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1.

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.

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

Beslutning Distriktsudvalget den 10. juni 2015
Godkendt med følgende bemærkning:
I punkt 9 ” Ansøgning om midler til ny innovativ udstillingshal i den gamle Baptist
Kirke i Østervrå”, mangler der en indstilling. Indstillingen er: Teknik- og
Miljødirektøren indstiller, at der bevilges 134.390,- kr. til etablering af ny innovativ
udstillingshal i Østervrå.
Afbud:
Meike B. Thomsen
Jørgen Steengaard
Alice Schneider
Poul Nielsen
Birthe Løgtved
Vibeke Olsen
Lee Clayton
Birthe Pagh
Margrethe Vejby
Søren Østergård
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2.

Godkendelse af referat fra mødet den 17. marts 2015

Beslutning Distriktsudvalget den 10. juni 2015
Godkendt uden bemærkninger.

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

Afbud:
Meike B. Thomsen
Jørgen Steengaard
Alice Schneider
Poul Nielsen
Birthe Løgtved
Vibeke Olsen
Lee Clayton
Birthe Pagh
Margrethe Vejby
Søren Østergård
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3.

Træer på kommunens vejarealer

Sagsfremstilling
Som opfølgning på det, der blev snakket om på sidste møde i Distriktsudvalget,
kommer Søren Hoff Brøndum fra Center for Park og Vej og fortæller om driften af
det grønne langs kommunens veje og pladser.

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

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller punktet til orientering/drøftelse.
Beslutning Distriktsudvalget den 10. juni 2015
Orienteringen er taget til efterretning.
Bemærkninger:
Søren Hoff Brøndum fortalte om, hvorfor der bliver fældet så mange træer langs
kommunens veje i øjeblikket. Der er flere drifts- og trafiksikkerhedsmæssige grunde
til træfældningen i rabatterne. Se nedenstående:


Mere lys og sol på vejen/asfalten giver højere vejtemperatur, hvilket giver
mere effektiv glatførebekæmpelse.



Mindre grønt i rabatten giver bedre oversigtsforhold og mindsker risikoen
for påkørsler af vildt.



Færre træer og buske i rabatten giver færre forsikringsskader i forhold til
påkørsel af sidespejle, ridser o.l.



Sol og vind tørrer vejbanen, hvilket giver færre frostsprængninger og
asfaltens levetid forlænges.



Græs holder bedre på sideanlæg/skrænter end træer og buske – bedre
beskyttelse ved store regnskyl.



Mange grøfter og dræn tilstopper pga. af trævækst.



Mindre trævækst og buske giver en højere effektivitet på græsklipningen
dvs. færre fysiske forhindringer.

Der var forståelse i udvalget for det arbejde, der bliver lavet på kommunens veje i
forhold til det grønne. Dog blev der givet udtryk for, at orienteringen burde være
givet på et tidligere tidspunkt, hvilket Søren var enig i og han sluttede af med at
sige, at der var kommet få klager i forhold til antallet af positive tilkendegivelser fra
borgerne.
I forhold til retablering vil der i bynært område, som udgangspunkt blive stubfræset
og genetableret med græs.
Afbud:
Meike B. Thomsen
Jørgen Steengaard
Alice Schneider
Poul Nielsen
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Birthe Løgtved
Vibeke Olsen
Lee Clayton
Birthe Pagh
Margrethe Vejby
Søren Østergård

Distriktsudvalget - Referat - 10. juni 2015

Side 7 af 28

4.

Bibliotekets oplandsbetjening

Sagsfremstilling
Efter bogbussens ophør med udgangen af 2014 har man på biblioteket arbejdet
med forskellige former for betjening af oplandet. Biblioteket fortsætter med tiltag
som ”Bogen-kommer” og lydavis samt besøg på diverse daginstitutioner m.v.

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

Samtidig er der planer om at etablere yderligere betjening af oplandet. Det kunne
f.eks. være:


Forskellige afhentningssteder hvor lokale borgere kan afhente bestilte
materialer.



Oprettelse af samarbejde med lokale ildsjæle.

Det sidste forslag er i øjeblikket ved at blive etableret i Skærum.
Bent Birk Kristensen fra Center for Bibliotek og Borgerservice kommer og fortæller
Distriktsudvalget om de tanker og ideer, som er blevet vendt i forbindelse med
bibliotekets oplandsbetjening. Det er samtidig muligt for de lokale repræsentanter,
at give en tilbagemelding om der er lokal interesse og behov for biblioteksservice i
deres lokalområde.
Kirsten Jensen, som er Frederikshavn Kommunes børnekulturkonsulent, vil
ligeledes være til stede for at fortælle om hendes arbejdsopgaver og hvad hun
eventuelt kan være behjælpelig med i oplandet.
Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller punktet til orientering
Beslutning Distriktsudvalget den 10. juni 2015
Orienteringen er taget til efterretning.
Bemærkninger:
Kirsten Jensen, Frederikshavn Kommunes børnekonsulent, startede med at
præsentere sig selv. Hun har de sidste syv år arbejdet på Kunstmuseet Trapholt i
Kolding, hvor hun blandt andet har haft ansvaret for formidling til børn og unge,
skoletjeneste og feriearrangementer.
Foreninger og lokale ildsjæle er velkomne til at kontakte Kirsten, hvis de f.eks. har
brug for:
·
Sparring på og/eller samarbejde om projekter vedr. børne- og ungekultur:
Idéudvikling, proces, netværk, ansøgning til fonde m.v.
·

Hjælp til at finde de rette personer til samarbejde om idé- og
projektudvikling på børne- og ungekulturelle projekter.
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·

Rådgivning vedr. børne- og ungekultur generelt og specifikt.

Efterfølgende fortalte Bent Birk Kristensen, om de forandringer der er sket, siden
bogbussen stoppede ved udgangen af 2014. I Skærum er en gruppe lokale borgere
gået sammen om at oprette eget bibliotek, hvilket også skal fungere som depot, for
de bøger der bliver bestilt på biblioteket via nettet. Frederikshavn bibliotek hjælper
med rådgivning i forbindelse med opstarten af dette ”Skærum-projekt”.
Bent fremhævede, at det også vil være muligt at lave afhentningssteder i andre
byer i kommunen og at han derfor gerne ville have en tilbagemelding fra
lokalområderne, hvis nogen er interesseret i en sådan ordning.
Der var en kort orientering vedr. mulighederne på internettet og Bent fremhævede,
at man fra bibliotekets side gerne kommer ud i lokalsamfundene og orienterer om
de digitale muligheder.
I den efterfølgende diskussion var man inde på følgende:


Mogens Berg, Kurt Kristensen, Niels-Ove Vestergaard, Bjarne KroghPedersen og John Vognsen gjorde alle opmærksom på, at man ikke
støttede beslutningen om at lukke bogbussen, hvilket ses som et alvorligt
tilbageskridt for oplandsbyerne. Lukningen er resultatet af den
centralisering der sker i øjeblikke.



Distriktsudvalget skulle have været informeret inden bogbussen blev
lukket. Man var generelt uforstående overfor, at man har besluttet at
stoppe brugen af bogbussen og at man nu er villig til at bruge penge på at
forbedre bibliotekets oplandsbetjening igen.



Brugen af bogbussen har de sidste mange år været i tilbagegang, samtidig
med at der var en stor årlig udgift på driften af den.



Der arbejdes med at udvide skolebibliotekerne i oplandsbyerne og målet
er, at de skal være tilgængelige for offentligheden. Samtidig prøver man i
f.eks. Sæby, at de store folkeskoleelever bruger det offentlige bibliotek.
Disse tiltag fandt udvalget positive.



Bahram Dehghan understregede, at det vil være en god ide at bruge
børnekonsulenten, når der skal laves nye arrangementer/aktiviteter for
børn og unge. Specielt i de byer hvor skolerne lukker, er der behov for nye
initiativer.

Bent afsluttede med at opfordre til, at man kontakter ham, hvis der er ideer/behov
rundt om i landsbyerne, som biblioteket måske kan være med til at gøre noget ved.
Afbud:
Meike B. Thomsen
Jørgen Steengaard
Alice Schneider
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Poul Nielsen
Birthe Løgtved
Vibeke Olsen
Lee Clayton
Birthe Pagh
Margrethe Vejby
Søren Østergård
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5.

Flexboliger

Sagsfremstilling
Flexboligordningen er en del af regeringens indsats for at forhindre affolkning af
yderområderne og samtidig et instrument til at sikre vækst i yderområderne ved at
flere helårsboliger benyttes til fritidsformål. På den måde undgår landets
kommuner, at der unødigt står mange tomme helårsboliger på landet og forfalder.

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

Ordningen giver en ejer (eller en potentiel køber) af en helårsbolig mulighed for at
søge kommunen om at bruge helårsboligen som en såkaldt flexbolig. Det vil sige,
at kommunen meddeler samtykke til, at ejerens helårsbolig benyttes til fritidsformål
og senere vender tilbage til helårsbeboelse uden at ejeren anmoder om samtykke
hertil. Ejeren kan efterfølgende uden kommunens samtykke vælge at benytte
boligen på ny som helårsbolig efter ejerens behov. Der kan dog være regler i
anden lovgivning, som skal påses i denne sammenhæng, herunder fx planloven.
I modsætning til et egentligt fritidshus bliver det dermed med en flexbolig nemt for
ejeren at flytte permanent ind i huset, hvis man på et tidspunkt får lyst til det, og
indehaveren af tilladelsen kan frit vælge, hvornår vedkommende ønsker at vende
tilbage til helårsanvendelse af huset. Dermed kan fx pensionister lettere flytte ud i
deres fritidsbolig, når de har lyst uden at skulle igennem en bureaukratisk
ansøgningsproces (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter).
Tina Hedegaard Jensen fra Center for Teknik og Miljø kommer og fortæller om
hvordan ordningen bliver administreret i Frederikshavn Kommune. Tina vil med
udgangspunkt i forskellige steder i kommunen fortælle om, hvad der er mulighed
for, og hvilke udfordringer der evt. kan dukke op i forbindelse med f.eks. planloven.
Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller punktet til orientering.

Beslutning Distriktsudvalget den 10. juni 2015
Orienteringen er taget til efterretning.
Bemærkninger:
Tina Hedegaard Jensen fortalte om flexboligordningen og om hvordan
Frederikshavn Kommune har valgt at administrere denne ordning.
Flexboligordningen er en frivillig ordning, som Frederikshavn Kommune har valgt at
benytte i hele kommunen, med undtagelse af områder, der i lokalplan eller
masterplan er udlagt til helårsbeboelse.
Ordningen har været gældende siden 2013 og kommunen har fået forholdsvis
mange forespørgsler vedrørende emnet, men der er kun givet omkring ti tilladelser i
alt.
For at gøre ordningen endnu mere attraktiv er der nye lovforslag på vej:
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Kravet om landzonetilladelse til genoptagelse af helårsbolig efter tre år
forsvinder.



Ordningen udvides til også at kunne følge boligen. Boligen skifter fortsat
ikke status ved ejerskifte.



Tilladelsen til benyttelse som flexbolig kan tidsbegrænses fra Kommunens
side.



Kommunen kan i højere udstrækning selv sammensætte de administrative
retningslinjer for administrationen af ordningen.

Lovforslaget nåede ikke at blive behandlet inden valget, så det er derfor usikkert
hvornår og hvordan det ender med at se ud.
Efterfølgende var udvalget omkring følgende emner:


En landbrugsejendom kan som udgangspunkt ikke være en flexbolig, da
der er bopælspligt. Er der flere boliger på samme matrikel, er der mulighed
for, at man kan bruge ordningen. Jørn Andersen mente, at hvis ordningen
blev lavet om til også at gælde landbrugsejendomme, så ville det kunne
løfte kvaliteten på landbrugsejendommene. Dette vil dog også kræve en
ændring af landbrugsloven.



Regler i forhold til udlejning af bolig bliver ikke ændret, hvis boligen er en
flexbolig, fordi flexboligtilladelsen bortfalder når ejendommen tages i brug til
helårsbolig. Lejeres rettigheder i forhold til opsigelse ligger i lejeloven og
reguleres ikke gennem flexboligordningen. Til gengæld må en flexbolig
gerne udlejes som sommerhus, blot udlejningen ikke foregår
erhvervsmæssigt, da det så kræver en udlejningstilladelse. (Svarer til de
regler der er for at leje sit sommerhus ud)



Flextilladelsen kan ikke gå i arv fra forældre til børn, men en ægtefælle
betragtes som medejer, og vil derfor bevare/overtage tilladelsen.

Afbud:
Meike B. Thomsen
Jørgen Steengaard
Alice Schneider
Poul Nielsen
Birthe Løgtved
Vibeke Olsen
Lee Clayton
Birthe Pagh
Margrethe Vejby
Søren Østergård
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6.

Landsbyplaner - Din landsby 2030

Sagsfremstilling
På Distriktsudvalgsmødet den 17. marts 2015 blev der bevilget penge til
udarbejdelse af to landsbyplaner. Workshopforløbene kommer til at ligge i efteråret.

Åben sag
Sagsnr: 15/15508
Forvaltning: CTM
Sbh: rlbr
Besl. komp: DU

Der er kommet flere tilkendegivelser fra byer, som er interesseret i at være med i
projektforløbet. På mødet vil der blive trukket lod om hvilke to byer, der skal være
med i den nye omgang med landsbyplaner.
Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller punktet til afgørelse ved hjælp af lodtrækning.
Beslutning Distriktsudvalget den 10. juni 2015
Gærum og Østervrå skal i efteråret udarbejde landsbyplaner i samarbejde med
kommunen.
Afbud:
Meike B. Thomsen
Jørgen Steengaard
Alice Schneider
Poul Nielsen
Birthe Løgtved
Vibeke Olsen
Lee Clayton
Birthe Pagh
Margrethe Vejby
Søren Østergård

Distriktsudvalget - Referat - 10. juni 2015

Side 14 af 28

7.

Ansøgning om midler til etablering af hjertesti i Lyngså

Sagsfremstilling
I Lyngså er der et ønske om at få etableret en hjertesti. I den forbindelse har der
været taget kontakt til de berørte lodsejere, som alle har givet skriftlig tilladelse til
etablering af sti på deres jorde.

Åben sag
Sagsnr: 15/16136
Forvaltning: CTM
Sbh: rlbr
Besl. komp: DU

Stien skal starte ved legepladsen på Toften og derefter fortsætte langs den gamle
kystlinje fra istiden, hvor der er en pragtfuld udsigt over Kattegat og Læsø. Herefter
går turen vestpå til den gamle hede, som nu er opdyrket. Der er to ruter - en på 3,4
km og en på 2,7 km, begge ruter ender på Østkystvejen, hvor man kan se den
meget unikke landsbystruktur med over ti gårde integreret i bymiljø, hvoraf de fleste
ligger langs Østkystvejen. Ruterne etableres på eksisterende markveje og stier. (se
vedhæftede luftfoto)
Projektet har et samlet budget på 13.200,- kr. heraf er der frivilligt arbejde for
2.500,- kr. Tilskuddet der søges af Distriktsudvalget er på 10.700,- kr.
Projektet er med til at synliggøre naturen og skabe et fælles ansvar og ejerskab for
stierne og de naturarealer, som stierne går igennem. Stierne giver området en
merværdi både i forhold til bosætning og til brugen af landskabet.
Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at der bevilges 10.700,- kr. til etablering af
Hjertesti.
Beslutning Distriktsudvalget den 10. juni 2015
Distriktsudvalget bevilger 10.700,- kr. til etablering af Hjertesti i Lyngså.
John Vognsen orienterede om ansøgningens indhold og forlod herefter mødet
under behandling af punktet. Udvalget var enige om at støtte projektet.
Afbud:
Meike B. Thomsen
Jørgen Steengaard
Alice Schneider
Poul Nielsen
Birthe Løgtved
Vibeke Olsen
Lee Clayton
Birthe Pagh
Margrethe Vejby
Søren Østergård
Bilag
Luftfoto - Hjertesti lyngså .pdf (dok.nr.86472/15)
Ansøgningsskema - legeplads side 2.pdf (dok.nr.76690/15)
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Ansøgningsskema - legeplads side 1.pdf (dok.nr.76689/15)
Tilbud på materialer vedr hjertesti.pdf (dok.nr.94438/15)
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8.

Ansøgning om midler til udvikling af fælles hjemmeside for

Præstbro, Lyngså og Voerså
Sagsfremstilling
Siden foråret 2014 har landsbyerne Præstbro, Lyngså og Voerså nedsat en række
arbejdsgrupper, som har haft til opgave at identificere aktionsområder for aktiviteter
og projekter, som kan være med til at gøre lokalområdet mere attraktivt for både
lokale, gæster og potentielle tilflyttere. I forlængelse af dette arbejde blev der med
støtte fra Distriktsudvalget i efteråret 2014 udarbejdet en landsbyplan, der bl.a.
fastlagde mål for udviklingen af området.

Åben sag
Sagsnr: 14/21232
Forvaltning: CTM
Sbh: rlbr
Besl. komp: DU

Et af de tiltag, som bliver højt prioriteret, er etableringen af en ny og tidssvarende
hjemmeside, som bl.a. kan afspejle og understøtte den nye virkelighed i området.
Den nye virkelighed er bl.a. genereret af processen med landsbyplanen, hvilket er
kommet til udtryk i form af øget samarbejde mellem byerne og oplandet.
Arbejdsprocessen rummer i princippet både etablering af hjemmesiden og en
efterfølgende
vedligeholdelse. Borgerforeningerne ønsker selv at lægge en del midler i denne
proces, men da den centrale del af arbejdet kræver, at der bliver købt professionel
bistand og der ikke er lokale kræfter, som kan løfte denne opgave, håber man på
støtte til den del af projektet. (se uddybende beskrivelse i vedlagte bilag)
Projektet har et samlet budget på 51.000,- kr. heraf er der frivilligt arbejde for
11.000,- kr. og en egenfinansiering på 15.000,- kr. Tilskuddet der søges af
Distriktsudvalget er på 25.000,- kr.
En fælles hjemmeside kan give en samlet beskrivelse af hele lokalområdet, og
eksponere området udadtil. Samtidig kommer hjemmesiden med en række ”borgertil-borger” faciliteter, herunder en fælles elektroniskkalender, der bl.a. skal sikre en
bredere formidling af aktiviteter for området.
Det ansøgte beløb på 25.000,- kr. dækker udarbejdelse af hjemmesiden, indkøb af
gode fotos/illustrationer samt trimning af hjemmesiden.
Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Distriktsudvalget bevilger 25.000,- kr. til
etablering af ny fælles hjemmeside for Præstbro, Lyngså og Voerså.
Beslutning Distriktsudvalget den 10. juni 2015
Distriktsudvalget bevilger 25.000,- kr. til etablering af fælles hjemmeside i
Præstbro, Voerså og Lyngså
Søren Holm Kristensen orienterede om ansøgningens indhold og forlod herefter
mødet sammen med John Vognsen og Mogens Berg under behandling af punktet.
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Bemærkninger:
Der var en del snak i udvalget angående ansøgningen, da flere mente, at næsten
alle de repræsenterede byer i udvalget, står i den samme situation og gerne vil
udvikle en hjemmeside. Ud fra den betragtning var der flere, som mente, at det ville
være bedre at give et større beløb til en fælles skabelon/hjemmesideløsning, som
ville komme alle landsbyerne til gode. Det blev ligeledes bemærket, at ved et stort
samlet projekt, får man mere for pengene.
Selve projektet blev ikke anfægtet, det var prisen, der var til diskussion.
Tove Fønss koordinator for LAG Nord, gjorde opmærksom på, at et fællesprojekt vil
der kunne søges midler til i LAG Nord.
Mette Hardam formanden for Distriktsudvalget foreslog, at der laves en
arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med en fælles skabelon.
Problemstillingerne skal hurtigst muligt vendes med kommunens It-afdeling for at
høre, om der kan laves noget i kommunalt regi.
Slutteligt blev man enige om at støtte projektet i Voerså, Lyngså og Præstbro
forudsat, at der kan trækkes på de erfaringer, som de får i deres projektforløb.
Erfaringerne skal kunne brugs ved et eventuelt senere forløb i forbindelse med en
fælles løsning.
Afbud:
Meike B. Thomsen
Jørgen Steengaard
Alice Schneider
Poul Nielsen
Birthe Løgtved
Vibeke Olsen
Lee Clayton
Birthe Pagh
Margrethe Vejby
Søren Østergård
Bilag
Bilag 1_Tilbud Hjemmeside Voerså-Lyngså-Præstbro.pdf (dok.nr.83658/15)
Ansøgning - til hjemmeside Voerså-Lyngså-Præstbro.pdf (dok.nr.83657/15)
Bilag 2 - Ansøgning folder hjemmeside Voerså-Lyngså-Præstbro.pdf (dok.nr.83659/15)
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9.

Ansøgning om midler til ny innovativ udstillingshal i den

gamle Baptist Kirke i Østervrå
Sagsfremstilling
PixlArt ønsker at skabe en unik innovativ udstillingshal i den gamle Baptist Kirke i
Østervrå. Projektet skal bidrage positivt og konkret til regionens udvikling i form af
flere arbejdspladser, mere synlighed og turisme samt afholdelse af
kurser/undervisning til erhvervslivet og skoleelever.

Åben sag
Sagsnr: 15/17042
Forvaltning: CTM
Sbh: rlbr
Besl. komp: DU

Der er fokus på, at den digitale/elektroniske kunsthal kun er rammen om
begivenhederne, derfor er der lavet en række aftaler med stærke kompetencer
indenfor fotografi, som f.eks. bidrager med faglig viden på området.
PixlArt vil lave et undervisningsforløb for børn og unge i at kommunikere med
billeder, hvilket skal ske i samarbejde med folkeskolerne i Nordjylland. Udover
formidling og undervisning i fotokunst, bliver der også sat fokus på de sociale
medier, og hvad billeder kan bruges til i den forbindelse. Det forventes, at ca. 800
børn kan komme gennem forløbet pr. år. For at sikre dynamik, nytænkning,
troværdighed og faglige aktiviteter af høj kvalitet er der indgået aftaler med bl.a.
Dansk Journalist Højskole, Skanderborg Festival, Det Musiske hus og Fotoskolen
Fatamorgana.
Ud over det mere overordnede program vil der i det daglige også blive afholdt
almindelige klubaftner og specielle events kan f.eks. være ”LAN-parties” eller
bingospil for døve.
Der sættes fokus på synlighed. Med en medlemsskare indenfor medieverden, har
foreningen en fordel i at få deres budskab igennem til omverdenen. Der vil i
fællesskab blive lavet magasiner, som omtaler udstillinger, undervisningsforløb og
andre tiltag. (se yderligere beskrivelse i vedlagte bilag).
Projektet har et samlet budget på 1.967.000,- kr. heraf er der en egenfinansiering
på 489.610,- kr. Tilskuddet der søges Distriktsudvalget er på 134.390,- kr. Der er
givet 200.000,- kr. fra LAG Nord samt 1.143.000,- kr. fra andre fonde.
Beslutning Distriktsudvalget den 10. juni 2015
Distriktsudvalget bevilger 134.390,- kr. til etablering af en ny innovativ udstillingshal
i Østervrå.
Rikke Løgtved Bruus orienterede om ansøgnings indhold, som Tove Fønss kom
med supplerende bemærkninger til.

Bemærkninger:
Generelt syntes udvalget, at projektet lød spændende og man ville gerne støtte det.
Enkelte syntes dog, at det var et stort beløb og at man skulle overveje at give
halvdelen af pengene. Men da der sandsynligvis ikke kommer flere LAG-projekter i
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år, var det et stort flertal, som stemte for at give alle pengene.
Afbud:
Meike B. Thomsen
Jørgen Steengaard
Alice Schneider
Poul Nielsen
Birthe Løgtved
Vibeke Olsen
Lee Clayton
Birthe Pagh
Margrethe Vejby
Søren Østergård
Bilag
Bilag - uddybende tekst - DU 10.06.2015.pdf (dok.nr.94122/15)
Ansøgningsskema .pdf (dok.nr.88408/15)
Tilbud - Scooter.pdf (dok.nr.93974/15)
Tilbud - pixlartepson.pdf (dok.nr.93971/15)
Tilbud - Skærme.pdf (dok.nr.93968/15)
Tilbud - Tao Lytzen.pdf (dok.nr.93965/15)
Tilbud - Hardware styring af skærme.pdf (dok.nr.93964/15)
Tilbud - 15354.pdf (dok.nr.93948/15)
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10. Økonomi
Sagsfremstilling
Bilag med status på Distriktsudvalgets økonomi pr. dags dato er vedlagt til
orientering.

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

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller punktet til orientering
Beslutning Distriktsudvalget den 10. juni 2015
Orienteringen er taget til efterretning.
Bemærkninger:
Før dagens møde, var der et disponibelt beløb på i alt 583.598,- kr., heraf måtte
maksimum 183.598,- kr. anvendes til projekter, der ikke var støttet af LAG-Nord.
Efter at dagsordenens 3 ansøgninger (pkt. 7-9) har fået tildelt midler, er der et
disponibelt beløb på 414.208,- kr., hvoraf maksimum 148.598,- kr. må anvendes til
projekter, der ikke er støttet af LAG- Nord.
Efter d.d. er der tre ansøgningsrunder tilbage inden årets udløb.
Afbud:
Meike B. Thomsen
Jørgen Steengaard
Alice Schneider
Poul Nielsen
Birthe Løgtved
Vibeke Olsen
Lee Clayton
Birthe Pagh
Margrethe Vejby
Søren Østergård
Bilag
Økonomioversigt juni 2015.pdf (dok.nr.94416/15)
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11. Orientering

Åben sag

Sagsfremstilling
Landsbypedeller

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

Projektet har nu været i gang i knap de 3 måneder, som er afsat til prøveprojektet.
Det har kørt ganske upåklageligt, set fra Projektafdelingens side med samarbejdet
med landsbyerne, herunder koordinatorerne og kontaktpersonerne.
En del opgaver har været afhængige af vejrliget, men generelt har
Projektafdelingen nået de lovede opgaver.
Der var inden opstart en benhård prioritering af ønskerne. Dels blev
vedligeholdelsesopgaver frasorteret og dels blev der set på opgavens sæson.
Desuden blev opgaver, som normalt ligger indenfor Park & Vejs område frasorteret.
Der var dog fortsat masser af opgaver at gå til. Nedenfor er en liste af de
gennemførte opgaver.

·
·
·
·
·

STRANDBY
Bølgebryderne renset op ved sønderstrand
Pladsen og stenen ved Erik Svendsens sten renset op
Containerpladsen er ryddet og rengjort
Huller til flagalle er genetableret
Byskilte renset

·
·

ELLING
Spejderhytten – fjernet hæk, klippet grene og fortovskanter, generel oprydning
Trætrekant fjernet fra skolen

·
·

LYNGSÅ
Klubhus malet indvendigt
Værestedet – køkken og stue malet, julepynt malet

·
·
·
·
·
·

VOERSÅ
Multibanen – overdækning malet
Fugletårne malet
Legeplads malet
Bålhytte/shelters og bænke malet
Skulptur malet
Flisebelægning ved torvet renset

·
·
·
·

PRÆSTBRO
Klubhuset – malet og klar til indvielse 14. maj 2015
6 stk. ”byporte” malet
Fiskekutter malet
Rækværk ved stadion malet
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De næste par uger vil blive brugt til at færdiggøre opgaver, følge op på de færdige
opgaver og lige få lukket opgaverne ned/ryddet op.
Det har været en positiv oplevelse – om end der har været fart på. Samarbejdet
med de lokale tovholdere har været fantastisk.
Projektafdelingen, den 27. maj 2015

Puljen for Landsbyfornyelse 2014 – 2025
Der er til dato skrevet til ca. 130 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 ejendomme har ingen tilmeldte personer på
adressen og opfylder betingelserne for støtte i henhold til landsbyfornyelsespuljen.
Af disse ca. 130 ejendommen er der p.t. indgået 34 bindende aftaler om nedrivning
med ejerne. Der arbejdes herudover med 14 ejendomme, hvor ejerne ønsker at
komme i betragtning til nedrivningspuljen.
De ovennævnte 14 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 af et konkursbo til nedrivning og med aftale om
overdragelse til den lokale grundejerforening. Der er opkøbt yderligere 1 ejendom
fra et ”afsluttet konkursbo” med henblik på salg af grunden til nabo.
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 arbejdsløn fra håndværker m.v.
Pulje 1 er afsluttet, dvs. at alle bygninger er nedrevet.
Pulje 2 er delvis afsluttet, dvs. at 5 ejendomme er nedrevet.
Pulje 3 er afsluttet, dvs. at alle bygninger er nedrevet.
Pulje 4 er i gang, dvs. entreprenøren er i gang med at nedrive bygningerne. Dette
arbejde forventes at være færdigt medio juli 2015.
Pulje 5 er afsendt til rådgiver for miljøscreening, udbud mv. Der afholdes licitation i
juli 2015, og arbejdet forventes udført i august / september 2015.
Pulje 6 kommer til at bestå af 3 – 4 ejendomme, således at udbuddet kan holde sig
inden for den samlede budgetramme for 2014.
I vedlagte bilag findes en liste over alle puljerne.
Man er nu klar til at tage hul på budgetrammen for 2015.
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 3. august 2015.
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Fra Sted til Sted
I projektet fra Sted til Sted er der blevet udarbejdet et endeligt program, for de
aktiviteter der er planlagt for uge 31 (se vedlagte program og plakat). Der bliver
afholdt 26 arrangementer i 11 landsbyer. I løbet af juni måned vil der blive aktivitet
på Facebook.
Inspirationstur – Tema - socialøkonomiske virksomheder
Der afholdes inspirationstur onsdag den 19. august 2015, hvilket er dagen før den
oprindelige mødedato, som vi har været nød til at flytte. Turen er planlagt til at
starte kl. 14.00. Med forbehold for at der kan være mindre ændringer, ser
programmet sådan ud:
- Stiftelsen Købmandsgården
- Skovsgård Hotel
- Råd og Dåd
De tre virksomheder udgør til sammen Skovsgård-modellen. Virksomhederne er tre
separate enheder – økonomisk, juridisk, organisatorisk – men med fælles baggrund
og en stor grad af samarbejde i det daglige arbejde. De tre virksomheder har
hjemme i lokalområdet Skovsgård, Torslev og Attrup – midt i Jammerbugt
Kommune.
Nyt fra sekretariatet
Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller punktet til orientering.
Beslutning Distriktsudvalget den 10. juni 2015
Orienteringen er taget til efterretning.
Bemærkninger:
Puljen for Landsbyfornyelse 2014 – 2025
Mette Hardam henviste til en konference, hun havde deltaget i, hvor der var gode
eksempler på, hvordan man havde genbrugt de grunde, som kom til at stå tomme,
efter at huset var blevet revet ned. Det er vigtigt med en fremtidig planlægning for
de tomme grunde, som kommer til at ligge rundt omkring i landsbyerne.
Nyt fra LAG Nord
Tove Fønss opfordrede til, at man søgte LAG Nord om midler. Der er ind til videre
kun et projekt fra Frederikshavn Kommune, der har søgt midler fra puljen i 2015.
Hun henviste yderligere til den orientering, der fornylig er sendt ud omkring LAG
Nords aktiviteter.
Afbud:
Meike B. Thomsen
Jørgen Steengaard
Alice Schneider
Poul Nielsen
Birthe Løgtved
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Vibeke Olsen
Lee Clayton
Birthe Pagh
Margrethe Vejby
Søren Østergård
Bilag
Landsbyfornyelse - Status pr. 28. maj 2015 - Distriktsudvalget.pdf (dok.nr.94546/15)
Plakat_stedtilsted_2015_uge31_final A4 .pdf (dok.nr.95650/15)
A4_stedtilsted_2015_1-4_final.pdf (dok.nr.95649/15)
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12. Eventuelt
Beslutning Distriktsudvalget den 10. juni 2015
- Jens Hedegaard Kristensen orienterede om at Plan- og Miljøudvalget har indstillet
at lukke syv mindre genbrugspladser, der er utidssvarende indrettet i forhold til de
nye sorteringskrav, der vil komme med den nye affaldsplan. De syv
genbrugspladser er beliggende i: Elling, Jerup, Gærum, Kvissel, Skærum, Bangsbo
og Vangen. Det er sat som kriterie, at alle borgere ikke må have mere end 10 km til
en genbrugsplads.

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

- Søren Holm Kristensen reklamerede for Middelalderdagene på Voergaard Slot,
som foregår fra den 11. juli til den 19. juli 2015.
- Lars Larsen spurgte til de nye regler, som Energistyrelsen har udsendt
vedrørende opstilling af forsamlingstelte, scener m.v. Reglerne er trådt i kraft pr. 1.
januar 2015.
Efter de nye regler skal:
- transportable telte, som ejes privat og anvendes privat af ejer (eks. Familiefester,
konfirmationer, sølvbryllupsfester, mv.) til flere end 150 personer samt
- transportable telte, der ikke opstilles til privat brug (byfester, åbent hus
arrangementer, firmafester mv.) men som er større end 50 m2 .
enten certificeres efter reglerne i certificeringsordningen eller alternativt skal
opstilling af konstruktionen byggesagsbehandles af kommunens
byggesagsafdeling.
Mange spejdere og foreninger må ikke længere anvende deres telte, i forhold til de
nye krav og Lars efterspørger i den forbindelse en tilkendegivelse fra kommunen
angående problemstillingerne.
Afbud:
Meike B. Thomsen
Jørgen Steengaard
Alice Schneider
Poul Nielsen
Birthe Løgtved
Vibeke Olsen
Lee Clayton
Birthe Pagh
Margrethe Vejby
Søren Østergård
har udsendt nye regler om opstilling af forsamlingstelte, scener m.v.
Reglerne er trådt i kraft pr. 1. januar 2015.
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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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