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1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
Godkendt.
 
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke 
Olsen, Birthe Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren 
Østergård.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/243
 Forvaltning: CTM
 Sbh: lssc
 Besl. komp: Distriktsudvalget
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2. Godkendelse af referat fra mødet den 10.juni 2015

Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
Godkendt.
 
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke 
Olsen, Birthe Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren 
Østergård.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/243
 Forvaltning: CTM
 Sbh: lssc
 Besl. komp: Distriktsudvalget
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3. Velkommen til Centerchef, Boie Frederiksen

Sagsfremstilling
Formand, Mette Hardam byder velkommen til Centerchef, Boie Frederiksen der 
fremover deltager på Distriktsudvalgets møder efter at Christian Roslev ikke 
længere er ansat ved Frederikshavn Kommune.
 
Boie præsenterer sig selv.

Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering.

Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
Mette Hardam bød velkommen og Boie Frederiksen præsenterede sig selv.
 
Boie Frederiksen er Centerchef for Teknik & Miljø i Frederikshavn Kommune. I 
Distriktsudvalgets forretningsorden står der, at det er den tekniske direktør der 
deltager i udvalgets møder. Men den tidligere direktør Christian Roslev har sagt op 
og kommunaldirektør Mikael Jentsch har overtaget hovedparten af Christians 
opgaver. Boie ser dog landdistriktsudviklingen som en spændende opgave og har 
derfor ønsket at deltage i Distriktsudvalget. 
Boie har tidligere været ansat i Miljøministeriet og har dér arbejdet med bl.a. 
vådområder og landdistriktsprogrammer. 
 
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke 
Olsen, Birthe Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren 
Østergård.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/243
 Forvaltning: CTM
 Sbh: lssc
 Besl. komp: Distriktsudvalget
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4. NT - Transport i landdistrikterne

Sagsfremstilling
NT og GO MORE har indgået et samarbejde. 
På Distriktsudvalgets møde vil NT fortælle om de nye muligheder samarbejdet 
giver – særligt i forhold til supplerende transportformer i landdistrikterne. 
 
NT kommer bl.a. ind på følgende:

1. Gennem især GO MORE Samkørselsordning tilbydes borgerne i 
kommunens ydreområder, hvor dækningen med offentlige transportformer 
er begrænset, et supplement til privat transport.

2. Det kan være vanskeligt at komme til Aalborg Lufthavn til/fra Frederikshavn 
kommunen. Gennem GO MORE Samkørselsordning og i mindre grad 
Delebilsordningen tilbydes kommunens borgere et supplement til de øvrige 
former for kollektivt transport til denne specifikke destination.

Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at 

 Distriktsudvalget tilkendegiver en positiv holdning til, at Frederikshavn 
Kommune indgår i et samarbejde med NT og GO MORE.

 Distriktsudvalget anbefaler overfor Plan- og Miljøudvalget at Frederikshavn 
Kommune skal bidrage til projektet. 

Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
Der er generelt positive tilkendegivelser fra Distriktsudvalgets medlemmer. 
Indstillingen godkendes og udvalget anbefaler overfor Plan- og Miljøudvalget, at 
Frederikshavn Kommune bidrager til projektet.
 
BEMÆRKNINGER:
NT orienterede om de nye muligheder, som et samarbejde med GoMore kan være 
garant for. I forhold til landdistrikterne kan der være et større eller særligt behov for 
samkørsel og delebiler. NT ønsker at bidrage til at højne betjeningen af kollektiv 
trafik i landdistrikterne via samarbejdet med GoMore.
Via NT"s hjemmeside kan man enten tilbyde eller søge efter samkørsel og delebiler 
- herefter ledes man til GoMores portal/hjemmeside. GoMore håndterer 
kundeservice, forsikringer mm. NT er alene formidlere af ordningen. De har ingen 
økonomisk aftale med GoMore. 
GoMore er et velafprøvet koncept som NT kan står indenfor. Borgerne har tillid til 
NT. Når NT indgår samarbejdet, så er de garant for, at det er en veletableret 
virksomhed, som man kan stole på. NT håber således, at de kan bidrage til øget 
opmærksomhed og brug af GoMores koncept.
 
I første fase ønskes det, at samarbejdet med GoMore lanceres som et pilotprojekt 
på et halvt år i tre kommuner, hvoraf Frederikshavn Kommune er den ene. I den 

 Lukket sag

 Sagsnr: 14/243
 Forvaltning: CTM
 Sbh: lssc
 Besl. komp: Distriktsudvalget
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forbindelse vil der på relevante steder i oplandet opsættes GoMore-
opsamlingssteder. Ved Molslinjen i Århus har man gode erfaringer med sådan en 
løsning. Det skaber synlighed og enkelthed omkring konceptet, når der er et fysisk 
sted at mødes.
Kurt Kristensen fra Elling foreslår, at det vil være helt naturligt at placere 
opsamlingssteder ved andre busstoppesteder og stationer. Centerchef Boie 
Frederiksen orienterer om, at tanken har været vendt med politiet, men at det 
umiddelbart ikke er muligt at dispensere fra standsningsforbuddet på 12 meter 
foran og bag busholdepladserne. 
 
Udvalgets medlemmer pointerer, at der allerede er mange selvforstaltede 
opsamlingssteder til samkørsel. Frederikshavn Kommune opfordres til at spørge 
landsbybeboerne om placeringerne, da de kender lokalområde og behov bedst.
Landsbyerne opfordres hermed til at overveje, om der allerede er et naturligt 
opsamlingssted i deres by eller om der findes et andet muligt sted for etablering af 
et GoMore-opsamlingssted. Herefter vil der blive udvalgt et par steder til det 
kommende halve års pilotprojekt. 
Forslag til opsamlingssteder sendes til sekretæren for Distriktsudvalget, Line 
Schulz på LSSC@frederikshavn.dk – gerne inden mandag den 12.oktober.
 
Der bliver spurgt til, om samarbejdet med GoMore er et skjul for nedskæringer på 
den eksisterende offentlige transport.
NT svarer, at det er det absolut ikke. Det skal udelukkende ses som et supplement. 
NT supplerer med, at undersøgelser fra andre lande viser, at hvis der er øget 
mulighed for samkørsel eller delebiler køber man i husstanden sjældent en bil nr. 
to. Derfor vil man naturligt også benytte bus, tog, cykel mm oftere. Således har NT 
selvfølgelig en forhåbning om, at samarbejdet med GoMore vil afføde flere brugere 
af den allerede eksisterende offentlige transport. 
 
Bahram Dehghan spørger interesseret ind til, om der er lavet beregninger på, hvor 
meget CO2 der spares i forbindelse med samkørsel. NT orienterer om, at der ikke 
direkte på GoMores løsninger er lavet miljøregnskab over CO2-forbruget, men at 
man som hovedregel regner med, at der forsvinder 5-6 private kørsler for hver 
delebil man sætter i omløb.
Orla Pedersen fra Hørby har brugt GoMore-ordningen længe. Han supplerer med, 
at man ved brug af GoMore-portalen kan aflæse CO2-regnskabet for egne 
samkørsler. Det fungerer rigtig godt. Orla er meget positiv overfor konceptet og 
anbefaler det gerne. Orla supplerer med, at rating-systemet, hvor man giver sin 
samkørselspartner karakterer efter hver tur, er et rigtig godt system der sikre, at 
dårlige oplevelser lynhurtigt sorteres fra. 
 
NT opfordres til at tydeliggøre, at man selv kan bestemme fra gang til gang hvem 
der skal køre med og at det er let at melde sig ud af ordningen igen. Hvis man har 
en sund skepsis over nye tiltag er det rart at vide, at man nemt kan bakke ud af det 
igen. 
 
NT afslutter oplægget med, at orienterer om, at projektet bliver skudt i gang med en 
reklamekampagne som bl.a. bliver husstandsomdelt sammen med lokalavisen.Det 

mailto:LSSC@frederikshavn.dk
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forventes at samarbejdet lanceres i november. 
 
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke 
Olsen, Birthe Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren 
Østergård.
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5. Tilgængelighed for alle

Sagsfremstilling
Handicaprådet i Frederikshavn Kommune har udgivet folderen ”Tilgængelighed for alle”. Find den bl.a. 
på kommunens hjemmeside: 
http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Ledelsessekretariatet/politik_og_demokrati/Tilgaengelighed
_for_alle_(2015).pdf. 
 
Formålet med folderen er, at give borgerne informationer om adgang og tilgængelighed i Frederikshavn 
Kommune. Det omhandler ikke kun tilgængelighed i forbindelse med uddannelsesmuligheder, adgang til 
idrætsfaciliteter, adgang til information, adgang til gode boliger osv.  Det handler i høj grad også om 
tilgængelighed i naturen, i trafikken samt i by- og landmiljøet. 
 
Folderen er i sin nuværende form meget koncentreret omkring kommunens tre største byer 
Frederikshavn, Skagen og Sæby, derfor er det et ønske fra Handicaprådets side, at folderen bliver mere 
dækkende for hele kommunen. Dette betyder, at der skal være flere informationer omkring forholdene i 
oplandsbyerne. Det foreslås således, at Distriktsudvalget skal med i processen, næste gang folderen 
skal revideres. 
Det kunne f.eks. være godt hvis sommerhusområderne, tilgængeligheden i kommunens forskellige kirker 
og evt. forsamlings- og fælleshuse kom med i folderen. 
 
Handicaprådet v/ formand Aksel Jensen fortæller på Distriktsudvalgsmødet om arbejdet med 
tilgængeligheden i Frederikshavn Kommune.

Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering.

Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
Aksel Jensen, formand for Handicaprådet (samt medlem af underudvalget vedr. tilgængelighed) 
fremlagde målet med tilgængelighedsfolderen, som blev delt ud til alle på mødet.
Tilgængelighed er ens for mange mennesker. Ud over fysisk handicappede personer kan det også være 
ældre med rollator eller børn og barnevogne der kræver lidt ekstra af de fysiske rammer.
I folderen ”Tilgængelighed for alle” er adgangen til offentlige steder og naturområder beskrevet – dog er 
de fleste steder beliggende i de 3 største byer; Skagen, Frederikshavn og Sæby. Det vil 
Tilgængelighedsudvalget gerne gøre noget ved.
 
Som Tilgængelighedsudvalg kan vi ikke være alle steder. Men det er jer, der kender forholdene i og 
omkring fællesfaciliteterne ude i jeres byer. Fællesfaciliteter kan for eksempel være kirken, 
foreningshuse, idrætshuse og sportspladser, legepladser, naturstier mm.
Tilgængelighedsudvalget vil gerne invitere Distriktsudvalgets medlemmer til et samarbejde. Ønsket med 
samarbejdet er, at få registreret hvad der er af tilgængelige faciliteter ude i landsbyerne – og således få 
dem beskrevet i tilgængelighedsfolderen.
I den nuværende folder er det forsøgt at tage de større naturområder med. Men vi manglet fx stadig at 
vide, om det er muligt for kørestolsbrugere at komme med i kano på Voerå og hvad der ellers findes af 
rigtig gode tilbud i landdistrikterne.
Det er ikke sikkert, at der i dag er så mange handicappede i jeres lokalområde. Men vi bliver alle ældre, 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/243
 Forvaltning: CTM
 Sbh: lssc
 Besl. 
komp: Distriktsudv
alget

http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Ledelsessekretariatet/politik_og_demokrati/Tilgaengelighed_for_alle_(2015).pdf
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og mange ældre bliver boende i deres eget hus i længere tid. Hvis vi vil have dem til at blive boende i 
vores landsbyer, så skal vi også tage hensyn til deres behov og bl.a. hjælpe dem med adgang til vores 
fællesfaciliteter. 
 
Folderen revideres hvert 4. år men stederne er foranderlige og materialet i folderen bliver hurtigt 
forældet, så nu tænkes der i at få det digitaliseret.
 
Tilgængelighedsudvalget vil gerne bidrage med et let omsætteligt skema, som landsbyerne kan benytte 
til registreringen af deres fælles faciliteter. I første omgang handler det om at vurdere om arealet er 
handicapvenligt. F.eks. om det er befæstet eller ej.
 
Efter Aksel Jensens oplæg kvitterede Mette Hardam med en klar opfordring til alle Distriktsudvalgets 
medlemmer om at registrere forholdene i deres lokalområde, så informationerne om tilgængeligheden 
kan komme alle til gode. Mette fortsatte med, at det også er vigtigt at tænke tilgængeligheden ind 
allerede hvis man går med renoveringstanker af forsamlingshuse mm.
 
Der var generelt enighed blandt Distriktsudvalgets medlemmer om, at oplægget var inspirerende og at 
man ønskede at deltage i samarbejdet. Medlemmerne synes det er en god idé med et skema. 
 
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke Olsen, Birthe Pagh, 
Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren Østergård.
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6. Puljen for Landsbyfornyelse

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø v/ Henning Eriksen giver en kort orientering om 
udgangspunktet og prioriteringerne i arbejdet med nedrivningen af de forfaldne 
huse i Frederikshavn Kommune. Vedlagt som bilag er ”Handlingsplan for indsats 
mod forfaldne huse”.
Der gøres desuden status over 2014- og 2015-puljen.
 
Der lægges endvidere op til en snak i udvalget om håndteringen af de tomme 
grunde efter nedrivning. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har netop udgivet 
en ny publikation i samarbejde med Cowi. Hent publikationen ”Ny anvendelse af 
TOMME grunde” her: http://www.mbbl.dk/publikationer/ny-anvendelse-af-tomme-
grunde-efter-nedrivning

Indstilling
Centerchefen for Teknik & Miljø indstiller punktet til orientering og drøftelse.

Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
Henning Eriksen fra Center for Teknik & Miljø gennemgik handlingsplanen og lagde 
vægt på, at det er de nedrivningsklare huse, der har førsteprioritet fra Plan- og 
Miljøudvalget. Renovering, opkøb mm kommer således i anden række. På den 
måde opnår man flest synlige resultater for pengene. 
Frederikshavn Kommune har en del henvendelser fra borgere i det åbne land. Men 
her er prioriteringen klar: Det er de synlige ejendomme – primært i landsbyerne – 
der har første prioritet. Det har resulteret i en venteliste på ca. 10 huse i det åbne 
land der er klar til nedrivning, hvis puljemidlerne ikke bliver brugt på anden mere 
synlig nedrivning. 
 
Henning orienterede herefter om den aktuelle status over nedrivningerne. Vi er 
kommet rigtig godt i mål med midlerne fra 2014 og det kommer til at gå godt med 
2015. 
 
Udgangspunktet for aftalerne med entreprenørerne blev belyst særligt ift. 
håndteringen af den tomme grund. Entreprenørerne er ansvarlige for, at grunden 
fyldes op med sand samt 10 cm muldjord hvorpå der sås græs. Dernæst er det 
aftalt med ejeren, at de skal holde grunden. Det er ikke en juridisk aftale med ejer – 
det er snarer en signalværdi. Loven giver desværre ikke kommunen nogle konkrete 
værktøjer til håndhævelsen. Her er det ejendomsretten der vægter højest.
 
Poul Nielsen fra Understed fortalte at der efter nedrivning af et hus i Understed ikke 
er kørt jord/muld på og at der stadig ligger murbrokker mm. Henning har ikke 
tidligere hørt om situationen, men vil meget gerne se på den. I det pågældende 
tilfælde er der måske lavet en særlig aftale med Understed Idrætsforening.
 
Der bliver desuden spurgt ind til om kommunen har nogle værktøjer/lovgivning eller 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/17444
 Forvaltning: CTM
 Sbh: heer
 Besl. komp: Distriktsudvalget
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forpligtigelse i forhold vedligeholdelse og oprydning på forsømte arealer. 
Der orienteres om at Vejafdelingen gerne modtager henvendelser om manglende 
klipning af træer og buske der dermed forhindrer forsvarlig passage på fortovet. 
Ligeledes tager de imod henvendelser vedr. manglende snerydning af fortove. Her 
har kommunen mulighed for at varsle et påbud.
På selve grunden kan kommunen ikke gøre så forfærdeligt meget. Her er der tale 
om ejers ejendomsret. En grund skal holdes i sømmelig stand – derved menes, at 
der f.eks. ikke må være oplag af skrald.
 
Margrethe Vejby fra Aalbæk spørger til, hvor ofte kommunen revurderer de der 
bliver prækvalificeret. Henning orienterer om, at der i øjeblikket er 10-12 
prækvalificerede entreprenører og til hver af puljerne er der udvalgt lidt forskellige 
til at løse opgaven. Entreprenørerne bliver hovedsagligt valgt ud fra prisen, da det i 
forhold til Handlingsplanen er en prioritet at få gennemført flest mulige nedrivninger 
for pengene. Henning vil undersøge mulighederne for at få en ny prækvalificering 
igennem.
 
 Formand, Mette Hardam anbefaler at landsbyerne selv tager aktiv del i opkøb af 
faldefærdige ejendomme. Henning supplerer med at landsbyer, foreninger, naboer 
mm, som har interesse i at købe en faldefærdig ejendom for at erhverve sig 
grunden, altid er velkomne til at henvende sig på forhånd, for at få et eventuelt 
tilsagn om nedrivning.
 
Lars Larsen fra Dybvad spørger ind til hvilke omkostninger der er ved at købe en 
grund med en nedrivningsklar ejendom. Henning vil skyde på at det i runde tal 
bliver ca. 25.000 kr. Det har været et beløb i den størrelsesorden ved de 2 grunde 
som kommunen har været involveret i. 
Derudover kommer et årligt beløb til ejendomsskatter, vedligeholdelse og 
vintervedligeholdelse – formentlig i omegnen af 5-10.000 men det kommer jo helt 
an på hvor meget af arbejdet man selv gør. Vand- og kloaktilslutningen er det 
muligt helt at lukke for. Så her skal er der ingen udgift. Man kan også søge om at få 
ejendomsskatten nedsat, men her skal man henvende sig til skat. Jørn Andersen 
fra Strandby supplerer med, at hvis man er en forening der opkøber, så kan man 
slippe for ejendomsskatten og vedligeholdelsen kan landsbypedellerne måske 
hjælpe med.
 
Afsluttende bliver det understreget, at Frederikshavn Kommune meget gerne 
hjælper så meget som muligt, hvis lokalsamfundet har lyst til at opkøbe 
faldefærdige ejendomme for efterfølgende at benytte og vedligeholde arealerne. De 
tomme grunde, der står tilbage efter en nedrivning, kan måske give nye muligheder 
for udviklingen i lokalområdet.
 
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke 
Olsen, Birthe Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren 
Østergård.

Bilag
Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse_hæfte (dok.nr.153379/15)
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Status pr. 25. september 2015 - Distriktsudvalget.docx (dok.nr.156667/15)
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7. Digital synlighed

Sagsfremstilling
På sidste Distriktsudvalgsmøde den 10.juni 2015 gav pkt. 8 ”Ansøgning om 
udvikling af fælles hjemmeside for Præstbro, Lyngså og Voerså” anledning til 
spørgsmål vedr. brug af kommunens hjemmeside til en digital landsbyportal.
Mulighederne for en sådan portal er vendt med styregruppen for kommunens 
hjemmeside. Det er desværre ikke muligt med det nuværende system, at give 
landsbyerne et selvstændigt login til den kommunale hjemmeside. Dette bevirker at 
landsbyerne i så fald ville få adgang til at lægge indhold ind på, redigere eller helt 
slette indhold fra alle kommunens andre undersider. Hvilket selvsagt ikke er 
anbefalelsesværdigt.
 
Muligheder på Frederikshavn Kommunes hjemmeside 
Kommunens nuværende hjemmeside kan dog suppleres med mere information om 
landsbyerne, i det omfang det kan rummes af de eksisterende sider om 
landsbyerne. 
Der er allerede i dag et samlet interaktivt kort over hele kommunen, hvor man kan 
klikke på hver enkelt landsby for at få mere information. Find kortet her: 
http://frederikshavn.dk/Sider/Lokalsamfund.aspx?topemne=9746ec49-3fc4-49f6-
b97e-6af0721e2212&emne=21b2c75f-ce7f-471c-9e84-f1ea0761f67b
Dernæst har hver enkelt by en hel side, som kan fyldes med det indhold som 
landsbyen finder relevant – dog anbefales en vis ensartethed landsbyerne imellem. 
Som udgangspunkt kan sekretæren for Distriktsudvalget, Line Schulz altid 
kontaktes, hvis en by ønsker at opdatere sine informationer, supplere med nye fotos 
eller på anden måde opkvalificere informationerne om landsbyen på kommunens 
hjemmeside.
 
Der lægges op til en snak om hvorvidt Distriktsudvalget ønsker justeringer af den 
eksisterende kommunale hjemmeside. Er der noget landsbyerne særligt har behov 
for, som kommunens hjemmeside kan understøtte? Skal der være større synlige 
ikoner som linker til byens egen hjemmeside og/eller facebookside? Andre tiltag?
 
LAG Nord planlægger arrangement
Derudover støtter LAG Nord op om den digitale synlighed i landdistrikterne. Tove 
Fønss, koordinator for LAG Nord, vil på mødet fortælle om idéerne til et kommende 
LAG-arrangement. 
Tove opfordrer til, at et par personer der har interesse for det digitale medie kan 
indgå i en lille gruppe der stabler arrangementet på benene, så arrangementet 
svarer til det der er behov for i landsbyerne. Personerne behøver ikke at være 
medlem af Distriktsudvalget – så spørg gerne forud for mødet, om der er andre 
landsbybeboere, der har interesse og gode idéer til et LAG-møde om brugen af 
digitale medier til at skabe synlige landsbyer.

Indstilling
Centerchefen for Teknik & Miljø indstiller punktet til drøftelse.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/243
 Forvaltning: CTM
 Sbh: lssc
 Besl. komp: Distriktsudvalget

http://frederikshavn.dk/Sider/Lokalsamfund.aspx?topemne=9746ec49-3fc4-49f6-b97e-6af0721e2212&emne=21b2c75f-ce7f-471c-9e84-f1ea0761f67b
http://frederikshavn.dk/Sider/Lokalsamfund.aspx?topemne=9746ec49-3fc4-49f6-b97e-6af0721e2212&emne=21b2c75f-ce7f-471c-9e84-f1ea0761f67b
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Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
Sekretær for Distriktsudvalget, Line Schulz redegjorde kort for hvilke muligheder der 
er for at synliggøre landsbyerne mere på via kommunens hjemmeside. Alle 
opfordres til at komme med input til ændringer inden for de eksisterende rammer. 
Landsbyerne er desuden altid velkomne til at komme med rettelser/tilføjelser til 
fotos, tekst og links til den enkelte side om hver landsby.
 
Tove Fønss supplerede med tankerne bag LAG Nords kommende fokus på brugen 
af de digitale medier som middel til branding af landsbyerne. 
Distriktsudvalgets medlemmer bedes melde tilbage til Line Schulz, 
LSSC@frederikshavn.dk senest mandag den 5.oktober med den/de personer, der 
ønsker at supplere LAG Nords idéer i samarbejde med Tove Fønss.  
 
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke 
Olsen, Birthe Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren 
Østergård.

mailto:LSSC@frederikshavn.dk
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8. Inspirationstur - Socialøkonomiske Virksomheder

Sagsfremstilling
Formand Mette Hardam fortæller om Distriktsudvalgets seneste inspirationstur til 
Jammerbugt Kommune under temaet ”Socialøkonomiske Virksomheder – Skovsgård 
modellen”.
 
Læs rapporten om Skovsgård modellen her: 
http://www.stiftelsenkoebmandsgaarden.dk/Rapport%20Skovsgaard%20modellen.pdf
 
Der var flere medlemmer på turen, som viste interesse for at afprøve lignende 
koncepter i Frederikshavn Kommune.
 
Siden har Sekretariatet for Distriktsudvalget kontaktet Arbejdsmarkedscenteret for at 
høre om hvilke muligheder, der er i Frederikshavn Kommune. 
Arbejdsmarkedscenteret vil meget gerne fortælle om mulighederne på et møde for 
alle interesserede landsbybeboere og dernæst være med til at opstarte en proces 
med den/de landsbyer der kunne være interesserede i at teste konceptet i et konkret 
projekt.

Indstilling
Centerchefen for Teknik & Miljø indstiller, at Distriktsudvalget tager imod tilbuddet fra 
Arbejdsmarkedscenteret om afholdelse af et møde for drøftelse af Socialøkonomiske 
tiltag i landsbyerne og eventuelt opstart af pilotprojekt.

Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
Distriktsudvalget imødekom indstillingen og besluttede som opstart at invitere 
Arbejdsmarkedscenteret til at holde et oplæg i Distriktsudvalget, for at blive bedre 
klædt på til at drøfte mulighederne i lokalområdet.
 
BEMÆRKNINGER:
Formand Mette Hardam fortæller om en oplevelsesrig tur til Jammerbugt, hvor den 
stod på kaffe på Skovsgård Hotel, besøg hos købmanden i Bonderup, mad i 
cafeteriet på Attrup Lystbådehavn og et kig inden for hos Råd & Dåd. Alle stederne er 
drevet med en socialøkonomisk vinkel. Rasmus fra Råd & Dåd viste Distriktsudvalget 
rundt hele dagen. Det er prisværdigt det arbejde han lægger i det.
 
Birthe Løgtved fra Østervrå synes det var en fantastisk tur. Det gav hende inspiration 
til at tage Østervrås mountainbikeklub med på samme tur 14 dage efter. Birthe er 
interesseret i at høre mere om mulighederne og synes det kunne være rigtig 
interessant, hvis man kunne lave et lignende tiltag i Østervrå. 
 
Hørby tilkendegiver også deres interesse og supplerer med, at vi jo alle sammen ude 
i de mindre landsbyer kender til problematikken med, at Brugsen ofte er i farezonen. 
Det kunne være rigtig spændende, hvis man kan lave en model til afhjælpning af 
dette konkrete problem, som landsbyerne kan benytte sig af. 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/243
 Forvaltning: CTM
 Sbh: lssc
 Besl. komp: Distriktsudvalget

http://www.stiftelsenkoebmandsgaarden.dk/Rapport%20Skovsgaard%20modellen.pdf
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Poul Nielsen fra Understed italesætter den store tilstrømning af flygtninge til vores 
land og påpeger at landsbyerne mange gang sidder med manglende tilflytning. Poul 
spørger, om ikke de små virksomheder i lokalsamfund kan være med til at tage 
flygtningene i praktik, så de bliver opmærksomme på de mindre byer. Det kan blive 
en gevinst for landsbyerne på længere sigt.
 
Flere medlemmer ønsker mere information vedr. temaet her i Distriktsudvalget. Så de 
kan blive yderligere inspireret og få lidt mere konkret viden om mulighederne, inden 
de drøfter den med andre parter i lokalområdet.
Politiker, Bahram Dehghan supplerer med, at der er mange forudsætninger og 
betingelser når vi taler om Socialøkonomiske virksomheder og –modeller. I 
Frederikshavn Kommune vil mulighederne være andre end i Jammerbugt. Bahram 
anbefaler at Distriktsudvalget inviterer Arbejdsmarkedet til at holde et oplæg her i 
udvalget.
 
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke Olsen, 
Birthe Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren 
Østergård.
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9. Fra Sted til Sted 2015 - evaluering

Sagsfremstilling
Projektet ”Fra sted til sted” har afholdt aktiviteter i Frederikshavn Kommunes 
landsbyerne i uge 31 i henholdsvis 2014 og 2015. 
 
I 2015 medvirkede 11 landsbyer og der blev afholdt 28 arrangementer med i alt 705 
deltagere.
De deltagende landsbyer var: Voerså, Lyngså, Præstbro, Ørtoft, Østervrå, Dybvad, 
Gærum, Ravnshøj, Strandby, Jerup og Ålbæk.
 
Projektet har lært landsbyerne at samarbejde på kryds og tværs. Landsbyernes 
ildsjæle kender i langt højere grad hinanden efter arbejdet med fællesprojektet ”Fra 
Sted til sted”. De involverede udtrykker, at det nu er blevet meget nemmere at tage 
kontakt til hinanden, når der er brug for en ligesindet til at drøfte landsbyudvikling 
med eller for at gå sammen om nye projekter. 
I projektet har der har været en rigtig god koordinering på tværs af byerne, som 
også har gjort, at landsbyer i syd og nord har lært hinanden at kende. 
Selv deltagerne i nogle af arrangementerne har skabt kontakter på tværs og i nye 
områder.
 
De medvirkende Landsbyer synes, at de har fået masser af god PR og positiv 
omtale bl.a. i medierne. Det har været en god måde at få reklame på. Se 
vedhæftede dokument med presseomtale.
 
Fra Sted til Sted 2016
Arrangementet i 2015 har alt i alt været en meget vellykket og positiv oplevelse og 
landsbyerne er som udgangspunkt parate til at stable endnu et arrangement på 
benene i 2016. Arbejdsgruppen ønsker dog, 

 at Distriktsudvalget tilkendegiver hvorvidt de er enige i, at projektet skal 
fortsætte. 

 at de byer, der har interesse i at være med i 2016, giver en 
forhåndstilkendegivelse på mødet.

Såfremt projektet fortsætter, stiller arbejdsgruppen forslag om, at arrangementet 
flyttes fra uge 31 til længere hen på året – f.eks. til slutningen af august. Dette for at 
den danske skoleferie er slut og dermed er der flere, som har mulighed for at 
deltage – både som arrangør og som deltager. 
Der lægges også op til, at arrangementet måske skal koncentreres i en forlænget 
weekend fra torsdag til søndag. 
 
Økonomi
Se vedhæftede oversigt.
Der er 58.000 kr. tilbage af den bevilling projektet ”Fra Sted til Sted” fik i efteråret 
2014.

 Åben sag

 Sagsnr: 13/23888
 Forvaltning: CTM
 Sbh: hlau
 Besl. komp: Distriktsudvalget
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Hvis Distriktsudvalget ønsker at fortsætte projektet foreslår Park & Vej følgende:
De 58.000 kr. rækker til aflønning af en koordinatorfunktion og gennemførelse af 
projektet i 2016, såfremt det holdes på samme niveau. Skal arrangementet være 
større eller nytænkes og udvikles vil der være behov for yderligere finansiering. 
Der lægges op til, at der på mødet drøftes idéer til eventuelle nye tiltag.

Indstilling
Centerchefen for Teknik & Miljø indstiller at projektet ”Fra Sted til Sted” fortsætter i 
2016.

Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
Distriktsudvalget er enige om at fortsætte med ”Fra Sted til Sted” i 2016. 
 
BEMÆRKNINGER:
Formand Mette Hardam præsenterede kort evalueringen af ”Fra Sted til Sted” 
2015. Hun påpeger, at det faktisk var et udemærket fremmøde og en succes, 
særligt når man tager det meget regnfulde vejr i betragtning. 
Jette Abildgård fra Gærum supplerer med drøftelser fra arbejdsgruppen. 
Tidspunktet for afholdelsen af arrangementerne har været til debat (uge 31 i 2015). 
Måske kan det afholdes i august fremadrettet. Der er både for og imod. 
 
Jørn Andersen fra Strandby henleder opmærksomheden på, at man skal gøre op 
om arrangementerne er for de lokale beboere eller om det er for besøgende og 
turister. Tidspunktet skal passe ift. brugergruppen. Dernæst behøver man måske 
heller ikke at markedsføre arrangementerne i turistbrochurerne, hvis sigtet er de 
lokale. Det er vigtigt at gøre op hvad formålet med ”Fra Sted til Sted” er. Er det 
f.eks. bosætning? Hvis vi flytter tidspunktet, så er formålet måske et andet? Eller 
hvis vi ved hvad formålet er, så ved vi måske også hvornår på året 
arrangementerne skal afholdes.
 
I Præstbro har der både været tyskere og englændere med på kanotur. Søren 
Holm Kristensen fra Præstbro supplerer yderligere med, at tyskerne jo har 
sommerferie længere hen på sommeren end danskerne.  
 
Distriktsudvalgets medlemmer lægger op til, at arbejdsgruppen fortsætter 
diskussionen og fastsætter det bedste tidspunkt for afholdelsen af ”Fra Sted til 
Sted” i 2016.
 
John Vognsen var hyggeonkel på en strandtur i Lyngså. Han tog selv kaffe, cola 
mm med, men han mener nok, at det er for snært, hvis ikke man har mulighed for 
at byde på noget og få dækket udgifterne. 
Bahram Dehghan mener heller ikke, at det er fair overfor landsbyerne. 
Formand Mette Hardam er enig og påpeger, at vi desværre ikke kan dække 
udgifterne til forplejning bagudrettet, men at det kan lade sig gøre fremadrettet.
Der er blandede holdninger til hvorvidt beløbet til forplejning skal være det samme 
for alle de byer, der deltager.
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Der bliver spurgt blandt medlemmerne, om der er nogle nye lokalområder, der har 
lyst til at være med. Umiddelbart lader det til, at det er nogenlunde det samme antal 
landsbyer der forventer at deltage i 2016. Det er i det leje man må forvente. 
 
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke 
Olsen, Birthe Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren 
Østergård.

Bilag
Fra sted til sted_Evaluering 2013 - 2015.pdf (dok.nr.149151/15)
Fra sted til sted_Økonomi 2013 - 2015.pdf (dok.nr.149150/15)
Presse 2015.pdf (dok.nr.149149/15)
Plakat_stedtilsted_2015_uge31_final.pdf (dok.nr.149228/15)
A4_stedtilsted_2015_1-4_final_bw.pdf (dok.nr.149229/15)
flyer2015-udkast.pdf (dok.nr.149233/15)
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10. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Opland i 
bevægelse, Kvissel/Ravnshøj/Skærum/Åsted

Sagsfremstilling
På Distriktsudvalgsmødet den 24.november 2014 fik foreningerne i Ravnshøj 
bevilget 100.000 kr. til ”Udeprojekt 2016”. Find referatet samt den tidligere 
fremsendte ansøgning her: 
http://frederikshavn.dk/meetings/Distriktsudvalget%20(Åben)/2014/24-11-
2014/Referat%20(Åben)/DIU-24-11-2014%20-
%2000%20Referat%20med%20bilag.pdf
 
Projektets styregruppe redegør for, at der er i de mellemliggende måneder har 
været arbejdet meget med udvikling og planlægning af projektet. Under 
planlægningen har projektet ændret karakter, og det er blevet udvidet med flere 
faciliteter. Flere brugere og foreninger er inddraget og projektet tilgodeser således i 
langt højere grad hele lokalområdet Kvissel, Ravnshøj, Skærum og Åsted. 
Dermed skaber projektet en sammenhængskraft, som er et vigtigt led i 
bestræbelserne for at bevare og udvikle oplandet. For at tydeliggøre dette har 
projektet endvidere ændret navn til: Opland i bevægelse.
 
Projektets hovedmål er:

 at skabe en stærk identitet for hele lokalområdet med attraktive levevilkår – 
et sted, hvor unge familier vil bosætte sig. 

 at medvirke til, at udbygge samarbejdet og sammenhængskraften mellem 
oplandsbyer og borgere i lokalområdet. 

 at appellere til den brede brugergruppe: børn, unge, forældre, seniorer og 
ældre. 

 at give børn, der ellers ikke kan trækkes ind til de eksisterende fritidstilbud, 
mulighed for at få sjov motion og samvær med andre unge i fritiden.

 at udgøre et væsentligt omdrejningspunkt i at danne bro mellem skole og 
idrætsforening for dermed at skabe fokus og gøre det ”in” for skoleeleverne 
at være fysisk aktive. 

 at understøtte skolen i dens arbejde med ny skolereform. 
 at bidrage positivt til fremme af integration af elever i skolens 

verdensklasser. 

De forventede effekter er mange. Se vedlagte bilag.
 
Som konsekvens af at projektet er blevet udvidet, er etableringsomkostningerne 
steget. Derfor søger projektets styregruppe nu Distriktsudvalget om et tillægsbeløb 
til projektet på kr. 150.000,00. 
 
Projektet har nu et samlet budget på 2.025.000,- kr. Heraf er der en 
egenfinansiering på 195.000,- kr. LAG Nord ansøges om 400.000 kr. Der 
fremsendes herudover ansøgninger til en række andre fonde – se 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21108
 Forvaltning: CTM
 Sbh: lssc
 Besl. komp: Distriktsudvalget

http://frederikshavn.dk/meetings/Distriktsudvalget%20(�ben)/2014/24-11-2014/Referat%20(�ben)/DIU-24-11-2014%20-%2000%20Referat%20med%20bilag.pdf
http://frederikshavn.dk/meetings/Distriktsudvalget%20(�ben)/2014/24-11-2014/Referat%20(�ben)/DIU-24-11-2014%20-%2000%20Referat%20med%20bilag.pdf
http://frederikshavn.dk/meetings/Distriktsudvalget%20(�ben)/2014/24-11-2014/Referat%20(�ben)/DIU-24-11-2014%20-%2000%20Referat%20med%20bilag.pdf
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Finansieringsplanen i vedlagte bilag.
 
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, hjertekar 
sygdomme mm. 
 
Projektet understøtter Distriktsudvalgets fokus på at styrke samarbejdet mellem 
distriktsbyerne. 
 
Som udgangspunkt støtter Distriktsudvalget ikke det samme projekt ad flere 
omgange. Men det er væsentligt at projektets størrelse er ændret, med den 
konsekvens, at budgettet stortset er fordoblet. Helt afgørende er det dog, at 
projektet tilgodeser en langt større brugergruppe der nu tæller 4 landsbyers 
borgere, skole og en lang række foreninger.
Herudover er det essentielt, at projektet ikke er igangsat endnu.

Indstilling
Centerchefen for Teknik & Miljø indstiller, at Distriktsudvalget bevilger yderligere 
150.000 kr. til medfinansiering af landdistriktsindsatsen under forudsætning af, at 
LAG Nord støtter projekter økonomisk.

Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
Distriktsudvalget godkender indstillingen og bevilger yderligere 150.000 kr. til 
medfinansiering af landdistriktsindsatsen under forudsætning af, at LAG Nord også 
yder økonomisk støtte til projektet. 
 
BEMÆRKNINGER:
Jørgen Steengaard, repræsentant for Ravnshøj præsenterede projektet. Han lagde 
særligt vægt på, at foreningerne er rigtig meget på banen nu – alle foreningerne er 
med på projektet. Desuden har den selvejende institution med Steen Sørensen i 
spidsen taget ansvaret for driften.
Jørgen påpeger vigtigheden af, at vi binder de små byer sammen. Projektet har 
allerede skabt et rigtig godt samarbejde på tværs af landsbyerne. Det er i princippet 
ligegyldigt hvor projektet etableres, men det giver rigtig god synergi at placere det 
ved skolen.
Jørgen glæder sig også over, at man med dette projekt kan bidrage til en sundere 
hverdag.
 
Jørgen forlader mødet.
 
Der er enighed hele vejen rundt om, at projektet er meget spændende og at 
projektet absolut ikke er blevet dårligere af et større og styrket samarbejde mellem 
foreninger og lokalområder. Det ønsker hele udvalget at støtte op om.   
 
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke 
Olsen, Birthe Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren 
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Østergård.

Bilag
Ansøgning til Distriksudvalget - Følgebrev.docx (dok.nr.149134/15)
Bilag - illustrationer samlet.pdf (dok.nr.149147/15)
Ansøgning til Distriksudvalget.pdf (dok.nr.153651/15)
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11. Disponering af midler

Sagsfremstilling
Sekretariatet for Distriktsudvalget har fået en henvendelse fra LAG Nord, der 
ønsker at vende ansøgningsrækkefølgen om. 
Hidtil har Distriktsudvalget suppleret med midler til projekter der allerede havde fået 
støtte af LAG’en. Men LAG Nord har efter de nye retningslinjer ikke længere 
mulighed for at overføre ikkeforbrugte-midler til det efterfølgende år. Derfor er det 
vigtigt for LAG Nord, at projekterne har al anden medfinansiering på plads når de 
søger LAG’en, således de har garanti for at projektet realiseres.
 
Der lægges således op til, at midler til medfinansiering af landdistriktsudvikling i 
Frederikshavn Kommune først bevilges i Distriktsudvalget og herefter i LAG Nord.
 
400.000 kr. af Distriktsudvalgets årlige pulje er reserveret til medfinansiering af 
LAG-projekter. Distriktsudvalget ønsker at sikre sig, at alle pengene kommer til 
gavn i udviklingen af landdistrikterne. Distriktsudvalget foreslår således, at andelen 
af midler reserveret til medfinansiering af LAG-projekter bliver nedskrevet 
forholdsmæssigt i takt med, at LAG-midlerne bliver uddelt i løbet af året.
Dette for at undgå en situation, hvor LAG Nord har uddelt alle midlerne i deres pulje 
mens Distriktsudvalget ikke kan benytte deres resterende midler, da de er 
reserveret til medfinansiering af LAG’en.

Indstilling
Centerchefen for Teknik & Miljø indstiller, at 

1. ansøgningsprocessen for Distriktsudvalget ændres, således projekterne 
kan ansøge Distriktsudvalget før man ansøger LAG Nord. 

2. Distriktsudvalget støtter projekterne på betingelse af, at de efterfølgende 
får støtte af LAG Nord.

3. Distriktsudvalgets andel af midler reserveret til medfinansiering af LAG-
projekter nedskrives forholdsmæssigt i forhold til LAG’ens resterende pulje, 
og dermed kan disponeres til projekter uden LAG-medfinansiering.

Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
Distriktsudvalget godkender indstillingens punkt 1 og 2. 
Punkt 3 udgår. Jf. budgetbemærkning er de resterende midler i Distriktsudvalget 
ikke bundet af medfinansiering fra LAG Nord i årets 4. kvartal.
 
BEMÆRKNINGER:
Formand Mette Hardam præsenterer punktet og lægger op til at 
indstillingsrækkefølgen mellem LAG Nord og Distriktsudvalget vendes om. Hun 
supplerer med, at det jo er Distriktsudvalget der kender lokalområderne bedst, så 
det må være positivt, at det er os der anbefaler projekterne som de første. 
Mette opfordrer flere til at søge penge i LAG Nord. Når Distriktsudvalgets midler 
suppleres med LAG-midler får vi mere for pengene.

 Åben sag
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Fra Distriktsudvalgets dagsorden er udsendt og til mødets afholdelse, er der 
kommet en budgetbemærkning netop vedr. dette punkt. Det er således besluttet at 
Distriktsudvalgets midler ikke er bundet af økonomisk tilskud fra LAG Nord i årets 4. 
kvartal. Resterende midler i Distriktsudvalget kan således frit benyttes i det 4. 
kvartal.
 
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke 
Olsen, Birthe Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren 
Østergård.
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12. Økonomi

Sagsfremstilling
Bilag med status på Distriktsudvalgets økonomi pr. dags dato er vedlagt til 
orientering.
Før dagens møde råder Distriktsudvalget over et disponibelt beløb på 414.208,- kr., 
hvoraf maksimum 148.598,- kr. må anvendes til projekter, der ikke er støttet af LAG 
Nord.
 
Der er én ansøgningsrunde tilbage i 2015 med ansøgningsfrist den 17.november 
2015.

Indstilling
Centerchefen for Teknik & Miljø indstiller punktet til orientering.

Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
BEMÆRKNINGER:
Sekretær for Distriktsudvalget, Line Schulz gennemgik udvalgets økonomiske 
status. 
Der er efter dagens møde et disponibelt beløb på 264.000 kr. 
Jf. dagsordenens forrige punkt er de resterende midler ikke bundet af 
medfinansiering fra LAG Nord. 
Der er blot én ansøgningsrunde tilbage inden årets udgang. Lokalområderne 
opfordres til at søge.  
 
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke 
Olsen, Birthe Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren 
Østergård.

Bilag
Økonomioversigt - septemper 2015.pdf (dok.nr.153555/15)

 Åben sag
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13. Orientering

Sagsfremstilling
Nyt fra Sekretariatet

 Udviklingsstrategien for Frederikshavn Kommune, ”Muligheder for vækst, 
Muligheder for mennesker” er sendt ud i høring. Læs den her 
http://frederikshavn.dk/Sider/Muligheder-for-V%C3%A6kst-%E2%80%93-
Muligheder-for-Mennesker.aspx. Der er mulighed for, at indsende kommentarer til 
udviklingsstrategien inden den 30.september.

 Der afholdes snarest muligt et inspirationsmøde om søgning af fonde med 
onlineværktøjet Puljeguiden. Sekretariatet ønsker en tilbagemelding fra et par 
stykker fra hver by, som har interesse i at deltage på sådan et mødet. Send 
forhåndstilmeldingen til Line Schulz på LSSC@frederikshavn.dk inden mandag den 
12.oktober. Alle landsbybeboere, foreninger mm har mulighed for at deltage.

 Landsbyplanerne er kommet godt fra start og sekretariatet v/ Rikke Løgtved Bruus 
og Line Schulz samt Sari Fie Kulk glæder sig til at samarbejde med Gærum og 
Østervrå.

 Der er åbent for ansøgninger til Den Grønne Ordning. Læs mere på hjemmesiden: 
http://frederikshavn.dk/Sider/Gr%C3%B8n-ordning.aspx. Frist for indsendelse af 
ansøgninger er den 9.oktober 2015. Der er ikke flere ansøgningsrunder dette år.

 Andreas Blinkenberg fra foreningen ”Herberger langs Hærvejen” har kontaktet 
Frederikshavn Kommune med henblik på at indgå et samarbejde med en eller flere 
landsbyer langs Hærvejsruten om drift af Herberg. Vedlagt som bilag er 
supplerende materiale om projektet. Hærvejens sti- og cykelrute kan ses her: 
http://www.haervej.dk/sites/default/files/asp/haervej/Kort/Kort2015/haervejen_kort_
4.pdf

Alle landsbyer langs ruten opfordres til at overveje om byen har passende tomme 
bygninger/lokaler, enten offentlige eller private, som kan huse et Herberg. 
Landsbyer, som kan se et potentiale i et samarbejde og dermed har interesse for at 
høre mere om mulighederne kan kontakte Line Schulz på LSSC@frederikshavn.dk, 
så hjælper hun med at formidle kontakten.

 KulturKANten – en pulje til kunst og kultur. Se mere på www.kulturkanten.dk samt 
bilag.

 Realdania og DR Kunstklub lancerede i juni 2015 en fotokonkurrence under 
overskriften ”Det ser du ikke i byen”. Konkurrencen løber frem til april 2016. Læs 
mere om, hvordan du deltager her: http://www.realdania.dk/nyheder/seneste-
nyt/nyheder-uden-projekt-2015/detserduikkeibyen_03sep2015 og se alle de 
skønne fotos på side her: http://detserduikkeibyen.realdania.dk/ 

 Næste møde er inkl. julefrokost i Østervrå, tirsdag den 8.december – vær 
opmærksom på, at mødet starter allerede kl 17.00.

 
Nyt fra LAG Nord

 Åben sag
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Tove Fønss, Koordinator for LAG Nord orienterer om sidste nyt. 

Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering.

Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
BEMÆRKNINGER:
Sekretær for Distriktsudvalget, Line Schulz orienterede om punkterne. 
 
Tove Fønss supplerede med nyt fra LAG Nord: 

·         Den 12. november starter en ny ansøgningsrunde. Ansøgninger til LAG Nord skal 
fremsendes digitalt via et online ansøgningsskema. Find ansøgningsskemaet her 
www.inviso.dk/mbbl.

·         Den 31. oktober er der projektmesse. Det handler i år om alternativ 
medfinansiering. Tove sender en invitation ud. 

 
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke Olsen, Birthe 
Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren Østergård.

Bilag
KulturKANten.pdf (dok.nr.149247/15)
Herberger langs Hærvejen_dansk_final.pdf (dok.nr.149293/15)
Brev_Herberger langs Hærvejen.pdf (dok.nr.149323/15)

http://www.inviso.dk/mbbl
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14. Eventuelt

Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
Politiker, Bahram Dehghan reklamerer for dialogmøderne ”Tjek & Tjen – 
energigevinst i din bolig” der handler om energirenovering. Møderne er resultatet af 
et samarbejde mellem Energibyen ved Frederikshavn Kommune og Erhvervshus 
Nord. Parterne har bl.a. talt med samtlige pengeinstitutter og alle på nær én er med 
på at give lån til energirenovering – der er således mulighed for at låne penge til 
energirenovering uanset hvor i Frederikshavn Kommune man bor. 
Møderne afholdes bl.a. i de 3 større distriktsbyer; Aalbæk, Strandby/Elling og 
Østervrå. Alle opfordres til at deltage. Find datoer for møderne på kommunens 
hjemmeside, hør dem i radioen, tjek bankernes vinduer eller find dem i 
lokalaviserne.
 
Formand Mette Hardam takkede af og opsummerede følgende fra aftenens møde:

·       Husk ansøgningsfristerne til Distriktsudvalget, LAG Nord og Den 
Grønne Ordning. 

·       Tænkt tilgængelighed. 
·       Overvej emner til nedrivning. 
·       Tjek hjemmesiden og kom med forslag til opdateringer. 
·       Den gode historie skal ud – også på de digitale medier
·       Realdania projektet - Landsbyklynger. Tjek den ud. Samarbejde på 

tværs af landsbyer. 
 
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke 
Olsen, Birthe Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren 
Østergård.

 Åben sag
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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