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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. november 2014 

Godkendt med følgende bemærkninger:  

  

I punkt 3 ”Godkendelse af Distriktsudvalgets mødeplan 2015” er alle foreslået 

datoer angivet som 2014, hvilket er en fejl, der skal i alle tilfælde stå 2015.  

  

I punkt 17 ”Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling – Rullende redaktion, 

Kanal Frederikshavn” ændres indstillingen til: Teknik- og Miljødirektøren indstiller 

sagen til drøftelse. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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2. Godkendelse af referat fra mødet den 7. oktober 2014 

 

Sagsfremstilling 

Bemærkning: Lars Larsen var også tilstede ved mødet den 7. oktober 2014.  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. november 2014 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: DU 
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3. Godkendelse af Distriktsudvalgets mødeplan 2015 

 

Sagsfremstilling 

Der forslås følgende mødetidspunkter (samt deadlines for indsendelse af 

ansøgninger/punkter til dagsordenen) for Distriktsudvalget i 2015 

Alle møder starter kl. 19.00.  

Årets sidste møde suppleres med en julefrokost. Dette møde starter således kl. 

17.00. 

  

Møder i 2015: 

Mandag den 26. januar 2014 (deadline 12.januar 2014),  

Tirsdag den 17. marts 2014 (deadline 3.marts 2014) 

Onsdag den 10. juni 2014 (deadline 27. maj 2014) 

Torsdag den 20. august 2014 (deadline den 6.august 2014) 

Mandag den 28. september 2014 (deadline den 14.september 2014) 

Tirsdag den 8. december 2014 (deadline 24.november 2014) 

  

På mødet fastsættes steder for mødeafholdelse. Udvalgets medlemmer bedes 

overveje, hvornår de ønsker at være værter. 

Der afholdes desuden et par temaeftermiddage/-aftener i efteråret, hvor udvalgets 

medlemmer diskuterer og samarbejder om oplægget til en ny udviklingsstrategi for 

landdistrikterne i Frederikshavn Kommune. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller, at mødeplan for 2015 fastlægges. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. november 2014 

Mødeplanen for 2015 blev godkendt og møderne skal næste år afholdes følgende 

steder:  

  

Mandag den 26. januar 2015 – Dybvad 

Tirsdag den 17. marts 2015 – Præstbro 

Onsdag den 10. juni 2015 – Strandby 

Torsdag den 20. august 2015 – Lyngså 

Mandag den 28. september 2015 – Hørby 

Tirsdag den 8. december 2015 – Østervrå 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

 
  



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 24. november 2014 Side 7 af 42 

 

4. Tværgående arbejdsgruppe (DU og FOU) 

 

Sagsfremstilling 

Distriktsudvalget besluttede den 25. marts 2014, at udvalget ville være med til at 

nedsætte en tværgående arbejdsgruppe mellem FOU og DU. Gruppe skal bl.a. 

vende konkrete lokale udfordringer, eventuelle snitfladeproblematikker og 

potentielle samarbejdsmuligheder på tværs af de to udvalg.  

  

Søren B. Sørensen fra Karup og Lee Clayton fra Hørby blev valgt som 

repræsentanter for Distriktsudvalget. Pga. manglende tid ønsker Lee Clayton ikke 

længere at deltage i den tværfaglige gruppe, og der skal derfor findes en ny 

repræsentant.  

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller, at der udpeges en ny repræsentant fra 

Distriktsudvalget til den tværgående arbejdsgruppe. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. november 2014 

Niels-Ove Vestergaard fra Syvsten er blevet valgt som ny repræsentant fra 

Distriktsudvalget i den tværgående arbejdsgruppe. Bjarne Krogh-Pedersen fra 

Haldbjerg/Vangen blev valgt som suppleant.  

  

Det næste møde i arbejdsgruppen er planlagt til 27. januar 2015.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/15976 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: DU 
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5. Indledende tekst med hensyn til efterfølgende vurdering af 

indkomne ansøgninger 

 

Sagsfremstilling 

Der er denne gang kommet ekstraordinært mange ansøgninger, hvilket betyder, at 

der er ansøgt om mange flere penge, end der er tilbage i Distriktsudvalgets pulje, 

hvilket delvist er begrundet i, at der på forrige møde blev opfordret til at søge.  

  

Der er søgt om ca. 1.000.000,- kr. og de ikke-forbrugte midler i 2014 beløber sig 

kun til 346.400,- kr.  

  

De ”Generelle retningslinjer for Distriktsudvalgets tilskudsordning” (se bilag) er de 

overordnede retningslinjer, når ansøgninger bliver vurderet i forhold til bevillinger af 

Distriktsudvalgets midler.  

For at skabe overblik over de mange ansøgninger og for at være i stand til at 

prioritere dem i forhold til hinanden, vil de forskellige projekter blive grupperet 

indenfor overordnede temaer. 

  

Disse temaer bliver vurderet/prioriteret i forhold til de generelle retningslinjer samt 

tidligere afgørelser og bemærkninger.  De indkomne ansøgninger kan inddeles i 

følgende undergrupper, som er angivet i prioriteret rækkefølge:  

  

1. Udvalgets egne projekter.  

2. Projekter der er igangsættende for den lokale udvikling.  

3. Projekter der genererer en større helhed.    

4. Projekter der er forbeholdt en specifik brugergruppe.  

5. Energirenovering af div. bygninger. 

6. Projekter med kommerciel interesse.  

  

Redegørelse for prioritering: 

  

1. Udvalgets egne projekter bliver prioriteret højest, da det antages, at udvalget har 

en stor interesse i, at egne projekter bliver realiseret og videreudviklet.  

  

 2. Projekter der er igangsættende for den lokale udvikling, er nummer to, da det er 

det overordnede mål beskrevet i de generelle retningslinjer.  Under dette tema bør 

projekterne berøre mange mennesker, og give en merværdi til lokalområdet 

generelt, både funktionelt og/eller æstetisk. Tiltaget skal skabe ringe i vandet, 

gerne på flere områder.  

  

3. Projekter, der genererer en større helhed, er nummer tre, da det er fordelagtigt, 

at et mindre projekt kan generere merværdi for et større område/en større 

sammenhæng. Projekterne berører forholdsvis mange mennesker og genererer en 

merværdi for et større område.  

  

4. Projekter, der er forbeholdt en specifik brugergruppe, er nummer fire, da det er 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: DU 
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projekt er, der ikke genererer nogen egentlig udvikling, men som kommer en 

specifik brugergruppe til gode i det daglige. 

  

5. Energirenovering af div. bygninger er nummer fem, da udvalget flere gange 

tidligere har diskuteret, hvorvidt det er Distriktsudvalgets opgave at yde økonomisk 

støtte til energirenovering af landsbyernes foreningshuse. På mødet den 2. 

december 2013 blev det foreslået, at disse projekter i højere grad skulle støttes af 

anlægsmidlerne.  Der er tidligere givet midler til energirenoveringer, og en 

forudsætning for fremtidige bevillinger bør være begrundet i, at det tydeligt fremgår, 

hvad besparelsen på driften kan frigøre af midler til foreningslivet eller andre 

projekter. 

 I renoverings-projekterne er det ofte svært at skelne mellem energirenovering og 

vedligeholdelse, hvilket Distriktsudvalget som udgangspunkt ikke giver til. Under 

dette tema bør projekterne også vurderes ud fra Kommunens ønske om at samle 

landsbyernes aktiviteter i ét hus.  

  

6. Projekter med kommerciel interesse er nummer seks, da der i 

Distriktsudvalgsregi ikke har været tradition for at støtte private virksomheder. I 

henhold til Kommunalfuldmagten må kommunen ikke støtte én enkelt virksomhed, 

fordi det er konkurrenceforvridende.   

  

Indenfor alle ovennævnte punkter gælder det, at ansøgningerne skal leve op til de 

prioriteter, der er angivet i de ”generelle retningslinjer for Distriktsudvalgets 

tilskudsordning”. Hovedoverskrifterne er: 

  

 BOSÆTNING OG LIVSKVALITET 

 NATUREN      

 ERHVERV OG TURISME 

Når de enkelte ansøgninger vurderes, tages der yderligere hensyn til den forskel, 

der er på ressourcer i de forskellige områder. 

  

De indkomne ansøgninger er placeret under følgende grupper: 

  

1. Udvalgets egne projekter: 

            - Pilotprojekt landsbypedeller 

            - Fra sted til sted 

  

2. Projekter der er igangsættende for den lokale udvikling: 

            - Udeprojekt 2016 – Ravnshøj 

            - Udvidelse af Østervrå Motionscenter 

  

3. Projekter der genererer en større helhed 

            - Ny Søpark i Dybvad  

            - Gangbro ved Skovsøen i Østervrå 

            - Folder og hjemmeside Præstbro, Lyngså, og Voerså.  
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4. Projekter der er forbeholdt en specifik brugergruppe.  

            - Tribune på Stadion i Dybvad 

            - Udskiftning af tog ved Børnehuset i Hørby.  

  

5. Energirenovering af div. bygninger. 

           - Renovering af ”Kulturhuset Værestedet” i Lyngså 

           - Nyt tag samt ny isolering af loft på Borgerhuset i Brønden 

             

  

6. Projekter med kommerciel interesse.  

            - Rullende Redaktion – Kanal Frederikshavn 

  

Indstillingerne i de efterfølgende punkter tager udgangspunkt i ovennævnte 

inddeling og prioritering.  

  

Derudover er det prioriteret at støtte få projekter med forholdsvis store beløb, for på 

den måde at sikre gennemførelsen af projekterne. For at kunne give så store beløb 

som muligt, i forhold til hvad der er søgt, er der valgt to projekter fra tema et, et 

projekt fra tema to og to projekter fra tema tre. 

  

Da der er kommet ekstraordinært mange ansøgninger og det delvist er begrundet 

af, at der er blevet opfordret til at søge, bør det overvejes om de projekter, der ikke 

får tildelt nogen midler, skal kunne søge igen til næste år. 

 

Indstilling 

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at 

1. beskrivelsen af prioriteringen og inddelingen i grupper til orientering 

2. spørgsmålet om, at det skal være muligt at søge igen til næste år til 

drøftelse 

 
Beslutning Distriktsudvalget den 24. november 2014 
1. Beskrivelsen af prioriteringen og inddelingen i grupper blev taget til efterretning.  

  

2. Der var enighed om, at det skulle være muligt at søge om midler igen til næste 

år, for de projekter der ikke får tilskud i denne omgang.   

  

Bemærkninger: 

- Der var en generel holdning i udvalget om, at det var godt med nogle 

retningslinjer i forbindelse med vurderingen og prioriteringen af ansøgningerne. Det 

er allerede planlagt, at der skal arbejdes med en mere udtømmende beskrivelse af 

udvalgets kriterier og prioriteringer i 2015. Sagsfremstillingen i dette punkt bliver 

betragtet som starten på dette arbejde, men det skal viderebearbejdes og tilpasses 

i løbet af 2015.  
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- Der er ingen garanti for tilskud, selv om der bliver søgt om midler igen i 2015.  

  

- Der skal gives besked til ansøger, hvis udvalget mener, der er projekter, som ikke 

er berettiget til tilskud i forhold til Distriktsudvalgets pulje. Samtidig skal ansøger 

informeres, hvis udvalget finder andre puljer mere relevante.     

  

- Kurt Kristensen fra Elling syntes, at foreninger og ildsjæle m.fl. skal gøres 

opmærksomme på de endelige retningslinjer og værdier, som prioriteringen 

fremadrettet vil blive fortaget efter. På den måde ved ansøgerne på forhånd, hvilke 

slags projekter der bliver prioriteret højt og lavt.   

 

Bilag 

Generelle retningslinjer for Distriktsudvalgets tilskudsordning .pdf (dok.nr.201612/14) 
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6. Ansøgning om støtte til finansiering af videre udvikling og 

afprøvning af Pilotprojekt Landsbypedel 

 

Sagsfremstilling 

Der søges om Distriktsudvalgets støtte på 60.000 kr. til finansiering af 

ekstraordinære udgifter hos Arbejdsmarkedsområdets Projektafdeling til videre 

udvikling, afprøvning og erfaringsopsamling af Pilotprojekt Landsbypedel. 

  

Arbejdsgruppen med deltagelse af repræsentanter fra Elling, Strandby og 

Lyngså/Voerså/Præstbro har gennemdrøftet en række mulige modeller for 

landsbypedelordning og er nu sammen med Arbejdsmarkedsområdets 

Projektafdeling klar til at afprøve model ”Serviceteam Landsbypedel”, som vil bestå 

af et rejsehold, der gennemfører planlagte og tilrettelagte landsbypedelopgaver i de 

udvalgte distrikter. 

  

Afprøvning af denne model for landsbypedelordning medfører en række 

ekstraordinære omkostninger hos Projektafdelingen på anslået 60.000 kr. til 

finansiering af udgifter og medgået tid til videre udvikling og planlægning, praktisk 

gennemførelse og kvalitetssikring samt opsamling og evaluering af pilotprojekt 

”Serviceteam Landsbypedel” – i hovedtræk i følgende tre faser: 

  

1. Videre projektudvikling, planlægning, tilrettelæggelse og forberedelse af 

pilotprojektet sammen med arbejdsgruppen 

2. 3 måneders praktisk afprøvning med gennemførelse i Elling-

Strandbyområdet og Lyngså-Voerså-Præstbroområdet – herunder daglig 

tilrettelæggelse, styring, ledelse og kvalitetssikring 

3. Opsamling, evaluering og afrapportering med anbefaling vedrørende 

fremtidig landsbypedelordning – herunder organisering, økonomi og 

eventuelt bevillingsgrundlag. 

  

I pilotprojektet bidrager Projektafdelingen herudover selv med blandt andet 

deltagelse i det aktuelle udviklingsarbejde, håndværktøj og transport mv. i 

afprøvningsperioden samt en del af det administrative undervejs. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller at der bevilges 60.000 kr. til videre udvikling, 

afprøvning og opsamling/evaluering af Pilotprojekt Landsbypedel. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. november 2014 

Distriktsudvalget bevilger de ansøgte 60.000,- kr. til videreudvikling, afprøvning og 

opsamling/evaluering af pilotprojekt Landsbypedel.  

  

Bemærkninger: 

- Christian Roslev påpeger, at det ikke er meningen, at Distriktsudvalget skal drøfte 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/15330 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: DU 
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ordningen fremadrettet. Det økonomiske omkring landsbypedelordningen skal i 

fremtiden dækkes af en eller flere ordninger på beskæftigelsesområdet.  

  

- Det forventes at projektgruppen er klar til at afprøve ordningen til foråret.  

  

- Projektgruppen med Bent Christiansen som tovholder fik ros for at arbejde 

løsningsorienteret og konstruktivt. Byerne der er med i forsøget venter spændt på 

opstarten og de tilkendegiver, at løsningen med en ”pedelgruppe” er rigtig god.   

  

Fraværende: Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke Olsen, 

Birthe Pagh, Kennet M. Mortensen og Ole Fauerholt Jensen.  
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7. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling Fra sted til 

sted", uge 31 - 2015 

 

Sagsfremstilling 

Distriktsudvalget besluttede den 7. oktober 2014, at projektet ”fra sted til sted” skal 

gentages i 2015. På baggrund af det, har koordineringsgruppen ansøgt 

Distriktsudvalget om 130.000,- kr. Tidsmæssigt har det ikke været muligt at søge 

LAG-midler, hvilket betyder at det ansøgte beløb er større end de tidligere ansøgte 

beløb.   

  

Der er pt. 11 deltagende landsbyer i projektet for 2015.  

  

Der søges om midler til koordinator (løn og kørsel), til dækning af udgifter i den 

enkelte landsby og til markedsføring. Der findes en uddybende beskrivelse af 

projektet i vedlagte bilag samt evalueringen fra sidste år. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller, at Distriktsudvalget bevilger 130.000,- kr. til 

projektet ”Fra sted til sted”.  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. november 2014 

Distriktsudvalget bevilger 80.000,- kr. til projektet ”Fra sted til sted”.  

  

Bemærkninger: 

  

- I forhold til projekttypen blev det ansøgte beløb på 130.000,- kr. betragtet som 

højt. Udvalget ønsker at se, om projektet evt. kan realiseres for mindre, men der er 

samtidig stemning for, at det skal være muligt at søge om de resterende midler i 

2015, hvis der er behov for det.  

  

- Bahram Dehghan ønskede en bedre beskrivelse, af hvordan projektet gavner 

lokalsamfundene og om det genererer noget nyt.  

  

- Jørn Andersen fra Strandby påpegede, at projektet er med til at brande byerne og 

trække turister til.  

  

- Mette Hardam bemærkede, at sidegevinsten er et bedre netværk mellem 

landsbyerne og ildsjælene. 

  

- Det ligger endnu ikke fast hvilke arrangementer, der vil finde sted i de enkelte 

byer, men der er fokus på at arbejde endnu mere på tværs af landsbyerne.  

  

Fraværende: Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke Olsen, 

Birthe Pagh, Kennet M. Mortensen og Ole Fauerholt Jensen.  

 

Bilag 
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Bilag - Projektbeskrivelse - fra Sted til Sted .pdf (dok.nr.199199/14) 

Bilag - Evaluering af projektet 2013.pdf (dok.nr.199198/14) 

Ansøgningsskema Distriktsudvalg 2014 .pdf (dok.nr.199191/14) 
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8. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Udeprojekt 

2016 - Ravnshøj 

 

Sagsfremstilling 

Forskellige grupper i Ravnshøj har ønsket at udnytte udearealerne bag Ravnshøj 

skole til motion og udendørsaktiviteter. Der er etableret et samarbejde mellem 

Idrætsforeningen KRIF, Ravnshøj skole, Ravnshøj og Omegns Borgerforening og 

frivillige forældre. 

  

Ønsket er i samarbejde, at skaffe penge til at etablere multibane, skaterramper og 

opsætte motionsredskaber til udendørs brug. I samme område ligger i forvejen en 

legeplads og det er tanken, at hele området skal udgøre en helhed, således at der 

også etableres hyggekroge med borde/bænke, beplantning mm., så der kommer 

nogle naturlige opholdsrum.  

  

Samarbejdet mellem de forskellige aktører i Ravnshøj er lige startet, så man håber, 

at en evt. bevilling fra Distriktsudvalget vil være med til at sætte gang i processen. 

Se mere om tankerne i vedhæftede projektbeskrivelse. 

  

Det samlede budget er på 1.242.500,- kr. heraf er der frivilligt arbejde for 80.000,- 

kr, og andre lokale tilskud og sponsorater, som beløber sig til 172.500,- kr. Det 

ansøgte beløb fra Distriktsudvalget er på 200.000,- kr.  

  

Der er en bred lokal opbakning til projektet, der er støttet af både foreninger, skolen 

og ildsjæle. Projektet vil have stor værdi både i og udenfor skoletiden og det 

underbygger kommunens sundhedspolitik, der bl.a. siger ”fysisk aktivitet hjælper 

med at udvikle børns motoriske færdigheder, og har en positiv effekt på deres 

koncentration, adfærd og læring.  

  

Projektet giver en merværdi til hele lokalområdet inklusiv Kvissel. Børnene i Kvissel 

går i skole i Ravnshøj og da byerne er forbundet med belyst cykelsti, kan børnene 

fra Kvissel nemt og sikkert komme til de nye udendørsaktiviteter.  

  

Ravnshøj ligge i et område med forholdsvis få ressourcer. 

  

I forhold til ovennævnte prioritering er projektet placeret i gruppe 2, hvilket giver en 

høj prioritering.  

  

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller, at Distriktsudvalget bevilger 100.000,- kr. til 

etablering af nye udendørs aktiviteter.  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. november 2014 

Distriktsudvalget bevilger 100.000,- kr. til Udeprojekt 2016 – Ravnshøj. 

Jørgen Steengaard fra Ravnshøj orienterede om ansøgningens indhold og de 
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tanker, der er gjort omkring projektet. Jørgen pointerede, at det er første gang, at et 

fællesprojekt i Ravnshøj har så mange forskellige samarbejdspartnere. Projektet 

favner bredt og vil gavne både ældre og unge i hele lokalområdet inklusive Kvissel 

og Skærum.  

  

Bemærkninger: 

  

- Der gives udtryk for at projektet er spændende og at det kan blive et samlende 

element i området, samtidig med at det generer noget nyt.  

  

- De mange ildsjæle afspejler et stort engagement.  

  

- Et tilskud fra Distriktsudvalget kan virke igangsættende mht. realiseringen af 

projektet og indsamlingen af yderligere fonde.   

  

- Projektet vil give området en merværdi i forhold til en bosætningsstrategi, hvilket 

er vigtigt, hvis der skal søges midler hos LAG Nord.  

  

- Der skal være fokus på eventuelle faldgruber i forbindelse med at projektet skal 

opføres på en kommunal grund.   

  

Fraværende: Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke Olsen, 

Birthe Pagh, Kennet M. Mortensen og Ole Fauerholt Jensen. 

 

Bilag 

Bilag 4, Q12586 - Tilbud Skaterpark B4.pdf (dok.nr.199391/14) 

Bilag 3 Tilbud multibane.pdf (dok.nr.199224/14) 

Bilag 1, Projektbeskrivelse, tegning, billeder - A4 .pdf (dok.nr.199406/14) 

Ansøgningsskema DU.pdf (dok.nr.199383/14) 

Bilag 4, Standard park B4, 2014-1.pdf (dok.nr.199379/14) 

Bilag 2 Budget - excelx.pdf (dok.nr.199221/14) 
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9. Ansøgning om udvidelse af Østervrå Motionscenter 

 

Sagsfremstilling 

Der ansøges om tilskud til udvidelse af Østervrå Motionscenter, der drives af 

Østervrå Idrætsforening som et foreningsejet center i lejede lokaler. 

  

Projektets formål er først og fremmest at skabe mulighed for fortsat udvikling af 

Østervrå Motionscenter, der siden dets etablering i 2005 har været en stor succes 

og et stort aktiv for et lille bysamfund.  

  

Centeret er løbende udviklet og øget medlemskab har bevirket et øget behov for 

plads med udvidelser af flere gange. Den seneste udvidelse ligger tilbage i 2010, 

hvor rammerne med støtte blandt andet fra Distriktsudvalget blev udvidet fra 150 

m2 til 270 m2.  

  

Øget fokus på motion og individuel træning er medvirkende til, at motionscenteret 

fortsat oplever et stigende antal medlemmer, hvor især unge medlemmer 

efterspørger nye muligheder for aktiviteter.  

Indkøb af nye maskiner har desuden medført, at særligt lokalet for 

kredsløbstræning er overfyldt.  

  

Samtidig er der stor konkurrence fra centre i større byer som Frederikshavn, 

Hjørring, Brønderslev og Sæby, hvor kommercielle centre udbyder tidssvarende 

former for træning som eksempelvis crossfit, pilates og andre former for cirkel- og 

holdtræning. Udvidelse af Østervrå Motionscenter er derfor en nødvendighed for 

fortsat udvikling og imødegåelse af konkurrencen fra andre centre.  

  

Østervrå Motionscenter er for alle der er fyldt 15 år, og der er i øjeblikket ca. 200 

medlemmer. Der er adgang til centret 365 dage om året fra kl. 05.30 til 22.00. I 

dagtimerne er brugerne især efterlønnere, pensionister, arbejdsledige og personer 

med skiftende arbejdstider, mens de sene eftermiddags- og aftentimer typisk 

benyttes af unge og andre voksne.  

  

Det er påtænkt at udvide med 120 m2 fordelt på to plan. Kælderplanen er særlig 

tiltænkt unge medlemmer, hvor cross-fit og andre former for træning vil give nye 

muligheder. Udvidelsen vil yderligere give mulighed for etablering af cafeområde til 

styrkelse af sociale aktiviteter.  

  

Som nævnt er Østervrå Motionscenter tidligere støttet med midler fra 

Distriktsudvalget i 2010, og ansøger er bekendt med, at der af retningslinjer for 

tilskudsordningen fremgår, at der som udgangspunkt ikke gives støtte til samme 

projekt. Men det er ansøgers håb, at Distriktsudvalget vil anerkende, at en 

udvidelse af motionscenteret er en nødvendighed og en naturlig del af udviklingen 

for at kunne opretholde et tidssvarende center, der er i stor konkurrence med 

centre i større byer (se uddybende beskrivelse, plan og billeder i vedlagte bilag) 
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Projektet har et samlet budget på 800.000,- kr. heraf er der en egenfinansiering på 

400.000,- kr. Lokale- og Anlægsfonden er ansøgt om tilskud på 150.000,- kr. og 

andre lokale fonde vil blive ansøgt om 50.000,- kr. Tilskuddet der søges af 

Distriktsudvalget er på 200.000,- kr.  

  

Projektet underbygger kommunens sundhedspolitik, ved at bidrage til en sund 

tilværelse i en bred målgruppe. Kommunen ønsker at fremme 

sundhedsforebyggende tiltag og der er fokus på at kostvaner og motionsniveau 

betyder en del i forhold til risikoen for at udvikle f.eks. fedme, diabetes II, hjerte-kar 

sygdomme mm.  

  

Østervrå er en landsby med forholdsvis mange ressourcer.  

  

I forhold til ovennævnte prioritering er projektet placeret i gruppe 2, hvilket giver en 

høj prioritering.  

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller sagen til drøftelse.  

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. november 2014 

Distriktsudvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, da der ikke var 

tilstrækkelige midler i puljen. Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge 

igen i 2015. Der er dog ingen garanti for tilskud, selv om der bliver søgt igen.  

  

Fraværende: Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke Olsen, 

Birthe Pagh, Kennet M. Mortensen og Ole Fauerholt Jensen.  

 

Bilag 

Tilbud Østervrå Motionscenter.pdf (dok.nr.199809/14) 

Ansøgning til Distriktsudvalget samt bilag .pdf (dok.nr.198975/14) 
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10. Ansøgning om ny Søpark i Dybvad  

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med et genopretningsprojekt i Søparken i 2014, har Borgerforeningen 

i Dybvad et stort ønske om at skabe et sammenhængende naturområde, hvor det 

etablerede stisystem (i den ”gamle Søpark”) forbindes med et område i den nye 

Søpark, Området skal indhegnes til dyrehold, ligesom der fremadrettet etableres to 

nye broer – dels til passage af bæk, dels til fiskeri.  

  

På sigt ønskes etableret et opholdsområde med shelters, hvorved hele området vil 

fremstå som et sammenhængende areal med lokalt ejerskab i forhold til både natur 

og stisystemer. Dyreholdet vil medvirke til at gøre færdsel i den nye Søpark mere 

attraktivt for både borgere og lokale institutioner. Afgrænsningen af området vil 

samtidig styrke mulighederne for afholdelse af det årlige Søparkløb m.v. (se luftfoto 

i vedlagte bilag)  

  

Projektet har et samlet budget på 79.261,50 kr. heraf er der frivilligt arbejde og en 

egenfinansiering på 22.500,- kr. Tilskuddet der søges af Distriktsudvalget er på 

56.761,50 kr.  

  

I forhold til ovennævnte prioritering er projektet placeret i gruppe 3 – og bliver 

derfor prioriteret relativt højt. Det nye område vil være med til at binde de 

eksisterende områder bedre sammen. Dyreholdet er med til at iscenesætte naturen 

og gøre gåturen mere interessant. Udvidelsen af stisystemet giver bedre 

forbindelser og mulighed for mere varieret brug.  

  

Der er valgt energivenlige løsninger, både markpumpe og spændingsgiver er helt 

eller delvist drevet af solenergi. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller, at Distriktsudvalget bevilger 53.540,- kr. til 

etablering af nyt dyrehegn. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. november 2014 

Distriktsudvalget bevilger 53.540,- kr. til projektet ny Søpark i Dybvad.  

  

Lars Larsen beskrev projektet om at binde to eksisterende områder sammen ved 

hjælp af et nyt plejet naturområde. Det nye område vil binde de eksisterende stier 

bedre sammen og give bedre mulighed for varieret brug.  

  

Fraværende: Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke Olsen, 

Birthe Pagh, Kennet M. Mortensen og Ole Fauerholt Jensen.  

  

 

Bilag 

Tilbud PODA.pdf (dok.nr.198928/14) 

Bilag luftfoto - Søparken med dyrehold.pdf (dok.nr.199444/14) 
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Ansøgningsskema fra Dybvad Borgerforening .pdf (dok.nr.198931/14) 

Pithegn.dk_landbrug_elhegn-og-tilbehor_elhegn-til-batter.pdf (dok.nr.198927/14) 
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11. Ansøgning om ny gangbro ved Skovsøen i Østervrå 

 

Sagsfremstilling 

Østervrå Borgerforening søger om økonomisk støtte til indkøb af materialer til en 

gangbro ved Skovsøen, som ligger syd for Østervrå. 

  

Projektet omhandler etablering af en ny bro, som skal erstatte den oprindelige bro, 

der er blevet skyllet væk i forbindelse med det kraftige regnvejr, der ramte 

Nordjylland midt i oktober og forårsagede oversvømmelser i området. 

Broen tænkes udført med en bedre forankring i undergrunden, end det var tilfældet 

med den oprindelige bro. Arbejdet udføres af ”Det grønne Hold”, der består af en 

gruppe frivillige borgere, der i forvejen har påtaget sig opgaven med at passe 

området.  

  

Gangbroen er en vigtig del af et sammenhængende stisystem, der forbinder det 

rekreative område ved Skovsøen og Voer Å. Denne sammenhæng er brudt, så det 

nu ikke længere er muligt at komme fra/til byens sydlige boligkvarter, 

Blomstervænget via stien til Skovsøen og det eksisterende stisystem her. (Se 

billede af den ufremkommelige passage og luftfoto af stisystemet i vedlagte bilag) 

  

Projektet har et samlet budget på 8.859,53 kr. heraf er der frivilligt arbejde for 

6.000,- kr. Tilskuddet der søges af Distriktsudvalget er på 2859,53 kr.   

  

I forhold til ovennævnte prioritering er projektet placeret i gruppe 3 – og bliver 

derfor prioriteret relativt højt. Broen vil binde stisystemet sammen igen og skabe en 

større sammenhæng, hvilket er vigtigt for brugen af området, da der ikke findes 

alternative sti, som kunne benyttes i stedet. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller, at Distriktsudvalget bevilger 2860,- kr. til 

etablering af en ny og bedre funderet gangbro. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. november 2014 

Distriktsudvalget bevilger de ansøgte 2.860,- kr. til en ny gangbro ved Skovsøen i 

Østervrå.  

Birthe Løgtved orienterede om projektet, og hun lagde vægt på, at den nye 

gangbro vil blive bedre funderet end den gamle, så den ikke flyder væk under det 

næste kraftige regnvejr. 

  

Fraværende: Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke Olsen, 

Birthe Pagh, Kennet M. Mortensen og Ole Fauerholt Jensen.  

 

Bilag 

Tilbud - materialer - gangbro.pdf (dok.nr.198946/14) 

Distriktsudvalget-ansøgning del 1.pdf (dok.nr.198939/14) 

Distriktsudvalget-ansøgning del 2.pdf (dok.nr.198938/14) 

bilag til ansøgning om gangbro v. Skovsøen i Østervrå.pdf (dok.nr.198955/14) 
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12. Ansøgning om udvikling af folder og hjemmeside - 

Præstbro, Lyngså, Voerså 

 

Sagsfremstilling 

Borgerforeningerne i Lyngså, Voerså og Præstbro søger om støtte til en række 

formidlings- og koordinationstiltag for de tre byer med opland. Siden foråret 2014 

har en gruppe af borgere fra de tre byer nedsat en række arbejdsgrupper, der har 

haft til opgave at identificere aktionsområder for aktiviteter og projekter, som kan 

være med til at gøre området mere attraktivt for såvel lokale, gæster og potentielle 

tilflyttere.  

  

Mht. til formidling er der et udtalt behov for at synliggøre området og dets 

ressourcer og kvaliteter. Der er på den baggrund udvalgt tre konkrete 

handlingsområder: 

  

1.     Færdiggørelse og trykning af folder/pjece (se folder i vedlagte bilag). 

Folderen giver en kort præsentation af området, herunder især de tre 

byer. Tanken er at folderen især skal henvende sig til potentielle 

tilflyttere og skal kunne uddeles til ejendomsmæglere og udlejere 

indenfor området.  

2.     Forberedelse af folder til internet-brug i form af pdf-dokument. Pdf-

filen skal gøres interaktiv. 

3.     Etablering af ny hjemmeside for byerne og oplandet. I erkendelse af 

at +85 % af al viden indhentes på internettet, ønsker man gennem 

hjemmesiden at opnå en mere tidssvarende profil på nettet. 

Hjemmesiden skal desuden rumme en let tilgængelig kalender, som 

kan give et overblik over arrangementer i området og sikre en bedre 

koordination på tværs af byer og foreninger.  

  

Projektet har et samlet budget på 80.875,- kr. heraf er der frivilligt arbejde for 

11.000,- kr. Tilskuddet der søges af Distriktsudvalget er på 69.875,- kr.  

  

I forhold til ovennævnte prioritering er projektet placeret i gruppe 3 – og bliver 

derfor prioriteret relativt højt. Den digitale del af projektet er med til at binde flere 

små områder sammen til en større helhed. Den store enhed har samlet flere 

ressourcer end områderne har hver for sig, hvilket kan generere mere energi og 

engagement blandt indbyggerne.   

  

I forhold til behandling af den indkomne ansøgning bør følgende overvejes: 

 Det bliver nævnt at +85 % af al viden/informationer bliver hentet på nettet. 

Er det så ikke forkert at satse på at trykke foldere, hvis projektet skal være 

fremadrettet. Det vil være mere progressivt, hvis internettets muligheder 

bliver dyrket mere intensivt. Der opnås heller ikke nogen større synlighed, 
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ved at dele foldere ud til dem der allerede bor i området.    

 Tilbuddet på design af hjemmeside er delt i to punkter; etablering af 

hjemmeside samt support og trimning. Sidstnævnte er at sammenligne 

med vedligeholdelse.   

 

Ifølge Distriktsudvalgets retningslinjer giver udvalget som udgangspunkt 

ikke til drift og vedligeholdelse 

 
Indstilling 
Teknik og miljødirektøren indstiller sagen til drøftelse.  

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. november 2014 

Distriktsudvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, da der ikke var 

tilstrækkelige midler i puljen. Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge 

igen i 2015. Der er dog ingen garanti for tilskud, selv om der bliver søgt igen.  

  

Fraværende: Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke Olsen, 

Birthe Pagh, Kennet M. Mortensen og Ole Fauerholt Jensen. 

 

Bilag 

Ansøgningsskema og bilag til DU.pdf (dok.nr.198983/14) 
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13. Ansøgning om nye tribuner på stadion i Dybvad 

 

Sagsfremstilling 

Dybvad Boldklub og Dybvad Idrætsklub søger i fællesskab om tilskud til opførelse 

af to tribuner på Dybvad stadion.   

  

Tribunerne giver mulighed for, at man ved afvikling af fodboldkampe og 

atletikstævner, kan gå i læ for vejr og vind på det ret blæsende stadion. 

Fodboldafdelingen har et godt hjemmepublikum, der giver en god støtte til spillerne. 

Tribunerne vil gøre det muligt for tilskuerne, at følge hjemmeholdet i tørvejr.  

  

Atletikklubben har flere stævner om året og vil gerne give atleterne og deres 

forældre mulighed for at være tæt ved banen. Publikum kan bedre se, hvis de står 

tæt på banerne og det er nemmere at bakke op om de udøvende atleter. (se 

tegninger i vedlagte bilag).   

  

Det er første gang, at de to klubber arbejder sammen om et projekt på stadion, 

hvilket de mener, er vejen frem i fremtiden. På den måde opnås en bedre 

udnyttelse af ressourcerne.  

  

Tribunerne skal være med til at gøre Dybvad stadion til det foretrukne sted at dyrke 

idræt og samtidig skal det være mere indbydende til ophold.      

  

Begge klubber deltager aktivt i projektet.  

  

Projektet har et samlet budget på 141.060,- kr. heraf er der frivilligt arbejde samt 

egenfinansiering for 61.060,- kr. Tilskuddet der søges af Distriktsudvalget er på 

80.000,- kr.  

  

I forhold til ovennævnte prioritering er projektet placeret i gruppe 4, hvilket svarer til 

en jævn prioritering. Tribuner på stadion vil generere meget lidt udvikling i forhold til 

byen som helhed, men de vil give brugere og tilskuere mulighed for at stå i tørvejr, 

når der er noget, man ønsker at følge på banen.  

  

Dybvad Idræts- og boldklub har mulighed for at søge Folkeoplysningsudvalgets 

anlægspulje om tilskud til dette projekt.  

 

Indstilling 

Teknik og Miljødirektøren indstiller sagen til drøftelse.  

  

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. november 2014 

Distriktsudvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, da der ikke var 

tilstrækkelige midler i puljen. Det anbefales, at der søges Folkeoplysningsudvalgets 

anlægspulje om tilskud til projektet. Anlægspuljen yder tilskud til forandringer og 
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nyetableringer af klub- eller foreningsfaciliteter samt til energibesparende 

foranstaltninger i klub- eller foreningsregi.   

  

Fraværende: Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke Olsen, 

Birthe Pagh, Kennet M. Mortensen og Ole Fauerholt Jensen 

 

Bilag 

Tilbud på tribune  (dok.nr.200130/14) 

Tegning tribune 2.pdf (dok.nr.200144/14) 

Tegning - tribune 1 (dok.nr.200136/14) 

- Ansøgning 1 og 2.pdf (dok.nr.200124/14) 
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14. Ansøgning om udskiftning af tog ved Børnehuset i Hørby 

 

Sagsfremstilling 

Hørby Børnehus er en lille daginstitution, der ligger sammen med Hørby/Dybvad 

skole og Hørby Bylegeplads. Legepladsen er fælles for de to institutioner og 

samtidig fungerer den som bylegeplads, dvs. at der er mange brugere af 

legepladsen og tilhørende udeareal både dag, aften og weekend. 

  

På legepladsen har der i mange år stået et Tog (se vedhæftede billede). Toget er 

det mest populære legeredskab på legepladsen og da Hørby er gammel stationsby, 

er det også en slags vartegn for by og Børnehus.  

  

Toget er desværre så nedslidt, at det er umuligt at redde. Der er derfor et stort 

ønske om at få det skiftet ud.  

  

Projektet har et samlet budget på 10.452,50 kr. heraf er der frivilligt arbejde for 

400,- kr. Tilskuddet der søges af Distriktsudvalget er på 10.052,50 kr.   

  

I forhold til ovennævnte prioritering er projektet placeret i gruppe 4, hvilket svarer til 

en jævn prioritering. Toget vil generere meget lidt udvikling i byen, men det vil give 

legepladsen et løft til glæde for børnene.  

  

I forhold til behandling af den indkomne ansøgning bør følgende overvejes: 

  

Det kan diskuteres hvorvidt en nyanskaffelse af et tog, som i princippet er 

magen til det gamle både i forhold til brug og udseende, ikke er at betragte som 

vedligeholdelse.  

 

Ifølge Distriktsudvalgets retningslinjer giver udvalget som udgangspunkt ikke til 

drift og vedligeholdelse. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller sagen til drøftelse.  

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. november 2014 

Distriktsudvalget bevilger 5.000,- kr. til udskiftning af tog ved Børnehuset i Hørby.  

  

Lee Clayton beskrev de fysiske forhold og brugen af legepladsen. Toget tilhører 

institutionen Børnehuset, men legepladsen bliver også brugt meget uden for 

åbningstiderne, da den fungerer som bylegeplads.   

  

Fraværende: Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke Olsen, 

Birthe Pagh, Kennet M. Mortensen og Ole Fauerholt Jensen.  

 

Bilag 
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Tilbud på nyt tog.pdf (dok.nr.191426/14) 

Endelige ansøgningsskema 2014.pdf (dok.nr.199800/14) 

Bilag til ansøgning om nyt tog ved Børnehuset i Hørby .pdf (dok.nr.198986/14) 
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15. Ansøgning om renovering af "Kulturhuset Værestedet" 

 

Sagsfremstilling 

Kulturhuset ”Værestedet” er ejet og drevet af byens foreninger: Lokalhistorisk 

Forening, Borgerforeningen og ”Vildbasserne”. Huset anvendes meget af de 

enkelte foreninger ved arrangementer, møder m.v. Desuden bruges huset som 

samlingssted 2 gange pr. uge af byens dagplejere. Også arrangementer for byens 

seniorer som foredrag, kulturelle indslag og social hygge, finder sted i 

”Værestedet”. Ikke mindst efter at Lyngsaa´s eneste detailforretning 

Købmandsgaarden er lukket, er Værestedet blevet ramme for byens aktiviteter. I 

huset er der nyere køkken og et dejligt renoveret lokale med plads til 40-45 

personer. Yderligere er salen renoveret, således at der er plads til 90-100 personer. 

  

Det er bestyrelsens tanke, at huset i endnu højere grad skal blive byens 

”forsamlingshus”, og for at dette skal realiseres, bliver vi nødt til at forbedre 

garderobe- og toiletfaciliteter. Dette ikke mindst af hensyn til ældre og 

gangbesværede, der har det lidt svært med adgangsforhold m.v. til de nævnte 

faciliteter. 

  

 Bestyrelsen har yderligere haft fokus på bygningens energiforbrug. Ikke mindst 

udgiften til opvarmning (oliefyr) er en stor post i driften af huset. Udgiften har hidtil 

været i størrelsesorden 35-40.000 kr. årligt.  

Vi har derfor været i kontakt med en energirådgiver der anbefaler at det gamle 

oliefyr udskiftes med et mere tidsvarende ”luft til vand varme-pumpeanlæg”.’ 

  

Målet er at samle byens foreninger under ”et tag”, og en ombygning som den 

foreslåede, vil gøre det muligt at udnytte bygningen endnu bedre. Det er ligeledes 

vigtigt at gøre adgangsforholdene handicapvenlige og reducere energiforbruget.  

  

Projektet har et samlet budget på 300.000,- kr. heraf er der frivilligt arbejde og 

egenfinansiering for 125.000,- kr. Tilskuddet der søges af Distriktsudvalget er på 

75.000,- kr.  

  

I forhold til ovennævnte prioritering er projektet placeret i gruppe 5 – og bliver 

derfor prioriteret relativt lavt. Det er meget positivt, at der bliver arbejdet med at 

forbedre tilgængeligheden i huset, hvilket måske gør antallet af brugere større.  

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller sagen til drøftelse.  

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. november 2014 

Distriktsudvalget bevilger 22.500,- kr. til renovering af ”Kulturhuset Værestedet” i 

Lyngså.  

  

Jørgen Kristensen orienterede om ansøgningens indhold og fortalte, at det er en 
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gruppe borgere på cirka 20 personer, som sørger for den daglige vedligeholdelse 

af Værestedet. Oliefyret er i øjeblikket det mest belastende for økonomien og derfor 

ønsker man at skifte til en alternativ varmekilde. Det eksisterende toilet er meget 

lille og det ønskes at forbedre tilgængeligheden.   

  

Bemærkning: 

  

Det blev påpeget, at toiletforholdene på Værestedet ikke er for gode, så det vil 

være fornuftigt at forbedre forholdene.    

  

Fraværende: Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke Olsen, 

Birthe Pagh, Kennet M. Mortensen og Ole Fauerholt Jensen. 

 

Bilag 

TILBUD JE BYG.pdf (dok.nr.198997/14) 

Bilag til ansøgning "Værestedet" - tegning.pdf (dok.nr.198993/14) 

Ansøgningsskema 2014.pdf (dok.nr.198994/14) 

Distriktsudvalget ansøgning.pdf (dok.nr.198998/14) 
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16. Ansøgning om nyt tag samt ny isolering af loft på 

Borgerhuset i Brønden 

 

Sagsfremstilling 

Skæve Borgerforening søger om tilskud til nyt tag samt ny isolering af loft på 

Borgerhuset.  

  

Borgerforeningen købte i 2012 det gamle missionshus i Brønden by for egne midler 

samt fondsmidler. Siden er huset blevet renoveret med nye energibesparende 

vinduer og der er opsat nyere brugt køkken, nyt flisegulv i køkken, nye 

elinstallationer samt renovering af varmeanlæg. Størstedelen af arbejdet er udført 

ved frivillig arbejdskraft.  

  

Nu er turen kommet til bygningens ydre, hvor huset trænger til nyt tag samt ny 

loftisolering efter 2015 normer. Taget er i dårlig stand og ikke pænt at skue og loftet 

er meget dårligt isoleret. Ved at lægge nyt tag og isolerer efter nye regler, vil huset 

både blive forskønnet og der opnås en væsentlig energibesparelse på 

varmeregningen (se projektbeskrivelse i vedlagte bilag). 

  

Den 19. marts 2013 fik Skæve Borgerforening bevilget 33.000,- kr. til renovering af 

indvendige projekter og nye vinduer.  

  

Projektet har et samlet budget på 175.330,- kr. heraf er der frivilligt arbejde og 

egenfinansiering for 65.330,- kr. Tilskuddet der søges af Distriktsudvalget er på 

50.000,- kr.  

  

I forhold til ovennævnte prioritering er projektet placeret i gruppe 5 – og bliver 

derfor prioriteret relativt lavt.  

  

I forhold til behandling af den indkomne ansøgning bør følgende overvejes: 

  

Taget er i dårlig stand og skal derfor repareres/udskiftes, hvilket sandsynligvis også 

skulle være gjort, hvis ikke der skulle lægges ny isolering. Spørgsmålet er om den 

del af projektet ikke er at sammenligne med vedligeholdelse.  

  

Ifølge Distriktsudvalgets retningslinjer giver udvalget som udgangspunkt ikke til drift 

og vedligeholdelse. 

  

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller sagen til drøftelse.   

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. november 2014 

Distriktsudvalget bevilger 22.500,- kr. til nyt tag samt ny isolering af loft på 

Borgerhuset i Brønden.   
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Peter Larsen fortalte om projektet og at man med renoveringen af huset håber, at 

varmeregningen bliver mindre i fremtiden.  

  

Fraværende: Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke Olsen, 

Birthe Pagh, Kennet M. Mortensen og Ole Fauerholt Jensen 

 

Bilag 

DU - Ansøgning 5nov2014_bilag.pdf (dok.nr.198430/14) 

DU - Ansøgningsskema 5nov2014.pdf (dok.nr.198421/14) 
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17. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Rullende 

redaktion, Kanal Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Kanal Frederikshavn ønsker at etablere en Rullende Redaktion, som i perioden fra 

1. januar til 31. december 2015 besøger udvalgte landsbyer i Frederikshavn 

Kommune.  

  

I landsbyerne laves der nyheder og reportager, som fortæller de gode historier om 

netop den landsby. Når den Rullende Redaktion er i eksempelvis Jerup, vil det i 

den grad kunne ses på Kanal Frederikshavn. Nøgleordene i nyhedsproduktionen er 

bosætning foreninger, ildsjæle, erhverv og natur.  

  

Det er Kanal Frederikshavns påstand, at landsbyerne har svært ved at trænge 

igennem i mediebilledet, men den Rullende Redaktion vil sørge for, at landsbyerne 

får spalteplads på Kanal Frederikshavn, som hver dag har over 11.000 besøg 

(mere end et fyldt Aalborg Stadion).  

  

Kanal Frederikshavn vil i perioden fra 1. januar til 31. december 2015 lave 

”Rullende Redaktion”, som 24 gange i løbet af året besøger udvalgte landsbyer i 

Frederikshavn Kommune. Målet er at sætte fokus på det gode liv ude i 

landsbyerne.  

  

Det ønskes at der opbygges et godt samarbejde, som gør, at landsbyerne også 

resten af året føler, at de bliver synlige på Kanal Frederikshavn. Derfor tilbydes et 

kursus, hvor nogle udvalgte borgere i landsbyerne lærer at opsnuse og 

videreformidle de gode historier (se beskrivelse i vedlagte bilag). 

  

Projektet har et samlet budget på 203.000,- kr. heraf er der en egenfinansiering på 

90.000,- kr. Tilskuddet der søges af Distriktsudvalget er på 89.000,- kr.  

  

I forhold til ovennævnte prioritering er projektet placeret i gruppe 6 – og bliver 

derfor prioriteret lavt.  

  

Der er dog gode tiltag i ansøgningen, som f.eks. at uddanne ildsjælene til at skrive 

artikler, hvilket Distriktsudvalget evt. kunne arbejde videre med.  

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller, at Distriktsudvalget ikke bevilger penge til den 

Rullende Redaktion.  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. november 2014 

Distriktsudvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, da der ikke var 

tilstrækkelige midler i puljen. Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge 

igen i 2015. Der er dog ingen garanti for tilskud, selv om der bliver søgt igen.  
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Bemærkninger: 

  

- Projektet er godt, det vil kunne give alle landsbyerne god omtale.  

  

- Ideen med et skrivekursus til de lokale ildsjæle er god.   

  

- Det bør undersøges, om der kan laves et samarbejde/projekt i en mindre skala. 

Bosætningsstrategierne er vigtige for landsbyerne og det er af stor betydning, at 

den gode historie bliver fortalt i forbindelse med markedsføringen.   

  

- Selv om der er mange muligheder i forbindelse med den rullende redaktion, er der 

i udvalget enighed om, at projektet er for omfattende i dets nuværende form.  

  

Fraværende: Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke Olsen, 

Birthe Pagh, Kennet M. Mortensen og Ole Fauerholt Jensen.  

 

Bilag 

Ansøgningsskema og bilag 20141103110041366.pdf (dok.nr.198647/14) 
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18. Økonomi 

 

Sagsfremstilling 

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

orientering.  

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller punktet til orientering. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. november 2014 

Orienteringen er taget til efterretning. 

  

 Bemærkning: 

  

Status på Distriktsudvalgets pulje er, at midlerne for 2014 er brugt.  

 

Bilag 

Økonomioversigt - november 2014.pdf (dok.nr.200828/14) 
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19. Orientering 

 

Sagsfremstilling 

Puljen til Landsbyfornyelse 2014-2025 (Nedrivningspuljen) 

  

Tidsplan for nedrivning af husene i pulje 1: 

  

Skævevej 149:              Nedbrydning 29. – 30. oktober.  

Markusvej 2:                  Nedbrydning 3. -5. november.  

Hjørringvej239:              Nedbrydning 7. – 11. november.  

Hjørringvej 249:             Nedbrydning 12. – 14. november.  

Primulavej 10:               Nedbrydning 17. – 19. november.  

Understedvej 83:           Nedbrydning 19. – 20. november.  

  

Se før og efter billeder i vedlagte bilag.  

  

Der forventes opstart af nedrivningsarbejderne i pulje 2 senest mandag d. 15. 

december og arbejdet afsluttes fredag d. 30. januar 2015. 

  

Nyt fra LAG NORD 

Tove Fønss, koordinator for LAG NORD orienterer på mødet om sidste nyt fra den 

Lokale Aktionsgruppe.  

  

Udpegning af fiskeriområder til lokalstyret udvikling under Hav- og 

Fiskeriudviklings-programmet 2014-2020 (FLAG)  

  

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en årlig ramme på 16 mio. kr. i 

perioden 2014-2017. I den forbindelse er der udpeget 16 kommuner samt småøer 

”FLAG-kommuner”, som er berettigede til at søge denne pulje, heriblandt 

Frederikshavn Kommune (se kort over FLAG-kommuner i bilag). 

  

Med udpegningen af FLAG-områder er der ikke taget højde for organiseringen af 

de enkelte FLAG’er. Det er således op til en lokal beslutning.  

  

Det anbefales, at man overvejer at integrere de nye aktionsgrupper med de 

nyoprettede aktionsgrupper i landområderne (se mere detaljeret beskrivelse i 

bilag).  

  

Det kunne f.eks. være aktuelt for Ålbæk og Voerså at søge udviklingsmidler i 

FiskeriLAG.  

  

Landsbyplaner – status 

  

Arbejdet med landsbyplanerne er gået ind i den sidste fase. Den 25. november 

afholdes den sidste workshop i Præstbro, derefter skal materialet fra de tre 

projekter behandles og skrives ind i de respektive landsbyplaner.  
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Der har været god opbakning om projektet, både med hensyn til deltagerantal og 

engagement. Der har været ca. 70 deltagere i Ålbæk og 50 deltagere i Kvissel, 

Voerså og Lyngså. Antallet af deltagere har været stabilt til alle møderne. Folk har 

været åbne i forhold til workshoppen og der er kommet flere positive 

tilkendegivelser i forhold til processen.   

  

Det forventes at pilotprojektet afsluttes i løbet af januar 2015.  

  

Nyt fra sekretariatet 

·      HUSK - Kørselsgodtgørelse 2014 – blanket er vedhæftet.  

·      Der har desværre været problemer med ansøgningsskemaet på nettet. 

Nogen har haft problemer med at gemme skemaet, efter at det er udfyldt. 

Hvis man sørger for at ”Adobe Reader” på ens computer er opdateret, så 

skulle problemet være løst.  

·       

Vi har siden sidste ansøgningsfrist sat en ”send knap” på skemaet, og der 

bliver arbejdet på at finde en løsning, så dem med en ældre udgave af 

”Adobe Reader” også kan gemme ansøgningsskemaet på computeren. 

  

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. november 2014 

Orienteringen er taget til efterretning. 

  

Bemærkninger: 

  

Puljen til Landsbyfornyelse 2014-2025 (Nedrivningspuljen) 

- Christian Roslev orienterede kort om de første nedrivninger, som er foretaget i 

Brønden. 

  

Søren Holm Kristensen spurgte, om der en nogen krav til, hvordan grundene bliver 

holdt efterfølgende, da det grønne vil blive til skov, hvis det får lov at stå - Der kan 

ikke stilles krav til ejerne.   

  

  

Landsbyplaner – status 

- Repræsentanterne fra pilotbyerne Margrethe Vejby fra Ålbæk, Søren Holm 

Kristensen fra Præstbro og Per Møller fra Kvissel fortalte kort, om deres erfaringer 

med workshopforløbet generelt. Der var stor enighed om udmeldingerne: 

  

- Folk der deltog var positive og aktive og mange kom igen.  

- Styregruppen gjorde det godt, de formåede at holde tempoet og holde folks 

interesse fanget.  

- God lokal opbakning, men børnefamilierne manglede. Måske et andet 

mødetidspunkt kunne have ændret dette.  

- Det kræver mange ressourcer at være lokal tovholder.  
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- I alle tre projektbyer er der en plan for, hvordan der skal følges op på 

landsbyplanforløbet.   

  

Nyt fra sekretariatet 

Der blev indleveret cirka 10 kørselssedler på mødet den 24. november 2014, så 

alle dem der mangler opfordres til at indsende skemaet til Rikke Løgtved Bruus 

rlbr@frederikshavn.dk eller Betty Frost befo@frederikshavn.dk hurtigst muligt.  

 

Bilag 

Bilag nedrivningspuljen 19.11.2014.pdf (dok.nr.200011/14) 

Bilag - Udpegning af fiskeriområder til lokalstyret udvikling under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 

2014-2020 - FLAG.PDF (dok.nr.200118/14) 

Kørselsgodtgørelse (dok.nr.201811/14) 

 
  

mailto:rlbr@frederikshavn.dk
mailto:befo@frederikshavn.dk
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20. Eventuelt 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 24. november 2014 

- Jens Hedegaard gør opmærksom på, at det fremadrettet bliver muligt at søge 

penge i forbindelse med de store vindmølleprojekter. Der er ikke noget krav til hvad 

pengene skal bruges til, men de områder, som ligger indenfor en radius af 10 km til 

møllerne, har fortrinsret til midlerne.  

  

Lige nu ligger der vindmøller ved Højstrupvej og syd for Sæby i forbindelse med 

Østkystvejen.   

  

- Thomas Jørgensen påpegede, at kommunen ikke længere vil slå græsset i 

anlægget i Thorshøj, da det ligger på en privat matrikel. Der er flere repræsentanter 

i udvalget, der har stået overfor samme problemstilling og Søren Holm Kristensen 

fra Præstbro fortalte, at i Præstbro har man fået penge fra kommunen for selv at slå 

græsset på kampbanen ved klubhuset. 

  

Christian Roslev vil prøve at finde ud af hvordan ordningerne omkring græsslåning 

er i kommunen – problemstillingen beskrives pr. mail og sendes til Christian 

Roslev. 

  

  

- Peter Larsen fra Brønden spurgte om puljeguiden stadig eksisterer. Puljeguiden 

eksisterer stadig, men administrativt er der usikkerhed om ordningen skal fortsætte 

i 2015. Der vil være en afklaring af situationen først i 2015. Det vil under alle 

omstændigheder være fordelagtigt, hvis der bliver lavet nogle tiltag, så folk kan 

blive guidet/hjulpet bedre, når de skal søge fonde.    

  

Mette Hardam bemærkede ligeledes, at det er en god ide at udarbejde en 

beskrivelse af de forskellige kommunale puljer, da der også mangler vejledning i 

forhold til de puljer, som kommunen administrerer.  

  

- Jette Abildgård spurgte om det er muligt at søge nedrivningspuljen igen næste år 

– ja det er muligt.  

  

- Ole Fauerholt Jensen står stadig som medlem af Distriktsudvalget, men det er 

usikkert, om han reelt er tilknyttet udvalget. Sekretariatet undersøger sagen.  

  

- Mette Hardam opfordre igen landsbyerne til at melde ind til kommunens 

tilgængelighedsudvalg, hvis de har gode tilgængelige steder, som de ønsker at få i 

folderen ”Tilgængelighed for Alle”.  

  

- Niels-Ove Vestergaard reklamerede for det nye Elektroniske Sundhedspanel, som 

man kan tilmelde sig, hvis man ønsker at blive hørt og få indflydelse på forskellige 

politiske temaer indenfor Sundhedsudvalgets område.  
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- Der var en generel dialog omkring brugen eller mangel på samme af internettet og 

Facebook. Der var enighed om, at et kursus hvor man lærer at bruge nettets 

muligheder, vil være godt i forbindelse med eksponeringen af landsbyerne.   

  

- Der blev efterspurgt en kommunal medarbejder, som kan hjælpe med projekter og 

de processer, som landsbyerne skal igennem, når der skal ske tiltag i byerne. En 

sådan person findes ikke på nuværende tidspunkt.   
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Mette Hardam 
   

      

Jørgen Steengaard 
   

      

Jørn Andersen 
   

      

Lea Wärnstrøm 
   

      

Birthe Løgtved 
   

      

Jette Abildgaard 
   

      

Birthe Pagh 
   

      

Peter Larsen 
   

      

Bahram Dehghan 
   

 

      

Per Møller 
   

      

Alice Schneider 
   

      

Niels-Ove Vestergaard 
   

      

Mogens Berg 
   

      

Bjarne Krogh-Pedersen 
   

      

Vibeke Olsen 
   

      

Søren B.Sørensen 
   

      

Kennet M. Mortersen 
   

      

Jens Hedegaard Kristensen 
   

 

      

Søren Holm Kristensen 
   

      

Meike B.Thomsen 
   

      

Thomas Jørgensen 
   

      

Kurt Kristensen 
   

      

Lars Larsen 
   

      

Lee Clayton 
   

      

John Vognsen 
   

      

Margrethe Vejby 
   

      

Ole Fauerholt Jensen 
   

 

 
 


