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1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Distriktsudvalget den 17. marts 2015
Godkendt uden bemærkninger.
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Åben sag
Sagsnr: 14/243
Forvaltning: CTM
Sbh: rlbr
Besl. komp: DU
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2.

Godkendelse af referat fra mødet den 26. januar 2015

Beslutning Distriktsudvalget den 17. marts 2015
Godkendt uden bemærkninger.
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Åben sag
Sagsnr: 14/243
Forvaltning: CTM
Sbh: rlbr
Besl. komp: DU

Side 5 af 21

3.

Jyske Ås projektet

Sagsfremstilling
Et turistrelateret oplevelsesbælte under etablering i Østvendsyssel

Åben sag
Sagsnr: 14/243
Forvaltning: CTM
Sbh: rlbr
Besl. komp: DU

Målet med projektet er:


At udvikle og etablere et oplevelsesbælte omkring Jyske Aas.



Et oplevelsesbælte som skaber værdi for mange.



Et oplevelsesbælte som giver den besøgende værdier i form af unikke og
spændende ferie-dage, som gerne gentages igen og igen.



Et oplevelsesbælte der har vedvarende værdi for områdets beboere i form
af: at give nye arbejdspladser og øget indtjening. Muligheder for øget
samarbejde, samvær og øget livskvalitet.



I et samarbejde med andre oplevelsesområder at give værdier til gavn for
hele Nordjylland.

Projektansvarlig Hans Jørgen Melvej kommer og fortæller om projektet - varighed
ca. 20 minutter.
Find yderligere oplysninger på http://www.jyskeaas.dk/
Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller punktet til orientering.
Beslutning Distriktsudvalget den 17. marts 2015
Orienteringen er taget til efterretning.
Bemærkninger:
Hans Jørgen Melvej fortalte om projektet et turistrelateret oplevelsesbælte langs
den Jyske Ås.
Projektet blev i opstarten kaldt for ”Kirkevejen” og omhandlede en strækning på 8
km, dette blev hurtigt ændret til hele Jyske Ås strækningen på ca. 30 km og
projektet blev omdøbt til ”Jyske Ås projektet”.
Projektet har fået støtte fra Realdania to gange. Først blev der givet 125.000,- kr. til
at videreudvikle projektet og efterfølgende blev der givet yderligere 3 mio. kr.
Projektet beløber sig til godt 11 mio. kr. så den resterende del af pengene er
finansieret af andre veje.
Jyske Ås projektet dækker over et område på ca. 400 km² og det strækker sig fra
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Aså i syd til Østervrå i nord. Området ligger strategisk godt i forhold til trafikflowet,
der kommer fra Norge og Sverige via Hirtshals og Frederikshavn og de danske
turister kommer også forbi, hvis de f.eks. skal feriere i Skagen eller andre steder i
Nordjylland.
Projektområdets grænser er fleksible i forhold til de aktører, som ønsker at være en
del af oplevelsesbæltet. I øjeblikket er der ca. 70 aktører tilknyttet projektet. Det er
f.eks. folk der tilbyder ”Bed and Breakfast”, eller kunsthåndværkere, der har budt
ind med initiativer. Ud over de private er der mange foreninger og hele bysamfund,
der ønsker at støtte op om/deltage i projektet.
Oplevelserne i ”Jyske Ås projektet” relaterer til Natur – Geologi og Kulturhistorie.
Projektet bygger på de eksisterende potentialer og hvis disse potentialer tænger til
at blive finpudset/renoveret, så bruges der også ressourcer på dette. For eksempel
er Dorf Vindmølle blevet renoveret for 700.000,- kr., så den igen fungerer.
Der etableres tre samlingspunkter i oplevelsesbæltet – de tre stjernepladser. En
mod nord ved naturområdet ”Lunken”, en mod syd ved Dronninglund Slot og en
ved motorvejsafkørsel 15 Jyske Ås. Den sidste skal hedde ”Porten til jyske ås”. De
tre stjernepladser skal fungere som viden- og informationscentre, samtidig med at
udformningen af disse i sig selv skal være en seværdighed.
Projektet forventes færdigt til 1. juli 2015.
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4.

Landsbyplaner

Sagsfremstilling
Distriktsudvalget besluttede i sommeren 2014 at afprøve, om landsbyplaner er et
godt redskab for landsbyer i Frederikshavn Kommune. Et pilotprojekt med
udarbejdelse af tre landsbyplaner blev derfor igangsat. Otte landsbyer søgte om at
være med, og Kvissel, Aalbæk og et samarbejde mellem Lyngså, Voerså og
Præstbro blev udvalgt til at være med i pilotprojektet

Åben sag
Sagsnr: 14/15329
Forvaltning: CTM
Sbh: rlbr
Besl. komp: DU

Projektet er afsluttet og alle landsbyplanerne er nu overleveret til landsbyerne, for
at de fremadrettet kan bruge dem i forbindelse med udviklingen af deres byer. Se
planerne på kommunens hjemmeside:
http://frederikshavn.dk/Sider/Landsbyplaner.aspx
Hvad kan en landsbyplan
En landsbyplan tegner billedet af den landsby, indbyggerne ønsker sig om 10-20
år. Planen indeholder visioner og mål, som man ønsker at styre udviklingen imod i
fremtiden. Landsbyplanen skaber retning i de aktiviteter og initiativer, indbyggerne
sammen sætter i gang. Den giver indbyggerne et ejerskab i landsbyens fremtid og
et medansvar i at skabe den fremtid for landsbyen.
Landsbyplanen giver indbyggerne et fælles billede af landsbyens ressourcer og
potentialer – både når det gælder fællesskabet og det sociale liv, og når det gælder
udviklingen af bebyggelsen og andre faste anlæg i byen.
Planen er udtryk for et lokalt fællesskab og engagement på tværs af foreninger og
interessegrupper og den giver landsbyen én fælles og stærk stemme udadtil.
Landsbyplanen er et dialogværktøj, som kan bruges internt mellem byens
indbyggere, mellem indbyggerne og kommunen samt mellem indbyggerne og
andre eksterne organisationer f.eks. når der skal søges midler ved forskellige
fonde.
Feedback fra landsbyerne
”Pilotbyerne” har haft en meget ens opfattelse/oplevelse af procesforløbet, man har
været overrasket over den store lokale opbakning og at antallet af deltagere har
været stabilt de tre workshopaftner. Deltagerne var positive og aktive og mange var
med flere gange. Programmet for de tre aftner var bygget op af flere mindre
opgaver, hvilket resulterede i et højt tempo, som var med til at holde folks interesse
fanget.
Landsbyplanerne har genereret en positiv ånd og ny energi i byerne, hvilket de
prøver at udnytte i det videre arbejde med opfølgningen på planerne. Byerne er nu
ved at organisere det videre arbejde og finde en passende styreform. I det vedlagte
bilag er det beskrevet, hvad de enkelte byer har planlagt for den nærmeste
fremtid.
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Opgørelse over Økonomi og personaleressourcer
Budget for pilotprojektet:
Konceptudvikling:
Udarbejdelse af landsbyplaner:

150.000,- kr.
135.000,- kr.

Kommunal medfinansiering:
Timer 650 (300,- kr./t)

195.000,- kr.

Det endelige regnskab :
Konceptudvikling:
Udarbejdelse af landsbyplaner:

20.000,- kr.
110.000,- kr.

Kommunal medfinansiering:
Timer 900 (300,- kr./t)

270.000,- kr.

Ud af de 285.000,- kr., som Distriktsudvalget tildelte projektet i august 2014, er der
brugt ca. 130.000,- kr. og ca. 900 administrative timer, hvilket giver et overskud på
den første del af budgettet på ca. 155.000,- kr., mens der er et underskud på den
administrative del på ca. 75.000,- kr. (250 timer ekstra).
Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at prisen pr. landsbyplan har været ca.
40.000,- kr. + 300 administrative timer, og dertil skal lægges en god portion lokale
ressourcer.
Ved en evt. udarbejdelse af fremtidige projekter anbefales det, at afsætte 50.000,kr. pr. plan for at give plads til uforudsete udgifter og mulighed for små ændringer i
procesforløbet.
Fremtidigt landsbyplanarbejde
Pilotprojektet har givet kommunen nogle erfaringer vedrørende processen for
udarbejdelsen af en landsbyplan. For det første har metoden virket i alle byerne,
både i den lille og den store landsby og i netværkslandsbyen. For det andet viser
pilotprojektet, at der er visse ting i forbindelse med processen, som skal opfyldes,
for at det bliver en succes. Kriterierne er beskrevet i den vedlagte
evalueringsrapport. I denne skrivelse vil de enkelte punkter kun kort blive
beskrevet:
- Møderne afholdes lokalt.
- Forløbet skal være af passende varighed - to uger mellem møderne har fungeret
godt.
- Der skal være lokale ansvarlige – gerne 3 – 4 stykker så arbejdsbyrden ikke bliver
for stor.
- Der skal være bred opbakning i byen for at deltage i processen.
- Åbent forum for processen – alle kan deltage.
- Udefrakommende styrer processen.
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- Procesleder er ikke underviser og bør ikke påvirke planens indhold.
- En klar vision, der angiver retning, gør processen nemmere.
- Løbende prioritering og sortering af ideer i landsbyplanudarbejdelsen er
nødvendig.
- Variation i delprocessen/opgaveformer.
- Det endelige produkt skal være håndgribeligt.
Konklusion
I forhold til at landsbyerne skal søge midler til fremtidige projekter, er der ikke tvivl
om, at det er en fordel at have en landsbyplan. Ud fra de tilkendegivelser der er
kommet fra projektbyerne, er det også klart at landsbyplanerne og til dels
processen har været med til at skabe en ny energi og større engagement blandt
borgerne. Nye personer, som ikke plejer at deltage i byernes sædvanlige
arrangementer, har meldt sig på banen til at hjælpe med at løfte denne nye opgave.
Landsbyplanerne giver overblik og angiver en retning for udviklingen, samtidig
fungerer de som projektkataloger, hvor der kan hentes inspiration. Planerne kan
bruges til at prioritere tiltagene og udarbejde en tidsramme for de forskellige
projekter.
Set i et kort tidsperspektiv har pilotprojektet ” Din Landsby 2030” været en succes.
Om landsbyerne vil være i stand til at bruge og udvikle planerne fremover, det kan
kun fremtiden vise. Planerne giver under alle omstændigheder et godt afsæt og en
platform for fremtidig udvikling.
I forbindelse med en evt. ny runde med landsbyplaner foreslår administrationen at
der ikke afleveres ansøgningsskemaer, som det var tilfældet sidste gang.
Landsbyerne skal denne gang bare tilkendegive, at byen er interesseret, dog med
det forbehold, at der på forhånd er undersøgt, om der er lokal opbakning til
projektet, som kræver en del ressourcer.
På næstkommende møde vil der blive trukket lod mellem de interesserede byer.
Workshopforløbene kommer til at ligge i efteråret.
Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at der bevilges 100.000,- kr. til udarbejdelse af
to landsbyplaner i efteråret.

Beslutning Distriktsudvalget den 17. marts 2015
Indstillingen tiltrædes, der bevilges 100.000,- kr. til udarbejdelse af to landsbyplaner
i efteråret 2015.
Bemærkninger:
Der var enighed om, at det er en god ide, at fortsætte med at udarbejde
landsbyplaner for kommunens landsbyer.
Hvis landsbyerne er interesseret i, at være med i en ny runde med
landsbyplaner, skal det tilkendegives pr. mail til Rikke Løgtved Bruus inden
næste møde den 10. juni 2015.
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På mødet den 10. juni vil der blive trukket lod mellem de interesserede byer. Det er
alle byer, der skal melde tilbage også dem, som tidligere søgte om at være med i
pilotprojektet. Inden den enkelte by kommer med en tilkendegivelse, bør det
undersøges, om der er lokal opbakning til projektet. Der bør f.eks. være en lokal
styregruppe på 3 – 4 personer, så arbejdsbyrden ikke bliver for stor for den enkelte.
Bilag
Evalueringsrapport pilotprojekt LANDSBYPLANER 2014 26.02.2015.pdf (dok.nr.37713/15)
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5.

Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske

virksomheder i Frederikshavn Kommune
Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune vil målrettet bidrage til at forbedre rammerne for
etablering og udvikling af bæredygtige socialøkonomiske virksomheder, som
skaber arbejdspladser for borgere i Frederikshavn Kommune, der er på kanten af
arbejdsmarkedet.

Åben sag
Sagsnr: 15/1563
Forvaltning: CAM
Sbh: maku
Besl. komp: AMU/ BUU/KFU/ PMU/
SOU/SUU/ØU/BR

Regeringens definition af socialøkonomiske virksomheder er følgende:


En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke
og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål”

Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der er uafhængige af det
offentlige. Formålet med politikken er derfor at synliggøre rammebetingelserne for
styrkelsen af og samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn
Kommune.
Politikken indeholder grundlæggende principper og konkrete mål til offensivt at
styrke arbejdet med de socialøkonomiske virksomheder. Frederikshavn Kommune
ønsker at realisere politikken gennem øget samarbejde mellem centrene i
kommunen, hvor primært Center for Arbejdsmarked, Center for Handicap og
Psykiatri samt Center for Unge er de største leverandører af borgere til de
socialøkonomiske virksomheder. Erhvervshus Nord vil ligeledes spille en væsentlig
rolle som samarbejdspartner i forhold til politikkens virksomhedsrettede fokus.
De grundlæggende principper for politikken er baseret på:


Jobskabelse og vækstmuligheder



Synlighed og rummelighed



Bæredygtige socialøkonomiske virksomheder

For at Frederikshavn Kommune kan opfylde og implementere politikken skal der
være fokus på, at nedenstående 5 mål opfyldes:


Iværksætterrådgivning til socialøkonomiske iværksættere og virksomheder



Målrettet rådgivning til offentligt ansatte



Etablering af lokalt tværsektorielt socialøkonomisk netværk



Etablering af mentorordning



Én indgang til kommune

Til at implementere politikken nedsættes en arbejdsgruppe med fokus på
udarbejdelse af en handleplan. Til styrkelse af arbejdsgruppen nedsættes en
styregruppe med nøglepersoner fra de samarbejdende centre.
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Udover at blive sendt til høring i alle politikske udvalg sendes sagen til høring i
følgende råd og udvalg: Distriktsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Ældrerådet,
Handicaprådet og Integrationsrådet. Den politiske godkendelse starter i
Arbejdsmarkedsudvalget og derefter er rækkefølgen afhængig af de enkelte råd og
udvalgs mødedatoer.
Processen for den politiske godkendelse bliver som følgende:



Arbejdsmarkedsudvalget - den 9. februar



Handicaprådet - den 23. februar



Socialudvalget - den 4. marts



Børne- og Ungdomsudvalget - den 5. marts



Teknisk Udvalg - den 9. marts



Sundhedsudvalget - den 10. marts



Plan- og Miljøudvalget - den 10. marts



Kultur- og Fritidsudvalget - den 11. marts



Folkeoplysningsudvalget - den 16. marts



Distriktsudvalget - den 17. marts



Økonomiudvalget den 18. marts



Ældrerådet - den 30. marts



Integrationsrådet - den 31. marts



Byrådet - den 29. april

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at politikken ”Synliggørelse af rammebetingelser for
socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune” drøftes med henblik på
godkendelse.
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. marts 2015

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 25. februar 2015
Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkninger:
Det er særdeles positivt, at der er taget initiativ til at tiltrække virksomheder til det
rummelige arbejdsmarked. Det skal dog bemærkes, at det er vigtigt, at der ikke
sker fortrængning af ordinær arbejdskraft. Flemming Søborg orienterede om, at det
er Center for Arbejdsmarked, som er tovholder på indsatsen for visitation af ledige,
og at der vil blive fuldt gennemsigtigt med bl.a. drøftelser i LBR. Derudover er det
vigtigt at bemærke, at der hovedsageligt vil være tale om private virksomheder,
som ansætter f.eks. personer i fleksjob, førtidspensionister, udsatte
kontanthjælpsmodtagere osv.
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Beslutning Socialudvalget den 4. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Teknisk Udvalg den 9. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Sundhedsudvalget den 10. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
Folkeoplysningsudvalget vil gerne præsenteres for konkrete tiltag og muligheder på
et senere Folkeoplysningsudvalgsmøde.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
Beslutning Distriktsudvalget den 17. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Ældrerådet den 30. marts 2015
Ældrerådets høringssvar:
ÆR tilslutter sig kommunaldirektørens indstilling om godkendelse af politikken.

Bilag
Synliggørelse af rammebetingelser for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn
Kommune (dok.nr.7479/15)
Flere-og-staerkere-socialokonomiske-virksomheder-i-danmark.pdf (dok.nr.14985/15)

Distriktsudvalget - Referat - 17. marts 2015

Side 14 af 21

6.

Økonomi

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

Åben sag
Sagsnr: 14/243
Forvaltning: CTM
Sbh: rlbr
Besl. komp: DU

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller punktet til orientering
Beslutning Distriktsudvalget den 17. marts 2015
Orienteringen er taget til efterretning.
Bilag
Økonomioversigt - marts - 2015.pdf (dok.nr.39516/15)
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7.

Orientering

Åben sag

Sagsfremstilling
Puljen for landsbyfornyelse 2014 – 2025 (Nedrivningspuljen)
Pulje 4 kommer i udbud i uge 12/13 og der bliver i øjeblikket arbejdet på at lave endelige aftaler til pulje 5.

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

Pulje 4
Hanken 1, 9352 Dybvad
Ålborgvej 427, 9352 Dybvad
Mejlinggaardsvej 2, 9900 Frederikshavn
Slustrupvej 11, Skærum, 9900 Frederikshavn
Nørregårdsvej 44, 9970 Strandby
Sindalvej 17, 9981 Jerup.
Pilotprojekt Landsbypedel
Siden november 2014 har pilotdistrikterne – Elling, Strandby, Lyngså, Voerså og Præstbro – forslået i alt
ca. 70 vedligeholdelses- og fornyelses-/genopretningsopgaver til løsning af landsbypedel.
Arbejdsgruppen med deltagelse fra kommunens Projektafdeling har gennemgået og vurderet opgaverne.
Resultatet er, at ca. 35 opgaver er blevet prioriteret til løsning af 2 landsbypedelteams på 3 – 5 mand i den
praktiske forsøgsperiode marts – maj. I prioriteringen er blandt andet indgået synlighed i distrikterne.
Der er planlagt presseomtale af pilotprojektet senere.
Nyt fra LAG – Nord
Tove Fønss, koordinator for LAG Nord orienterer på mødet om sidste nyt fra den Lokale Aktionsgruppe.
Husk næste ansøgningsfrist i LAG den 15. maj 2015.

Den Grønne Ordning
Administrationsgrundlaget til den grønne ordning er blevet tilrettet. I forhold til byrådsbeslutningen den 26.
november 2014 er følgende tilføjet/ændret:


Lokalområdet er defineret indenfor en 10 km zone fra vindmøllerne.



Der er lavet en procentvis fordeling af midlerne. Mindst 80 % af midlerne forbeholdes foreninger
og andre indenfor lokalområdet. Maksimalt 20 % af midlerne går til kommunale projekter.



Der er indsat en supplerende bemærkning om, at projekter i vindmøllernes nærområder har
fortrinsstilling.

Der bliver nu nedsat en kommunal arbejdsgruppe til bl.a. at administrere indkomne ansøgninger og der vil
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hurtigst muligt blive meldt en ansøgningsfrist ud.
Læs mere om Grøn Ordning på Energinet.dk:
http://www.energinet.dk/DA/El/Vindmoeller/De-fire-VE-ordninger/Groenordning/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

Nyt fra sekretariatet
Velkommen til Søren Østergård, der er ny repræsentant fra Ørtoft.

Beslutning Distriktsudvalget den 17. marts 2015
Orienteringen er taget til efterretning.
Bemærkninger:
Puljen til Landsbyfornyelse 2014-2025 (Nedrivningspuljen)
Der blev spurgt, om man kunne blive ved med at søge nedrivningspuljen, hvortil Jens Hedegaard svarede,
at der nationalt er sat 4 milliarder af i forbindelse med nedrivningspuljen indtil videre, så det ser ud til at
projektet kommer til at køre uforandret i et stykke tid.
Der var et spørgsmål om, hvorfor Hovedgaden 11 i Præstbro ikke figurerer på listen, da den allerede er
meldt ind. Derudover var der et ønske om at Strandvejen 121 og Stationsvej 18 i Strandby bliver tilføjet
listen. Der vil administrativt blive samlet op på sagerne.
Pilotprojekt Landsbypedel
Jørn Andersen fortalte, at de allerede havde haft gode erfaringer med pedelteamet, som er startet med at
rydde op på strandpromenaden i Strandby. Der er udført et flot stykke arbejde, hvilket borgerne
påskønner. Fra byens side er der fokus på, at komme med positiv feed back til pedelteamet, så de ikke er
i tvivl om, at folk er glade, for det arbejde de laver.
Projektet er tovejs dvs. hjælpen går begge veje, derfor er det vigtigt, at kontakten mellem lokalsamfundet
og pedelteamet er god.
Nyt fra LAG – Nord
- Tove Fønss fortalte, at der ved sidste ansøgningsrunde blev givet mange penge til erhvervsprojekter,
hvorimod der kun blev givet penge til et enkelt foreningsprojekt. Jens Hedegaard fremhævede, at
erhvervsprojekterne står stærkt, da eksterne konsulenter i stor stil bliver koblet på disse projekter.
- Det påpeges, at den næst deadline er rykket frem til den 15. april 2015.
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- John Vognsen spurgte om sagsbehandlingen er blevet mere overskuelig, Tove fortalte, at i et forsøg på
at gøre proceduren mere overskuelig, er man begyndt med, at indkalde alle som får tilskud til et
orienteringsmøde, hvor man lærer at håndtere situationen.
Jørn Andersen fra Strandby påpegede, at de har haft to projekter, der er gået lige igennem systemet uden
forsinkelser. Det er altså vigtigt med en rigtig udfyldt ansøgning uden mangler, for at administrationen går
så hurtigt som muligt.
- Alice Schneider mente, at det stadig er et stort problem for mange foreninger, at de skal lægge penge ud
i forhold til forsinkede LAG-midler og at det vil være godt med en alternativ løsning.
- Hvis der søges både LAG-midler og midler fra Distriktsudvalget til et projekt, har proceduren hidtil været,
at der blev søgt LAG-midler først. Tove Fønss påpegede, at efter godkendelsen af den nye
udviklingsstrategi vil projekter reelt have større mulighed for LAG støtte, hvis der allerede er givet tilsagn
om midler fra Distriktsudvalget.
Den grønne ordning
Christian Roslev orienterede kort om de tiltag der er gjort i forbindelse med puljen og han lovede, at der
administrativt vil blive lavet en arbejdsgruppe hurtigst muligt.
Nyt fra sekretariatet
Der blev budt velkommen til både Søren Østergård fra Ørtoft og Poul Nielsen fra Understed.
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8.

Eventuelt

Beslutning Distriktsudvalget den 17. marts 2015
I forbindelse med punktet ang. socialøkonomiske virksomheder fortalte Mette
Hardam om en tidligere inspirationstur, som hun havde været på i Jammerbugt
Kommune, for at se forskellige socialøkonomiske virksomheder. Der havde været
mange positive oplevelser fra turen, som har gjort stort indtryk. Nogen af de steder
man besøgte var ”Skovsgård Hotel” samt ”Råd og Dåd” et økologisk gartneri med
tilhørende gård- og genbrugsbutik. Begge steder var gode eksempler på, hvordan
der kan skabes meningsfyldte arbejdsmuligheder for mennesker, som af en eller
anden grund ikke kan klare forholdene på arbejdsmarkedet. Virksomhederne
arbejder ud fra teorien om at ”alle duer til noget”, og de forsøger i bredt omfang at
finde ud af, hvilke ressourcer hver enkelt har.

Åben sag
Sagsnr: 14/243
Forvaltning: CTM
Sbh: rlbr
Besl. komp: DU

I udvalget var der var stemning for, at der i løbet af sommeren bliver arrangeret en
inspirationstur i forbindelse med socialøkonomiske virksomheder. Arrangementet er
planlagt i forbindelse med Distriktsudvalgets møde den 20. august 2015, med
opstart kl. 14.00.
- Søren Sørensen spurgte, om det er en forudsætning, når der søges midler fra
Distriktsudvalgets pulje, at der lægges frivillige arbejdstimer i projektet, hvis der er
en egenfinansiering. I de generelle retningslinjer for Distriktsudvalgets
tilskudsordning står der bl.a.:


Ansøger skal lægge engagement i projektet i form af frivillige arbejdstimer
á 100,- kr. i timen eller egenfinansiering.

Der er altså ikke nødvendigt med frivillige arbejdstimer, hvis der er en
egenfinansiering.
- Umiddelbart inden mødet i Distriktsudvalget var der møde i forbindelse med
organiseringen af FLAG – fiskeriudviklings-programmet 2014 – 2020. Jens
Hedegaard orienterede om, at der var forslag fra LAG Nord om, at de to grupper
skulle slås sammen.
- Søren Sørensen fortalte at den tværfaglige gruppe mellem
Folkeoplysningsudvalget og Distriktsudvalget ikke fungerer, som det var tiltænkt.
Der var enighed i udvalget om at stille arbejdet i gruppen på standby indtil videre.
- Der kom et ønske fra Niels-Ove Vestergaard om, at det kunne være interessant at
se et udtræk over den befolkningsmæssige udvikling i kommunens landsbyer. Jens
Hedegaard har tidligere sendt materiale rundt til udvalgets medlemmer, som viste,
at fraflytningen faktisk ikke er så slem, den største udfordring er derimod at
befolkningen bliver ældre og ældre. Der vil til næste møde blive udarbejdet
materiale angående de demografiske forhold.
- Peter Larsen fra Brønden stillede sig uforstående overfor alle de træer, der er
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blevet fjernet på kommunens vejarealer samt på nærved liggende private matrikler i
den seneste tid. Han efterspurgte en bedre information i forbindelse med denne
slags projekter. Christian Roslev bemærkede, at den manglende kommunikation er
taget til efterretning i administrationen. På næste møde i Distriktsudvalget kommer
en fra driften og fortæller om den træfældning, der sker i kommunen i øjeblikket.
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Mette Hardam

Per Møller

Søren Holm Kristensen

Jørgen Steengaard

Alice Schneider

Meike B.Thomsen

Jørn Andersen

Niels-Ove Vestergaard

Thomas Jørgensen

Poul Nielsen

Mogens Berg

Kurt Kristensen

Birthe Løgtved

Bjarne Krogh-Pedersen

Lars Larsen

Jette Abildgaard

Vibeke Olsen

Lee Clayton

Birthe Pagh

Søren B.Sørensen

John Vognsen

Peter Larsen

Kennet M. Mortersen

Margrethe Vejby

Bahram Dehghan

Jens Hedegaard Kristensen

Søren Østergård
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