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1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning Distriktsudvalget den 26. januar 2015
Godkendt uden bemærkninger.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/243
 Forvaltning: CTM
 Sbh: rlbr
 Besl. komp: DU
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2. Godkendelse af referat fra mødet den 24. november 2014

Beslutning Distriktsudvalget den 26. januar 2015
Godkendt uden bemærkninger.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/243
 Forvaltning: CTM
 Sbh: rlbr
 Besl. komp: DU
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3. Den gode historie, sociale medier og presseomtale

Sagsfremstilling
Kommunikationsrådgiver Bolette Falbe-Hansen fra firmaet Tankegang i 
Frederikshavn, vil komme og give et oplæg om den gode historie og hun vil give et 
bud på hvordan historien kan spredes og give positiv omtale for landsbyerne.   
 
Bolette vil tale om:
 
- Facebook og andre sociale medier – sådan virker det, sådan gør du. 
 
- Presseomtale – sådan får du din historie ud. 
 
- Sådan opdager du selv den gode historie. 
 
- Eksempler fra andre. 
 
Efter oplægget bliver der en lille runde, hvor der arbejdes med de gode historier, 
som udvalgets medlemmer allerede har kendskab til. Bolette vil komme med gode 
råd til, hvordan disse historier bedst kan blive eksponeret.  
 
Varighed ca. 1 time.

Beslutning Distriktsudvalget den 26. januar 2015
Orienteringen er taget til efterretning. 

Bemærkninger:
 
Bolette Falbe-Hansen indledte med en generel snak om den gode historie, 
Facebook, hjemmesider og aviser/netaviser. Hun opfordrede kraftigt til ”Just do it”. 
Det vigtigste er at komme i gang med at fortælle de gode historier og ikke tænke så 
meget over det. Jo flere historier, man fortæller, jo større er kendskabet til 
landsbyen og området.

Det er fint at historien bliver eksponeret flere steder på samme tid, på den måde 
kommer historien ud til flest mulige. 

Landsbyens hjemmeside er et opslagsværk og et visitkort. Her skal kun stå de 
vigtigste ting om landsbyen og hvad den indeholder. Her skal stå opdaterede 
kontaktoplysninger og ellers fakta om landsbyen. Hjemmesiden må gerne linke 
videre til Facebook. 
 
Facebook er stedet, hvor alle de gode historier bliver fortalt – og altid med et 
billede på. Det er nemt at like og dele historierne, så de kommer bredt ud. Det er 
her, man netværker og inviterer nye interesserede ind. Facebook er det digitale 
landsbyliv, som man kan være en del af, selv om man ikke bor i landsbyen. 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/243
 Forvaltning: CTM
 Sbh: rlbr
 Besl. komp: DU
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Som eksempel blev der kigget på Dybvad og Tårnbys Facebook profiler. 

Små korte tekster og mange billeder giver den største chance for at komme i 
avisen. Ring eller mail til avisen – den trykte udgave som netudgaven. Det kan 
være lokalaviserne eller de landsdækkende. Der sker ikke noget ved at sende den 
samme historie til flere aviser. Det er vigtigt at vedlægge et billede med mennesker 
på, det øger sandsynligheden for, at historien bliver bragt.  
 
Dernæst er det vigtigt, at fakta om navne er i orden: Hvem er det, der fortælles om. 
Hvem er på billedet. Hvor mange penge er brugt. Hvad er det næste, der skal ske. 
Ved at gøre det nemt for avisen øges sandsynligheden for at historien bliver bragt. 

Efter Bolettes indledning var der en generel snak om nye tiltag/ideer, tidligere 
erfaringer med de forskellige medier og generelle ting, som man skal være 
opmærksom på.
 
Forslag til den gode historie:
- Hvorfor flytter folk til landsbyerne, hvilke værdier har været afgørende for valget 
og hvad forventer man at opnå i fremtiden. 

- Der kunne laves en serie af fortællinger fra forskellige landsbyer, det giver et mere 
generelt billede. 

- Fortæl historierne om dem der bor i landsbyerne, men arbejder i f.eks. Aalborg. 
Mange ser ikke transporten som noget problem. Det er ofte nemmere at komme 
udefra, end at skulle igennem Aalborg by ude fra en af forstæderne – tidsmæssigt 
er afstanden den samme. 

- Det er vigtigt, at få fortalt hvad landsbyernes stedbundne potentialer er, hvad er 
specielt ved dette sted.
 
- Hvad/hvem er Distriktsudvalget og hvilke opgaver beskæftiger udvalget sig med. 
- Hvem er min lokale repræsentant i Distriktsudvalget.

- I Østervrå vil man afprøve et nyt tiltag i forhold til en byfest. Ti par i byen skal hver 
vælge yderligere otte personer, som skal deltage i festen. De otte personer må ikke 
være nogen, de kommer sammen med til daglig. De enkelte grupper på ti personer 
skal selv sørge for forplejningen, så står borgerforeningen for musikken – ny ide – 
god historie. 

- Byernes mangfoldighed er vigtig og det er ikke nødvendigvis afgørende om 
skolen overlever, alle former for aktivister er vigtige og med til at styrke det sociale 
sammenhold, som er afgørende for de mindre bysamfund.  

- Den gode historie skal skives i forhold til medie, målgruppe og det budskab man 
ønsker at sende. De papiromdelte budskaber vejer stadig tungt, så det er en god 
ide at gøre brug af flere kanaler, for at sikre budskabets udbredelse. 



Distriktsudvalget - Referat - 26. januar 2015 Side 8 af 16

- Mange gode historier kan være med til at vende den generelle negative 
italesættelse af yderområderne. 

- Der bør laves historier/aktiviteter på tværs af landsbyerne, hvilket er med til at 
styrke det sociale sammenhold og netværkene i og på tværs af byerne.  

Facebook:
- En interessant Facebook side skal løbene opdateres, hvilket kræver ressourcer 
og gerne en tovholder til at sikre aktiviteten. På den anden side er alle redaktører 
på Facebook, så hvis lokalbefolkningen er aktive og bruger siden, så bliver den 
”selvkørende”.   

- Historierne spreder sig hurtigt både digitalt og ved mund til mund. 

- Folk, der overvejer at købe hus, tjekker byens facebookprofil. 

- Facebook giver folk udefra mulighed for at følge med i lokale begivenheder. I 
f.eks. ferieområder er der ofte en stor interesse fra ”ikke lokale” til at bevare de 
lokale værdier. 

Avisen:
- I Øster Holmen bliver der ofte skrevet historier til avisen og der er aldrig problemer 
med at få dem i Kanal Frederikshavn. 

- I Ålbæk har man mange gode erfaringer med journalisterne fra Nordjyske, der 
gerne kommer på besøg for at få en historie.  
 
Mette Hardam, formanden for Distriktsudvalget, afsluttede snakken ved at opfordre 
til, at landsbyerne sætter fokus på at fortælle de gode historier.
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4. 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 26. januar 2015
Orienteringen er taget til efterretning. 

Bemærkning:
Mette Hardam fortalte kort om økonomien. Distriktsudvalget råder over 600.000,- 
kr. i 2015. Ud af det disponible beløb er 400.000,- kr. øremærket til LAG-projekter 
og de sidste 200.000,- kr. er til øvrige projekter.    

Bilag
Økonomioversigt - januar 2015 - 16.01.2015.pdf (dok.nr.9935/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/243
 Forvaltning: CTM
 Sbh: rlbr
 Besl. komp: DU
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5. Orientering 

Sagsfremstilling
Grøn Ordning

På sidste møde den 24. november 2014, blev det nævnt, at det fremadrettet vil blive muligt at søge penge 
i forbindelse med de store vindmølleprojekter – Grøn Ordning. Det er endnu ikke muligt at søge puljen. 
Det oplæg til administrationsgrundlag, som er tilgængeligt på hjemmesiden, skal tilrettes, efter at det er 
blevet politisk behandlet. Når administrationsgrundlaget er på plads, skal der nedsættes en 
arbejdsgruppe, som fremover skal behandle og vurdere ansøgningerne. Det er Plan- og Miljøudvalget, der 
træffer den endelige afgørelse om hvilke projekter, der skal søges midler til hos den Grønne Ordning ved 
Energinet.dk.  

Det forventes, at der bliver fastlagt en ansøgningsfrist for projekter 1-2 gange årligt. Det vil blive 
offentliggjort, når det er muligt at søge. 

Læs mere om Grøn Ordning på Energinet.dk:
http://www.energinet.dk/DA/El/Vindmoeller/De-fire-VE-ordninger/Groen-
ordning/Kommune/Sider/default.aspx

Få en ide om hvilke projekter, der kan gives tilskud i bilag 1 og 2 i årsrapporten 2012-2013 for Grøn 
Ordning:

http://www.energinet.dk/DA/Soeg/Sider/ResultsNew.aspx?k=%C3%A5rsrapport%20gr%C3%B8n%20ordn
ing

Puljen for Landsbyfornyelse 2014 – 2025 (Nedrivningspuljen) 

Status pr. 19. januar 2015
 
Der er til dato skrevet til ca. 110 ejere af ejendomme, der kan være interessante i forhold til evt. aftale om 
nedrivning – dvs. med standardbrev der oplyser om puljemidlerne m.v.
 
De pågældende ejendommen har ingen tilmeldte personer på adressen og opfylder betingelserne for 
støtte i henhold til landsbyfornyelsespuljen.
 
Af disse ca. 110 ejendommen er der p.t. indgået 26 bindende aftaler om nedrivning med ejerne. 
Der arbejdes herudover med 16 ejendomme, hvor ejerne ønsker at komme i betragtning til 
nedrivningspuljen.
Disse 16 sager (+ dem der løbende kommer til) arbejdes der med, dvs. besigtigelse af ejendommene, 
møde med ejer på ejendommen og gennemgang af vilkår for indgåelse af tilsagn/aftale osv. 
 
Der er p.t. opkøbt 1 ejendom ud af konkursbo til nedrivning og med aftale om over-dragelse til den lokale 
grundejerforening. Der arbejdes med 1 ejendom fra et ”afsluttet konkursbo”.
 
Enkelte ejendomsejere har været interesseret i puljens vedligeholdelsesdel og er blevet oplyst om, at 
dette ikke er førsteprioritet i puljen, men at de kan fremsende ansøgning med overslag på materialer og 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/243
 Forvaltning: CT
M
 Sbh: rlbr
 Besl. komp: DU

http://www.energinet.dk/DA/El/Vindmoeller/De-fire-VE-ordninger/Groen-ordning/Kommune/Sider/default.aspx
http://www.energinet.dk/DA/El/Vindmoeller/De-fire-VE-ordninger/Groen-ordning/Kommune/Sider/default.aspx
http://www.energinet.dk/DA/Soeg/Sider/ResultsNew.aspx?k=%C3%A5rsrapport%20gr%C3%B8n%20ordning
http://www.energinet.dk/DA/Soeg/Sider/ResultsNew.aspx?k=%C3%A5rsrapport%20gr%C3%B8n%20ordning
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arbejdsløn fra håndværker m.v.
 
Pulje 1 er afsluttet, dvs. at alle bygninger er nedrevet.
Pulje 2 er i gang, dvs. entreprenøren er i gang med at nedrive bygningerne. Dette arbejde forventes at 
være færdigt primo februar 2015.
Pulje 3 har været i udbud, og der er valgt entreprenør. Dette arbejde forventes udført i perioden fra uge 5 
til uge 9.
Pulje 4 er ved at blive gjort klar til afsendelse til rådgiver for miljø-screening, udbud mv.
 
Se de forskellige puljer og ejendomme der i øjeblikket er ved at blive vurderet i vedlagte bilag. 
 

Nyt fra LAG NORD 
Tove Fønss, koordinator for LAG NORD orienterer på mødet om sidste nyt fra den Lokale Aktionsgruppe. 

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

For at fremme den kollektive trafik i yderområderne er der afsat en pulje på i alt 57 mio. kr. i hvert af årene 
2013-2017. Målet er at styrke den kollektive trafik i yderområderne, hvor passagergrundlaget ikke er 
tilstrækkeligt til at opretholde samme rutenet og betjeningsomfang som i resten af landet.

Ansøgeren skal bidrage med samme beløb, som der søges om. Ansøgningsberettigede er kommuner, 
regioner og trafikselskaber, dog kan projekter med lokal forankring i eksempelvis landsbylaug, lokale 
foreninger og lignende komme i betragtning ved at indgive en ansøgning i samarbejde med kommunen. 
Herved kan kommunerne ansøge om midler til projekter, hvor lokale aktører står for aktiviteter, der 
generelt øger mobiliteten i tyndt befolkede områder. 

Projekter, som vurderes at kunne fremme den kollektive trafik i yderområder markant, vil blive prioriteret 
høj 

Ansøgninger kan være enten til forsøg, som kan afdække nye og innovative ideer, eller til 
projekter/ordninger der giver en generel forbedring af tilbuddet til passagerer og derigennem tiltrækker 
flere passagerer i yderområderne. 

Se en mere udtømmende beskrivelse i vedhæftede bilag. 

Flextrafik
I forbindelse med temaet om kollektiv trafik i yderområderne, gøres der opmærksom på den ordning, der 
hedder Flextur, som kan bruges af alle så længe startadressen ligger i Region Nordjylland. Flextur er et 
fleksibelt alternativ, når bussen ikke kører. Det er kollektiv trafik fra adresse til adresse. Ordningen kan 
benyttes alle ugens dage fra kl. 6.00 – 23.00.  

 Læs mere om flextur: https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/Flextrafik/Flextur

Landsbyplaner – Status 
Overlevering af planer: 
 
- Ålbæk den 13. januar 2015.
- Kvissel den 15. januar 2015.
- Lyngså, Voerså, Præstbro den 11.februar 2015.

https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/Flextrafik/Flextur
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Udarbejdelse af evaluering er planlagt til den 29. og 30. januar 2015.

Nyt fra sekretariatet
Der gøres opmærksom på, at der er kommet nye datoer for ansøgningsfrister, i forhold til de datoer der 
blev angivet i dagsordenen for sidste møde. De nye ansøgningsfrister er: 

- Mandag den 26. januar 2015,Dybvad - Ansøgningsfrist: 12. januar 2015. 

- Tirsdag den 17. marts 2015, Præstbro - Ansøgningsfrist: 24. februar 2015.

- Onsdag den 10. juni 2015, Strandby, Ansøgningsfrist: 20. maj 2015. 

- Torsdag den 20. august 2015, Lyngså, Ansøgningsfrist: 4. august 2015. 

- Mandag den 28. september 2015,Hørby, Ansøgningsfrist: 7. september 2015.

- Tirsdag den 8. december 2015 – Østervrå, Ansøgningsfrist: 17. november 2015. 

 
Der er lagt et nyt ansøgningsskema ud på hjemmesiden, i forbindelse med at der igen kan søges LAG-
midler.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller punktet til orientering. 
 

Beslutning Distriktsudvalget den 26. januar 2015
Orienteringen er taget til efterretning.
Bemærkninger:

Grøn Ordning
Mette Hardam orienterede kort om den grønne ordning. Når der er nedsat en arbejdsgruppe og fastlagt 
ansøgningsfrister, vil det være muligt at søge puljen. Det er de områder, som ligger indenfor en radius af 
10 km til møllerne, der har fortrinsret til midlerne. 

Puljen til Landsbyfornyelse 2014-2025 (Nedrivningspuljen)
Mette Hardam orienterede kort om de nedrivninger, der er foretaget indtil videre. Kommunen overtager 
som udgangspunkt ikke nogen af grundene efter nedrivningerne, men det kan være nødvendigt med et 
kortvarigt ejerskab, for at nedrivningen kan gennemføres. Efterfølgende vil grunden blive overgivet til 
f.eks. en lokal grundejerforening, en borgerforening eller en nabo. 

Nyt fra LAG – Nord
- Den nye bestyrelse i LAG Nord er godkendt. 
- Den nye udviklingsstrategi for LAG Nord er godkendt. 
- Der er fastlagt ansøgningsfrister for 2015:
- 15. februar
- 15. maj
- 3. august 
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  Der er yderligere fastlagt en ansøgningsfrist den 12. november, som relaterer til puljen i 2016. 

- LAG Nord har to overordnede temaer, som der prioriteres efter: ”Etablering af basale serviceydelser og 
landsbyfornyelse” samt ”etablering og udvikling af mirko- og små virksomheder, samt erhvervsrettede 
samarbejdsprojekter”.  

- Det bliver prioriteret højt at projektbeskrivelserne er fyldestgørende og de skal give en 
vurdering/beskrivelse af følgende temaer:
Synlighed
Lokal forankring 
Effekter
Samarbejde/innovation
Bæredygtighed
 
- Tove Fønss vil meget gerne hjælpe og vejlede, når der skal søges midler. Hun kommer også gerne ud til 
foreninger, for at fortælle hvad der skal lægges vægt på. Det er vigtigt, at ansøgningen er rigtig skrevet fra 
starten af, det gør sagsbehandlingstiden kortere. 
 
- I forbindelse med sagsbehandlingen er man ved LAG’en opmærksomme på, at der har været problemer 
med meget lange sagsbehandlingstider, hvilket man prøver at rette op på. Målet er en sagsbehandlingstid 
på fire uger. 
 
Hvis der søges midler ved LAG Nord skal det samlede budget være på minimum 100.000,- kr. da 
minimumsstøtten er på 50.000,- kr. 
- Tove Fønss reklamerede for et møde den 3. februar 2015, som afholdes på Sindal Skole. Temaet er 
fællesskab og samarbejde. De inviterede er Landsbyrådet i Brønderslev Kommune, Landsbyforum i 
Hjørring Kommune, Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune samt de kommunale forvaltninger. 
 
Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder
Mette Hardam fortalte kort om Flextur-ordningen, der er et godt alternativ til den kollektive trafik eller 
mangel på samme i yderområderne. Mange er ikke bekendt med ordningen, som kan bruges af alle, bare 
startadressen ligger i Region Nordjylland. 
 
Det blev yderligere fremhævet at lokale foreninger også kan søge om tilskud til projekter, der fremmer den 
kollektive trafik, hvis der bliver indgået et samarbejde med kommunen. 

Mette Hardam fortalte ligeledes, at der i øjeblikket bliver arbejdet på, at f.eks. lukkede skoleruter bliver 
åbnet for alle. Der var efterfølgende en diskussion om, at regelsættet vedrørende skolebuskørsel er meget 
stift og at det er problematisk, hvis der f.eks. skal en kammerat med hjem en dag.  Der skulle dog være 
sket ændringer i løbet af 2014. 
 
Nordjyllands Trafikselskab (NT) analyserer/optimerer hele tiden de gældende ruter. Er man bekendt med 
en fejl, eller noget der kunne gøres mere optimalt f.eks. at ruter koordineres bedre i forhold til hinanden, 
så giv NT besked.  

Landsbyplaner – status
Landsbyplanerne for Ålbæk og Kvissel er officielt overdraget til byerne. I Lyngså, Præstbro og Voerså vil 
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dette ske den 11. februar 2015. 
 
I både Ålbæk og Kvissel har landsbyplanerne genereret en positiv ånd/energi, som begge byer prøver at 
udnytte i det videre arbejde med opfølgningen på planerne. Byerne er ved at organisere det videre 
arbejde og der er fokus på at mindre arbejdsgrupper, der kun er aktive over en kortere periode, er 
nemmere at få folk til at deltage i end f.eks. langvarigt bestyrelsesarbejde. Det er dog nødvendigt med en 
overordnet styring. 
 
I Ålbæk er man allerede gået i gang med de første ideer. Her har man f.eks. valgt at brande byen med 
sloganet ”Ålbæk - Lysets Landsby” og man vil prøve at samle penge sammen til det videre arbejde ved at 
sælge folkeaktier.   

Nyt fra sekretariatet
Rikke Bruus orienterede om de ændringer, der er lavet i forbindelse med ansøgningsfristerne. 

Bilag
Yderkantspuljen - Udkast til bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive tr....pdf (dok.nr.10562/15)
Pulje til landsbyfornyelse - Distriksudvalget Status pr. 20. januar 2015.pdf (dok.nr.12133/15)
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6. Eventuelt 

Beslutning Distriktsudvalget den 26. januar 2015
- Mogens Berg opfordrede til at flere byer skulle deltage i ”Fra sted til sted”. Dette 
kan ske ved henvendelse til Hanne Lauritsen hlau@frederikshavn.dk. 
 
- I forhold til den Grønne ordning, mente Mogens Berg, at det skulle være muligt for 
alle i Kommunen at søge om tilskud og at nogen af pengene evt. skulle bruges til at 
få lavet landsbyplaner for alle landsbyerne i kommunen. 
 
- Jens Hedegaard nævnte, at der var lavet en tælling af de besøgende i 
hundeskoven ved Bannerslund. Tællingen viste, at der havde været 36.000 
besøgende, heriblandt mange udlændinge. Hvilket må betragtes som en 
succeshistorie. 

 Åben sag
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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