625-f9054aae46f8
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Indstilling 

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

 

Beslutning Distriktsudvalget den 25. marts 2014 

 Nyt fra LAG-Vendsyssel 

Tove Fønss, koordinator for LAG-Vendsyssel orienterede om sidste nyt 

vedr. dannelsen af nye LAG-grupper m.v. Se vedhæftede oplæg.  

Herudover inviterede Tove Fønss alle interesserede til at komme til info-

møde den 29.april vedr. ny LAG i Nordjylland. Se vedhæftede invitation. 

 Fællesprojektet ”Fra sted til sted” 

Mogens Berg fra Voerså meddeler, at der ikke har været afholdt møde i 

gruppen siden sidste Distriktsudvalgsmøde. Der er således ikke noget nyt at 

berette siden sidst. 

”Den Gode Historie” indeholder projekter som trykkes i turistfolderen. Der 

kan ikke indgå nye projekter i folderen, da den er under produktion. Nye 

projekter kan stadig tilgås til pressen samt Facebook. 

Alle der kunne være interesseret i at byde ind med aktiviteter i uge 31 til 

”Fra sted til sted” er stadig meget velkomne.  

  

 Ny håndbog i projektudvikling 

Sekretær for Distriktsudvalget, Line Schulz reklamerede for ny håndbog i 

projektudvikling. Der er søgt om 35 papirudgaver til Distriktsudvalgets 

medlemmer.  

Mette Hardam anbefalede alle medlemmer til at tage et generelt kig på 

Realdanias hjemmeside. Hjemmesiden er god inspiration. 

http://realdania.dk/ 

  

 Realiserede projekter med støtte fra Distriktsudvalget 

Sekretær for Distriktsudvalget, Line Schulz orienterede kort om, hvor på 

Kommunes hjemmeside man finder oversigten over realiserede projekter i 

Frederikshavn Kommunes landdistrikter. Oversigten indeholder projekter 

der har fået økonomisk støtte fra Distriktsudvalget/Puljen til 

Landdistriktsudvikling i Frederikshavn Kommune.  

  

Line efterspørg desuden fotos m.v. af de færdige projekter som supplement 

til oversigten. 

  

http://realdania.dk/
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 Ekstra punkt: Kontaktoplysninger på medlemmer 

Sekretær for Distriktsudvalget, Line Schulz opfordrede alle medlemmer til at 

dobbelttjekke deres kontaktoplysninger på kommunes hjemmeside. 

  

http://frederikshavn.dk/Sider/Distriktsudvalget.aspx?topemne=677ae65c-

22a2-421e-9f6d-019395549a48&emne=cfb08ca9-fe10-4c33-8625-

f9054aae46f8 

  

Er der registret forkerte oplysninger kontakt venligst Betty Frost på 

BEFO@frederikshavn.dk eller tlf.: 9845 6102. 

  

  

 

Bilag 

DU - LAG info 25-04-2014.pdf (dok.nr.65774/14) 

Indbydelse til opstartsmøde vedr LAG 2014.pdf (dok.nr.65793/14) 

 
  

http://frederikshavn.dk/Sider/Distriktsudvalget.aspx?topemne=677ae65c-22a2-421e-9f6d-019395549a48&emne=cfb08ca9-fe10-4c33-8625-f9054aae46f8
http://frederikshavn.dk/Sider/Distriktsudvalget.aspx?topemne=677ae65c-22a2-421e-9f6d-019395549a48&emne=cfb08ca9-fe10-4c33-8625-f9054aae46f8
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14. Eventuelt 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 25. marts 2014 

 Trafiksikkerhedsundersøgelse i Frederikshavn Kommune 

  

Sekretær for Distriktsudvalget, Line Schulz reklamerede for igangværende 

trafiksikkerhedsundersøgelsen for borgerne som p.t. udmønter sig på kommunes hjemmeside: 

http://www.borgeranalyse.dk/frederikshavn 

  

Der opfordres til, at også borgerne i landsbyerne giver deres mening til kende om trafiksikkerheden, 

således undersøgelsen bliver et bredt og nuanceret billede af hele kommunens trafiksikkerhed. 

  

  

 Distriktsudvalgets deltagelse i ”Høring om finansiering i landdistrikterne” 

  

Line Schulz, Mette Hardam samt Bjarne Krogh-Pedersen fra Haldbjerg/Vangen deltager i mødet 

”Høring vedr. finansiering af bolig og erhverv i landdistrikterne” i Vejle mandag den 31. marts 2014.  

  

Formand, Mette Hardam fortæller om diskussioner, udtalelser og konklusioner fra mødet på det 

kommende Distriktsudvalgsmøde.   

  

Christian Roslev supplerer med, at Danske Bank gerne fortæller om mekanismerne bag finansieringen i 

landdistrikterne og svarer på medlemmernes spørgsmål på et kommende Distriktsudvalgsmøde.  

  

  

 Ny rapport fra Trafikstyrelsen vedr. stationsstrukturen 

  

Problematikken omkring Trafikstyrelsens rapport blev drøftet. Byerne Elling, Ravnshøj, Kvissel samt 

Tolne vil blive berørt af Trafikstyrelsens’s forslag om nedlæggelse af små stationsbyer for at optimere 

togkørslen.  

  

Der opfordres til, at Distriktsudvalgets medlemmer deltager i borgermødet på søndag den 30. marts 

2014, kl. 13 på Kvissel Station. Frederikshavns Borgmester Birgit Hansen, Hjørrings Borgmester Arne 

Boelt samt Folketingspolitiker Bjarne Laustsen vil bl.a. deltage i borgermødet.  

  

Ligeledes opfordrede de berørte medlemmer til, at Distriktsudvalget i fællesskab udformer en skriftlig 

udtalelse til Trafikstyrelsen.  

  

Læs hele Trafikstyrelsens rapport på nedenstående link. 

http://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/04%20Kollektiv%20trafik/05%20Trafikale%20analys

er/Publikationer/Optimering%20af%20stationsstrukturen%20marts%202014.ashx 
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