
 

 Distriktsudvalget 8.december 2015, kl. 17.00  
REFERAT  
Medlemmer:  
Mette Hardam - Formand  
Per Møller (Kvissel)  
Søren Holm Kristensen (Præstbro)  
Jørgen Steengaard (Ravnshøj)  
Alice Schneider (Skærum/Trøderup)  
Meike B.Thomsen (Sulbæk)  
Jørn Andersen (Strandby)  
Niels-Ove Vestergaard (Syvsten)  
Thomas Jørgensen (Thorshøj)  
Poul Nielsen (Understed)  
Mogens Berg (Voerså)  
Kurt Kristensen (Elling)  
Birthe Løgtved (Østervrå)  
Bjarne Krogh-Pedersen (Haldbjerg/Vangen)  
Lars Larsen (Dybvad)  
Jette Abildgaard (Gærum)  
Vibeke Olsen (Hulsig)  
Orla Pedersen (Hørby)  
Birthe Pagh (Jerup/Nielstrup)  
Søren B.Sørensen (Karup)  
John Vognsen (Lyngså)  
Peter Larsen (Skæve)  
Kennet M. Mortersen (Øster Holmen)  
Margrethe Vejby (Aalbæk )  
Bahram Dehghan (A)  
Brian Kjær (A)  
Søren Østergård (Ørtoft)  



Afbud:  
Meike B.Thomsen (Sulbæk)  
Birthe Pagh (Jerup/Nielstrup)  
Alice Schneider (Skærum/Trøderup)  
Vibeke Olsen (Hulsig)  
Poul Nielsen (Understed)  
Jette Abildgaard (Gærum)  
John Vognsen (Lyngså)  
Søren Østergård (Ørtoft)  
Brian Kjær (A)  
 
 
 
1) Godkendelse af dagsorden  
Beslutning Distriktsudvalget den 8. december 2015  
Godkendt uden bemærkninger  

2) Godkendelse af referat fra mødet den 28.sept. 2015  
Beslutning Distriktsudvalget den 8. december 2015  
Godkendt uden bemærkninger  

3) Ændring af Distriktsudvalgets Forretningsorden vedr. antallet af årlige 
ansøgningsrunder  
Sagsfremstilling  
Distriktsudvalgets sekretariat ønsker at justere antallet af årlige ansøgningsrunder til Distriktsudvalgets 
pulje.  
Tidligere har der været 6 møder årligt med mulighed for behandling af ansøgninger på alle møder. 
Fremover ønskes det, at ansøgningerne til Distriktsudvalgets pulje behandles 2 gange årligt på 
Distriktsudvalgets ordinære møde i marts samt oktober.  
Ændringen betyder at ansøgningerne samles og det forbedrer muligheden for at sammenligne 
projektansøgningerne og dermed give udvalget mulighed for at træffe kvalificerede beslutninger.  
Link til udvalgets forretningsorden: http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Teknik-og-
Miljoe/Landsbyer/Forretningsorden_Distriktsudvalget_2014.PDF  
Ændringen kræver vedtagelse i 2 på hinanden følgende møder i Distriktsudvalget.  
Indstilling  
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at Distriktsudvalgets Forretningsorden ændres således, at  
• § 5 – Økonomi og ansøgninger, stk. 3 ændres fra ”Distriktsudvalget behandler indkomne ansøgninger på 
alle ordinære møder.” til ”Distriktsudvalget kan behandle indkomne ansøgninger på alle ordinære møder. 
Formanden fastsætter datoerne, for behandling af  



ansøgninger, for 1 år af gangen. På det sidste møde inden årsskiftet godkender udvalget datoerne for det 
kommende år.”  
Beslutning Distriktsudvalget den 8. december 2015  
Indstillingen tiltrædes ikke.  
Bemærkninger  
Der er bred enighed i udvalget om, at man ikke ønsker at reducere antallet af årlige ansøgningsrunder fra 6 
til 2.  
Udvalget ønsker at beholde den fleksibilitet for ildsjælene og deres projekter, som behandlingen af 
ansøgninger på alle de 6 årlige møder giver. Det påpeges, at udvalgets medlemmer før har beklaget sig over 
den lange sagsbehandlingstid til LAG’en og nu bliver der lagt op til det samme i Distriktsudvalget. To gange 
er for lidt – måske kan tre gå an.  
Nogle mener også, at det er godt, at ansøgningerne behandles på alle møderne. Så får man et løbende 
indblik i, hvilke projekter der er gang i ude i landsbyerne.  
Der spørges til antallet af LAG-ansøgningsrunder og om Distriktsudvalget kan følge disse? Der er 3 årlige 
behandlinger af ansøgninger i LAG Nord.  
Centerchef, Boie Frederiksen håber, at der fremadrettet vil blive indsendt flere ansøgninger løbende, når 
det nu er det udvalget lægger op til. Det er ikke tilrådeligt at størstedelen af ansøgningerne kæmper om at 
få tømt kassen på udvalgets sidste møde.  
Boie understreger, at det der træffes beslutning om, er ikke hvorvidt der skal være 2, 3 eller flere 
ansøgningsrunder, men at Distriktsudvalgets Forretningsorden bliver åben over for ændringer i antallet af 
ansøgningsrunder fra år til år.  
Det bliver nævnt, at man ikke synes om den nye formulering af forretningsordenen og derfor umiddelbart 
ikke kan tilslutte sig denne.  
Det bemærkes dog, at en styrke ved at have færre ansøgningsrunder er, at man bedre kan prioritere 
projekterne i forhold til hinanden.  
Udvalgsmedlemmerne påpeger, at de mange panik-ansøgninger på udvalgets sidste møde skyldes, at der 
politisk ikke vil gives garanti for, at pengene kan overføres til næste års budget.  
Politiker, Bahram Dehghan tilslutter sig og uddyber, at det jo er småpenge i forhold til den store kasse, og 
at det ikke burde være noget problem at få dem overført. Han fortsætter med et forslag om, at 
Distriktsudvalget på årets sidste møde beslutter sig for at sætte de resterende penge af til et specifikt 
projekt, som bør prioriteres året efter.  
Centerchef, Boie Frederiksen påpeger, at det låser pengene fast til det konkrete projekt med garanti for, at 
de bliver brugt i løbet af det ene år. Man mister den fleksibilitet, som udvalget efterlyser i forhold til 
ansøgningsrunderne.  



Formand, Mette Hardam er enig med Bahram i, at vi skal appellere til, at pengene kan overføres. Men er 
samtidig af den overbevisning, at det nok ikke kan lade sig gøre. Hun henviser dog til, at det er meget 
positivt, at det blev besluttet under budgetforhandlingerne, at Distriktsudvalgets midler i 4.kvartal ikke er 
bundet op på medfinansiering fra LAG Nord. Det gør det nemmere at finde relevante projekter til de sidste 
penge.  
Repræsentanten fra Hørby nævner også, at den skæve fordeling i antallet af ansøgninger over året også 
hænger sammen med kendskabet til Distriktsudvalget. Udvalget skal gøre mere opmærksom på sig selv og 
profilere det mere. Måske kan Facebook bruges i denne sammenhæng? Man kan måske også have nogle 
bestemte temaer for hver ansøgningsrunde, så man inspirere ildsjælene til at sætte gang i bestemte typer 
af projekter. Det skal dog ikke udelukke andre projekter.  

4) Godkendelse af Distriktsudvalgets mødeplan 2016  
Sagsfremstilling  
Der forslås følgende mødetidspunkter (samt deadlines for indsendelse af ansøgninger/punkter til 
dagsordenen) for Distriktsudvalget i 2016.  
Alle møder starter kl. 19.00. Årets sidste møde suppleres med en julefrokost. Dette møde starter således kl. 
17.00.  
Møder i 2016:  
Mandag den 25. januar 2016  

Tirsdag den 15. marts 2016 (behandling af ansøgninger)  

Onsdag den 15. juni 2016  

Torsdag den 25. august 2016  

Mandag den 3. oktober 2016 (behandling af ansøgninger)  

Tirsdag den 29. november 2016  

Ansøgningsfristen fastsættes til 3-4 uger før behandlingen af ansøgningerne. Eksakte datoer for deadline af 
ansøgninger vil fremgå af Frederikshavn Kommunes hjemmeside.  
På mødet fastsættes steder for mødeafholdelse. Udvalgets medlemmer bedes overveje, hvornår de ønsker 
at være værter.  
Indstilling  
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at mødeplan for 2016 fastlægges.  
Beslutning Distriktsudvalget den 8. december 2015  
Mødekalenderen godkendes med den bemærkning, at der behandles ansøgninger på alle udvalgets møder.  



Møderne i 2016 afholdes følgende steder:  

Mandag den 25. januar 2016 Strandby-Elling  

Tirsdag den 15. marts 2016 Ravnshøj  

Onsdag den 15. juni 2016 (sommertur/møde)  

Torsdag den 25. august 2016 Voerså  

Mandag den 3. oktober 2016 Aalbæk  

Tirsdag den 29. november 2016 Lyngså  

Deadline for ansøgninger falder på en onsdag ca. 3 uger før Distriktsudvalgets møder.  

De eksakte datoer bliver meldt ud på Frederikshavn Kommunes hjemmeside.  

5) Landsbypedeller  
Sagsfremstilling  
På mødet fremlægges evalueringen af pilotprojektet for landsbypedeller 2015.  
Indstilling  
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering.  
Beslutning Distriktsudvalget den 8. december 2015  
Orienteringen tages til efterretning  
Bemærkninger  
Formand Mette Hardam lægger ud med, at hun personligt er glad for, at landsbypedellerne er nævnt flere 
gange som et projekt der skal prioriteres i 2016.  
Strandby-Elling og ”Den bette trekant” (Voerså-Lyngså-Præstbro) tilslutter sig og uddyber, at de absolut kun 
har haft positive oplevelser med pilotprojektet. Formanden, som hjalp teamet af landsbypedeller, blev vist 
også indstillet til en kommunal pris for det gode arbejde der blev gjort på alle fronter.  
Mette Hardam påpeger, at videreførelsen af Landsbypedellerne simpelthen er sket for langsomt. Hun 
appellerer stærkt til, at når man laver et pilotprojekt, så er en del af projektet også, at finde en løsning for 
hvordan det kan realiseres og implementeres i den daglige drift efterfølgende.  
Mette er overbevist om, at pengene jo må være der. De skal bare kanaliseres det rigtige sted hen.  
Medlemmerne bakker op om Formanden. De personer som er en del af landsbypedelteamet bliver værdsat 
ude i landsbyerne og får en rigtig god oplevelse af, at de kan bruges til noget. Det er det bedste vi kan gøre 
for, at de forhåbentlig kommer et skridt videre og det må da helt klart kunne ses som besparelser på 
kommunens budget. Der er absolut ingen grund til ikke at fortsætte landsbypedelordningen.  
Politikker, Bahram Dehghan foreslår at landsbyerne fortæller denne gode historie til Nordjyske apropos 
dagsordenens punkt 7. Centerchef, Boie Frederiksen følger op med, at der fra  



sekretariatet af allerede er igangsat tiltag for øget presse vedr. landsbypedelordningen. Men de landsbyer, 
som har haft glæde af pilotprojektet er selvfølgelig også meget velkomne til selv at kontakte Nordjyske 
Medier.  
Bahram foreslår yderligere, at man fra hvert Distriktsudvalgsmøde kunne blive enige om at fortælle en god 
historie fra landdistrikterne i Frederikshavn Kommune.  
BILAG: Evaluering af pilotprojekt – landsbypedeller 2015  

6) Weekendbusrute Sæby – Stidsholt – Præstbro – Voerså – Lyngså – Sæby  
Sagsfremstilling  
Center for Teknik og Miljø har modtaget et forslag om en weekendbusrute Sæby – Stidsholt – Præstbro – 
Voerså – Lyngså – Sæby.  
Forslaget indeholder et tilbud om en køreplan med 4 ture både lørdage og søndage. Søndag aften vil der 
også kunne kobles en kort tur på fra Sæby Busterminal til Hørby efterskole, så begge kommunens 
efterskoler (i Stidsholt og Hørby) tilbydes lige servicering søndag aften.  
Forslaget, som er ét ud af tre forslag vedr. kollektiv trafik, har været behandlet på Plan- og Miljøudvalget den 
3.november 2015.  
Plan- og Miljøudvalget vedtog på mødet, at der arbejdes videre med en realisering af weekendbusruten 
under forudsætning af, at Distriktsudvalget ligeledes kan se nødvendigheden af denne weekendbus.  

Indstilling  
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at Distriktsudvalget er enige i Plan- og Miljøudvalgets beslutning 
om etablering af den omtalte weekendbusrute.  
Beslutning Distriktsudvalget den 8. december 2015  
Indstillingen tiltrædes.  
Udvalget er enige om, at denne weekendbusrute er det rigtige sted at sætte ind.  
Bemærkninger  
Formand Mette Hardam fremlagde baggrundshistorien.  
Bahram Dehghan og Mette sidder begge i Børne- og Ungdomsudvalget, hvor det er højaktuelt at kigge på 
den offentlige transport i landdistrikterne efter skolesammenlægninger og lukning af overbygninger. Det 
resulterede i en henvendelse til Center for Teknik & Miljø, for at få svar på hvilke reelle behov der var 
grundlag for og hvad det ville koste at etablere offentlig transport de pågældende steder. Mette 
konkluderede herefter, at omkostningerne var alt for høje.  



Ida Skov fra Enhedslisten stiller nu et godt forslag til budgetforhandlingerne, hvor beregningerne for netop 
den ovennævnte rute (Sæby-Stidsholt-Præstbro-Voerså-Lyngså-Sæby) gjorde den pågældende weekendbus 
realiserbar.  
Weekendbussen bliver i første omgang indsat som et forsøg i sommeren 2016.  
Udvalget synes det er et rigtig godt forslag. Ikke mindst for, at de unge mennesker, der går på 
efterskolerne, kan komme tilbage til skolen om søndagen.  

7) Lokal redaktør fra Nordjyske Medier  
Sagsfremstilling  
På mødet kommer Nordjyske Mediers lokale redaktør John Jensen og fortæller om mulighederne i 
landdistrikterne.  
Indstilling  
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering.  
Beslutning Distriktsudvalget den 8. december 2015  
Orienteringen tages til efterretning  
Bemærkninger  
Nordjyske Mediers lokale redaktør, John Jensen lægger op til, at landsbyerne melder alle gode historier ind 
– både store som små. Nordjyske kan desværre ikke være alle steder på én gang, så derfor vil de meget 
gerne høre fra de lokale, når der rør sig noget ude i landsbyerne.  
Historierne behøver ikke være noget der sker for hele byen samlet. Det kan også være en lille historie der 
kun vedrøre et par huse. Der er ikke nogle begrænsninger på typen af historier – historien kan være om 
hvad som helst. Men det skal dog være noget, som har offentlighedens interesse. De bringer fx ikke 
arrangementslister.  
Nordjyske bringer meget gerne de positive historier, men selvfølgelig også ting, som landsbybeboerne 
ønsker til debat.  
John forklarer, at de gerne vil se så mange historier fra de lokale som muligt – så skal Nordjyske nok hjælpe 
med at vurdere om og hvor historierne er relevante på det pågældende tidspunkt.  
Der spørges ind til, om der er en aftale om sidefordelingen, da det til tider kan se ud til, at Frederikshavn-
området er lidt nedprioriteret. John forklarer, at det selvfølgelig varierer alt efter hvilke historier der er at 
bringe, men at der som udgangspunkt ikke er nogen forskel i prioriteringen mellem områderne. Man skal 
også være opmærksom på, at Nordjyskes historier bringes på mange forskellige medier (1.sektionen, nettet 
mm). Så historierne kan være fordelt forskelligt på de forskellige medier.  



Men det er jo blot endnu en begrundelse for, at man som lokal skal sørge for at bringe de gode historier her 
fra området videre til Nordjyske.  
Et medlem har fået afvist historier og spørger til, hvad det kan skyldes. John forklarer, at det bl.a. kan være 
timingen, der har været forkert eller at der lige i de dage har været mange andre historier, som også har 
kæmpet om pladsen. Men det må endelig ikke betyde, at man ikke prøver at sende en historie ind igen en 
anden gang.  
John slutter af med at forklare, at man ikke behøver at bruge en masse tid på at skrive en lang artikel, for at 
få sin historie bragt. Nordjyske vil helst have en mail med et par stikord og sætninger på hvad historien 
drejer sig om. Journalisterne har nemlig sin egen måde at bygge en artikel op på, nogle bestemte formater 
og andre ting der skal tages højde for – derfor er en mail eller opringning med de vigtigste oplysninger og 
kontaktinfo det allerbedste.  
John udlevere vedlagte bilag og appellerer til, at deres hovednummer og -mail bruges, når borgerne vil I 
kontakt med dem. Så er man nemlig altid sikker på, at historierne bliver set også i ferierne, ved sygdom 
mm.  
Et medlem foreslår, at Nordjyske i højere grad kunne benytte Facebook – for at få et tættere samarbejde 
med de lokale. På Facebook kunne man jo som borger nemt skrive et par linjer, når der var noget aktuelt. 
Nordjyske opfordres også til at følge med på Landsbyernes facebooksider. John tager imod idéen og 
erkender at de ikke er gode nok endnu til at benytte de sociale medier, som fx Facebook.  
Det foreslås endvidere, at de gamle meddelerkorps genoprettes.  
Birthe Løgtved fra Østervrå slutter af med, at de har et meget positivt samarbejde med Nordjyske, og at 
hun kun kan opfordre andre landsbyer til at gøre det samme.  
BILAG: Nordjyske Medier  

8) Indledning til vurdering af indkomne ansøgninger  
Sagsfremstilling  
På årets sidste Distriktsudvalgsmøde er der indkommet ansøgninger om flere penge end der er til rest i 
Distriktsudvalgets pulje. Restbeløbet for 2015 beløber sig til 264.208 kr., men der er i alt søgt om 510.550 
kr.  
De ”Generelle retningslinjer for Distriktsudvalgets tilskudsordning” er de overordnede retningslinjer, når 
ansøgninger bliver vurderet i forhold til bevillinger af Distriktsudvalgets midler. Læs retningslinjerne her på 
Frederikshavn Kommunes hjemmeside:  



http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Teknik-og-
Miljoe/Landsbyer/Generelle%20retningslinjer%20for%20Distriktsudvalgets%20tilskudsordning.pdf  
For at skabe overblik over de mange ansøgninger og for at være i stand til at prioritere dem i forhold til 
hinanden, er projekterne grupperet indenfor overordnede temaer. Disse temaer er vurderet/prioriteret i 
forhold til de generelle retningslinjer samt tidligere afgørelser og bemærkninger.  
De indkomne ansøgninger kan inddeles i følgende undergrupper, som er angivet i prioriteret rækkefølge:  
1. Udvalgets egne projekter samt samarbejdsprojekter • Positiv Profilering, LAG Nord  
2. Projekter der er igangsættende for den lokale udvikling • Vi bevæger Østervrå  
3. Projekter der genererer en større helhed • Byens legeplads, Dybvad  
4. Projekter der er forbeholdt en specifik brugergruppe • Læskur, Skæve Petanque  
• Badefaciliteter, KFUM Hørby  
5. Vedligeholdelse af bygninger • Nyt tag på Munkegården, Strandby  
Redegørelse for prioritering:  
1. Udvalgets egne projekter samt samarbejdsprojekter bliver prioriteret højest, da det antages, at udvalget 
har en stor interesse i, at egne projekter bliver realiseret og videreudviklet.  
2. Projekter der er igangsættende for den lokale udvikling, er nummer to, da det er det overordnede mål 
beskrevet i de generelle retningslinjer. Under dette tema bør projekterne berøre mange mennesker, og 
give en merværdi til lokalområdet generelt, både funktionelt og/eller æstetisk. Tiltaget skal skabe ringe i 
vandet, gerne på flere områder.  
3. Projekter, der genererer en større helhed, er nummer tre, da det er fordelagtigt, at et mindre projekt kan 
generere merværdi for et større område/en større sammenhæng. Projekterne berører forholdsvis mange 
mennesker og genererer en merværdi for et større område.  
4. Projekter, der er forbeholdt en specifik brugergruppe, er nummer fire, da det er et projekt der ikke 
genererer nogen egentlig udvikling, men som i stedet kommer en specifik brugergruppe til gode i det 
daglige.  
5. Vedligeholdelse af bygninger er som udgangspunkt ikke tilskudsberettiget. Projekter der vedrører 
vedligeholdelse har således den laveste prioritering.  



Når de enkelte ansøgninger vurderes, bør der desuden tages hensyn til den forskel, der er på ressourcer i 
de forskellige områder.  
Det er også værd at vurdere, om alle pengene skal gå til ét stort projekt eller fordeles på flere mindre 
projekter og således komme flere lokalområder til gode.  
Det tilrådes dog, at give det ansøgte beløb eller et beløb som sikrer, at projektet med sandsynlighed kan 
gennemføres.  
Indstillingerne i de efterfølgende dagsordenpunkter vedr. behandlingen af indkomne ansøgninger tager 
udgangspunkt i ovennævnte inddeling og prioritering.  
Hvis en ansøgning får afslag eller tildeles færre midler end ansøgt grundet manglende midler i 
Distriktsudvalgets pulje, vil det være muligt at søge om midler igen til næste år. Dette kræver indsendelse 
af en ny ansøgning i 2016. Der er ingen garanti for, at et projekt der søger igen i 2016 opnår tilskud.  
Indstilling  
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering  
Beslutning Distriktsudvalget den 8. december 2015  
Orienteringen tages til efterretning  
Bemærkninger  
Sekretær for Distriktsudvalget, Line Schulz fremlagde begrundelserne for prioriteringen af de indkomne 
ansøgninger.  
Der blev spurgt ind til, om udvalget giver midler til legepladser. Der har i udvalget været snak om, at der en 
årgang blev givet midler til rigtig mange legepladser og at man gerne så, at pengene også gik til andre 
projekter. Det er dog aldrig blevet besluttet, at man ikke ønsker at give penge til legepladser. LAG Nord 
giver dog ikke midler til legepladser.  
Det bemærkes, at der ikke gives midler til vedligehold af eksisterende legepladser.  

9) Ansøgning om tilskud til ”Positiv Profilering”, LAG Nord  
Sagsfremstilling  
LAG Nord er gået sammen med Landsbyrådet i Brønderslev, Landsbyforum i Hjørring og Distriktsudvalget i 
Frederikshavn Kommune om afholdelse af en række møder og kurser der skal være med til at styrke den 
positive profilering af livet i landdistrikterne.  



Forløbet kickstartes af et fællesmøde i januar 2016 og forløber hen over den resterende del af året. Sidst på 
året kåres den/de landsbyer, som har formået at få mest muligt ud af forløbet gennem en række 
realiserede tiltag på Facebook.  
Projektet har et samlet budget på 125.000 kr. Hvoraf de 3 kommuner samt LAG Nord hver bidrager med 
20.000 kr.  
Dette projekt har 1.prioritet, da det er et af de projekter, som Distriktsudvalget har igangsat i samarbejde 
med LAG Nord og landdistrikterne i nabokommunerne.  
Indstilling  
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at  
• der bevilges 20.000 kr. til ”Positiv Profilering” under forudsætning af, at Hjørring og Brønderslev 
Kommune ligeledes bidrager med 20.000 kr. hver.  
• Frederikshavn Kommune bidrager som projektholder på projektet ”Positiv Profilering”  
Beslutning Distriktsudvalget den 8. december 2015  
Distriktsudvalget følger indstillingen og bevilger 20.000 kr. til projektet ”Positiv Profilering” samt stiller sig 
positiv overfor, at Frederikshavn Kommune bidrager som projektholder.  
Bemærkninger  
Sekretær for LAG Nord, Tove Fønss fremlagde tankerne bag projektet (se vedlagte bilag med 
projektbeskrivelsen).  
Det blev bemærket at et af de planlagte møder i projektet falder sammen med Distriktsudvalgets møde.  
Medlemmerne er klart positivt indstillet overfor projektet og håber på, at der er opbakning i baglandet. De 
bemærker, at det er rigtig godt hvis man forhåbentlig kan engagere nogle unge mennesker. Den unge 
generation vil jo om nogle år være de nye ildsjæle ude i landsbyerne.  
Formand, Mette Hardam foreslår, at LAG Nord selv stiller med f.eks. 60.000 kr. for at gå i spidsen for 
projektet.  
BILAG: Ansøgningsskema – Positiv Profilering  
Projektbeskrivelse – Positiv Profilering 2016  

10) Ansøgning om tilskud til projektet ”Vi bevæger Østervrå”  
Sagsfremstilling  



”Vi bevæger Østervrå” er et projekt, der ved udvidelse af Østervrå Idræts- og Kulturcenter vil samle en 
række nye aktiviteter i centret. Projektet bygger i høj grad på fællesskabets muligheder, og det vil 
understøtte den gode sammenhængskraft, der gør Østervrå til en levedygtig landsby.  
Idræts- og Kulturcenteret er desuden prioriteret i Østervrås Landsbyplan, som netop har været på 
tegnebrættet her i efteråret 2015.  
Østervrå Idræts- og Kulturcenter søger Distriktsudvalget om medfinansiering til del 2: Ungdomslokaler, 
samlingssted og bibliotek.  
Projektets del 2 har et samlet budget på 5.200.000 kr. ekskl. moms. En del af beløbet finansieres gennem 
andre fonde samt låneoptagelse – se den fulde finansieringsplan i vedhæftede ansøgningsmateriale.  
Der er desuden sendt ansøgninger til Grøn Ordning og LAG Nord som behandles hhv. den 1.dec og 2.dec.  
Østervrå Idræts- og Kulturcenter ansøger Distriktsudvalget om 200.000 kr. ekskl. moms.  
Projektet har som udgangspunkt 2.prioritet, men da beløbet er relativt stort i forhold til Distriktsudvalgets 
resterende pulje for 2015 bør det overvejes, om udvalget ønsker at støtte dette ene projekt fremfor en 
række andre mindre projekter.  
Indstilling  
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller ansøgningen til drøftelse grundet manglende midler i 
Distriktsudvalgets pulje for 2015.  
Beslutning Distriktsudvalget den 8. december 2015  
Distriktsudvalget bevilger puljens resterende midler for 2015 (87.200 kr.) til ”Vi bevæger Østervrå”. 
Projektet har endvidere mulighed for at søge Distriktsudvalget igen i 2016. Der kan da søges om et beløb op 
til de ansøgte 200.000 kr. Der er ingen garanti for, at de sidste penge bevilges.  
Bemærkninger  
Udvalget ser positivt på ansøgningen og ønsker at prioritere projektet jf. oplægget fra sekretariatet. Dog er 
der begrænsede midler tilbage i puljen for 2015, da andre projekter også ønskes støttet.  
Det bemærkes at det er et stort projekt på mange millioner kroner. Der er således behov for 
medfinansiering fra flere puljer og det er dermed berettiget, at projektet også har fået tildelt midler fra 
Grøn Ordning samt LAG Nord m.fl.  
BILAG: Ansøgningsskema – Vi bevæger Østervrå  
Projektbeskrivelse – Vi bevæger Østervrå  
Anlægsbudget – Vi bevæger Østervrå  



11) Ansøgning om tilskud til byens legeplads, Dybvad  
Sagsfremstilling  
Dybvads Borgerforening ønsker at nedlægge byens nuværende legeplads, der igennem længere tid har 
været i forfald og til tider oversvømmet. Der etableres i stedet et nyt lege- og fritidsområde mere centralt i 
byen på Ålborgvej overfor Dybvad Ældrecenter. Der lægges således op til at byens nye fritidsområde bliver 
til gavn for borgere i alle aldre.  
En del af legeredskaberne fra den nuværende legeplads kan genbruges og renoveres. Derudover er der dog 
behov for indkøb af nye legeredskaber; herunder gynger, vippe og klatrestativ/-tårn.  
Området vedligeholdes pt. af Frederikshavn Kommunes Park & Vej. Der er indgået aftale om, at Dybvads 
Borgerforening overtager driften efter anlæggelsen af legepladsen.  
Dybvad Borgerforening ansøger Distriktsudvalget om et tilskud på 60.000 kr.  
Projektet har et samlet budget på 163.000 kr. Heraf egenfinansiering på 13.000 kr. og frivilligt arbejde for 
40.000 kr.  
Dette projekt har 3.prioritet, da projektet kommer flere mennesker til gode og genererer en merværdi for 
hele byen.  
Indstilling  
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller at der bevilges 60.000 kr. til etablering af byens nye lege- og 
fritidsområde.  
Beslutning Distriktsudvalget den 8. december 2015  
Distriktsudvalget bevilger 60.000 kr. til etablering af legeplads overfor Ældrecentret i Dybvad.  
Bemærkninger  
Det blev bemærket, at tilbuddet ikke var fra en lokal leverandør. Der har dog været indhentet flere tilbud – 
også fra lokale. Det billigste tilbud blev valgt.  
Udvalget synes det er et godt projekt – det skaber liv og positiv udvikling i midtbyen. Alle ønsker at støtte 
projektet.  
En mere generel diskussion vendes dog: Kan det være rimeligt, at man kvit og frit får en ny legeplads i 
Plantagen i Frederikshavn, når landsbyerne altid selv skal have penge op af lommen. Når det gælder 
faciliteter som legepladser til vores børn – er alle børn så ikke ligeværdige, uanset om de bor midt i byen 
eller i en mindre landsby?  
BILAG: Ansøgningsskema – Legeplads Dybvad  
Tilbud – Legeplads Dybvad  



12) Ansøgning om tilskud til læskur, Skæve Petanque  
Sagsfremstilling  
Skæve Petanque er en ny forening. Petanqueklubben spiller i Limfjordsturneringen udendørs – både ude og 
hjemmekampe – og ønsker dermed at sætte SKÆVE på "Landkortet".  
Klubben ønsker et sted, hvor spillerne kan gå i ly, når vejret ikke arter sig fra den gode side. 
Petanqueklubben søger derfor penge til et læskur på 6m x 4m med tilhørende borde og bænke.  
Skæve Petanque ansøger Distriktsudvalget om 15.000 kr til etablering af læskur. Projektet har et samlet 
budget på 26.000 kr. Heraf 15.000 til indkøb af materialer og 11.000 kr i frivillige arbejdstimer.  
Dette projekt er forbeholdt en specifik brugergruppe og prioriteres således i kategori 4.  
Indstilling  
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller at der bevilges 15.000 kr. til etablering af læskur og 
borde/bænke.  
Beslutning Distriktsudvalget den 8. december 2015  
Distriktsudvalget bevilger 15.000 kr. til etablering af læskur og borde/bænke.  
Bemærkninger  
Bred enighed om, at projektet skal støttes.  
BILAG: Ansøgningsskema – Skæve Petanque  

13) Ansøgning om tilskud til badefaciliteter, KFUM Hørby  
Sagsfremstilling  
KFUM-Spejderne i Hørby ønsker at etablere handicaptoilet og badefaciliteter i spejderhytten som et nyt 
tiltag der kan understøtte aktiviteterne i huset, herunder overnatning mm.  
Derudover søges penge til renovering af eksisterende toiletter.  
KFUM Hørby søger Distriktsudvalget om det fulde beløb på 165.550 kr. Herudover skal lægges 4.000 kr. til 
frivilligt arbejde.  
Renoveringen af eksisterende toiletter udgør 66.900 kr. og nyt handicaptoilet og badefaciliteter udgør 
98.650 kr.  
Der er ingen egenfinansiering til realiseringen af projektet.  
Dette projekt er forbeholdt en specifik brugergruppe og prioriteres således i kategori 4.  
Indstilling  



Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller at der bevilges 75.000 kr. til KFUM Hørby.  
Beslutning Distriktsudvalget den 8. december 2015  
Distriktsudvalget bevilger 75.000 kr. til etablering af nye badefaciliteter og handicaptoilet.  
Bemærkninger  
Sekretariatet uddyber, at Distriktsudvalget ikke som udgangspunkt giver til renovering og at der herudover 
skal være frivilligt arbejde eller egen medfinansiering. Derfor indstilles det, er det fulde ansøgte beløb på 
165.550 kr. ikke bevilges, men der lægges op til bevilling af et mindre beløb på 75.000 kr.  
Udvalget er generelt enige om, at KFUM Hørby burde have søgt om midler fra andre puljer også. Det 
bemærkes bl.a. at foreningen har haft mulighed for at søge Grøn Ordning også (vindmøllepengene).  
KFUM Hørby har 2 år til at finde den resterende finansiering.  
BILAG: Ansøgningsskema – KFUM Hørby  
Tilbud – KFUM Hørby  
Skitse – KFUM Hørby  

14) Ansøgning om tilskud til nyt tag på Munkegården, Strandby  
Sagsfremstilling  
Pensionistforeningen Munkegården søger midler til udskiftning af tag samt efterisolering på en tilbygning 
på 100 m2 til Munkegården.  
Pensionistforeningen søger Distriktsudvalget om 50.000 kr. Der er en egenfinansiering på 40.000 kr og 
frivilligt arbejde for 13.000 kr.  
Denne ansøgning har den laveste prioritet (prioritet 5), da udvalgets som udgangspunkt ikke giver tilskud til 
renovering.  
Indstilling  
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at der gives afslag på ansøgningen, da Distriktsudvalget som 
udgangspunkt ikke støtter vedligeholdelse af bygninger.  
Beslutning Distriktsudvalget den 8. december 2015  
Distriktsudvalget giver afslag på tilskud til renovering af tag, men ønsker at støtte Munkegården med 
bevilling af 7.000 kr. til isolering.  
Bemærkninger  
Repræsentanten for Strandby, Jørn Andersen fremlagde den akutte situation, som Munkegården står i. Jørn 
bemærker bl.a. at Munkegården med dens 365 medlemmer er fuldstændig  



selvfinansierende via medlemskontingent, salg af aktier mm og modtager således ingen form for løbende 
tilskud fra Frederikshavn Kommune.  
Munkegården bliver også brugt af foreninger i de nærliggende byer – blot man er medlem, er alle velkomne 
til at benytte lokalerne.  
Jørn Andersen forlader herefter lokalet.  
Formand Mette Hardam orienterer om, at man på årets sidste møde i 2014 gav et mindre beløb til 
renoveringer for at få tømt Distriktsudvalgets pulje.  
Det foreslås af medlemmer, at man eventuelt fremadrettet kan lægge op til, at der på årets sidste møde 
kan søges om finansiering til renovering. Denne model benytter de bl.a. i Hjørring Kommune. Men det skal 
forinden være oplyst til alle landsbyer, foreninger mm, for at skabe lige muligheder for at søge og dermed 
få del i midlerne.  
Alle i udvalget har stor respekt for det arbejde de frivillige ildsjæle på Munkegården gør, og udvalget kan 
sagtens sætte sig ind i Munkegårdens situation.  
Nogle mener, at der bør gøres en undtagelse, da det er en akut situation. Det påpeges, at de umiddelbart 
heller ikke har mulighed for at søge andre steder ved Frederikshavn Kommune.  
Udvalget under dem pengene, men holder fast på udmeldingen om, at man ikke giver til renoveringer. Der 
er bred enighed om, at man ønsker at behandle ansøgningerne ens.  
Distriktsudvalget ønsker fortsat at støtte nye tiltag. Man er derfor opmærksom på at udvalgets samlede 
pulje på 600.000 kr. årligt ikke rækker langt, hvis først der åbnes op for bevilling af midler til renovering.  
Det foreslås, at Distriktsudvalget bevilger 7.000 kr til isolering.  
Sekretariatet undersøger, om der fremadrettet kan gøres noget for, at enkelte foreninger falder ved siden 
af kommunens puljer – og således ikke har mulighed for at søge tilskud.  
BILAG: Ansøgningsskema – Munkegården  
Tilbud – Munkegården  

15) Økonomi  
Sagsfremstilling  
Bilag med status på Distriktsudvalgets økonomi pr. dags dato er vedlagt.  
Der er ikke flere ansøgningsrunder i 2015.  
Beslutning Distriktsudvalget den 8. december 2015  
Orienteringen blev taget til efterretning  



Bemærkninger  
Økonomien for 2015 blev fremlagt.  
Status er, at alle midler for 2015 er brugt – se vedlagte bilag.  
BILAG: Økonomioversigt 2015  
Referat 8.dec – Økonomioversigt 2015  

16) Nyt fra Sekretariatet  
Sagsfremstilling  
• Kørselsgodtgørelse: Udfyld venligst vedhæftede blanket og aflevér den på mødet den 8.dec eller send den 
til Betty Frost på befo@frederikshavn.dk  
• ”Fra Sted til sted” afholdes torsdag den 18.aug – mandag den 22.aug 2016. Alle har mulighed for at være 
med – kontakt projektleder Hanne Lauritsen for mere information. Kontaktinfo: Tlf.: 9845 6323, Mobil: 

2948 6174 eller mail: hlau@frederikshavn.dk  

• Kommuneplanen for Frederikshavn Kommune er vedtaget. Planen er digital. Læs mere her: 
http://frederikshavn-kp13.cowi.webhouse.dk/dk/forside.htm  
• Status på Vindmøllepuljen, ”Grøn Ordning”  
• Nyt fra LAG Nord  
Beslutning Distriktsudvalget den 8. december 2015  
Orienteringen blev taget til efterretning  
Bemærkninger  
• Status på Vindmøllepuljen, ”Grøn Ordning”  
Alle penge er uddelt. Der var 13 ansøgere og heraf har 6 projekter fået tildelt midler. Det har været et 
ønske at give relative store beløb til færre projekter, for at sikre projekternes gennemførelse.  
Der er ikke flere penge i puljen før der opsættes nye vindmøller.  
• Nyt fra LAG Nord  
Ansøgningsfristerne for 2016 er fastlagt: 11.marts, 11.august og 11.november.  
BILAG: Kørselsgodtgørelse  

17) Eventuelt  
Bemærkninger  
• Formanden takker for året der gik  



Mette Hardam beretter bl.a. at der har været mange gode input og besøg udefra i 2015 og herudover har 
der været igangsat flere nye tiltag. Af besøg og tiltag har der blandt andet været Landsbypedeller, SØV 
(Social Økonomiske Virksomheder), Vejtræer, Biblioteket, Flexboliger, Landsbyplaner i Gærum og Østervrå, 
NT Go More, Tilgængelighed, Nedrivningspuljen, Grøn Ordning (Vindmøllepengene) og Fra Sted til Sted.  
Mette nævner vigtigheden af, at landsbyerne er repræsenteret i Distriktsudvalget og aktivt deltager i 
udvalgets møder. Hun roser de byer der deltager hver gang og deler en lille erkendtlighed ud til de 
pågældende medlemmer.  
• Gruppearbejde vedr. landsbyplaner og prioriteringer for 2016  
Distriktsudvalgsmødet startede med 40 minutters gruppearbejde.  
Under gruppearbejdet blev der udvekslet gode råd og erfaringer fra arbejdet med Landsbyplanerne.  
Medlemmerne gav herudover deres bud på prioriteringerne af udvalgets arbejde i 2016. Vedhæftet er 
opsamlingen af gruppearbejdet.  
BILAG: 081215_Erfaringer fra processen med landsbyplaner  
081215_Distriktsudvalgets oplæg til prioriteringer for 2016 
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Vedr. Om- og tilbygning ved Østervrå Idræts- og kulturcenter. 
 
I henhold til seneste reviderede tegning, fremsendes hermed Arkinord’s vurdering af anlægsbudget. Alle 
angivne beløb er ekskl. moms. 
 
Del 1 Sognehus 
Håndværkerudgifter og omkostninger kr. 3.240.000 
Inventar kr. 300.000 kr. 3.540.000 
 
Del 2 Kommunale opgaver 
Håndværkerudgifter og omkostninger kr. 4.900.000 
Inventar kr. 300.000 kr. 5.200.000 
 
Del 3 Spejderlokaler 
Håndværkerudgifter og omkostninger kr. 690.000 
Inventar kr. 0 kr. 690.000 
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   Ansøgning til Distriktsudvalget  
 

Kontaktoplysninger 

Distriktsudvalget har en række generelle retningslinjer, som du skal være opmærksom på, når du søger tilskud.  
Læs mere om de generelle retningslinjer, ansøgningsfrister og medlemmernes kontaktinformation på Frederikshavn 
Kommunes hjemmeside: www.frederikshavn.dk > Politik & demokrati > Råd og nævn > Distriktsudvalget. 
 

Projektbeskrivelse  

Distriktsudvalget, Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn 
                         Tlf.: 98 45 62 75 • LSSC@frederikshavn.dk • www.frederikshavn.dk  

   
 

Projekttitel:  Dato: 

Ansøger/Foreningens navn: 

Adresse: 

Foreningens SE-nummer: 

Resumé (10-20 linjer):  

Navn på kontaktperson:  

E-mail adresse:  Telefon i dagtimerne:  

Kontaktperson i Distriktsudvalget: 
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Budget 
Budgetposter Specifikation Beløb 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Udgifter i alt   * 

Finansiering 
Finansieringsposter Beløb 
Tilskud der søges af Distriktsudvalget, Frederikshavn Kommune  
  
  
  
  
  
Egenfinansiering  
Frivilligt arbejde (á kr. 100,- i timen)  
I alt * 

Yderligere oplysninger 

Hvem står for efterfølgende drift og vedligeholdelse? 
 

Alle beløb skal være inkl. moms. 
 ’Udgifter i alt’ under Budget skal være det samme beløb som ’I alt’ under Finansieringen (markeret med *) 
 

Vedlæg tilbud fra leverandører på alle udgiftsposter. 
Vedlæg evt. projektbeskrivelse (1-5 stk. A4-sider)  
 

OBS! Ansøgningen sendes pr. mail til Line S. Schulz, sekretær for Distriktsudvalget på LSSC@frederikshavn.dk inden 
ansøgningsfristen, som falder ca. 3 uger før Distriktsudvalgets møder. Se ansøgningsfristerne på hjemmesiden. 
Spørgsmål vedr. ansøgning kan ligeledes rettes til Line S. Schulz pr. mail eller tlfnr.: 98 45 62 75. 
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   Ansøgning til Distriktsudvalget  
 

Kontaktoplysninger 

Distriktsudvalget har en række generelle retningslinjer, som du skal være opmærksom på, når du søger tilskud.  
Læs mere om de generelle retningslinjer, ansøgningsfrister og medlemmernes kontaktinformation på Frederikshavn 
Kommunes hjemmeside: www.frederikshavn.dk > Politik & demokrati > Råd og nævn > Distriktsudvalget. 
 

Projektbeskrivelse  

Distriktsudvalget, Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn 
                         Tlf.: 98 45 62 75 ͻ�LSSC@frederikshavn.dk ͻ�ǁǁǁ͘ĨƌĞĚĞƌŝŬƐŚĂǀŶ͘ĚŬ� 

   
 

Projekttitel:  Dato: 

Ansøger/Foreningens navn: 

Adresse: 

Foreningens SE-nummer: 

Resumé (10-20 linjer):  

Navn på kontaktperson:  

E-mail adresse:  Telefon i dagtimerne:  

Kontaktperson i Distriktsudvalget: 

Dybvad Bys legeplads 17. november 2015
Dybvad Borgerforening

℅ Idskovvej 16, 9352 Dybvad
33903626 (CVR)

Jesper Koldtoft (formand)
28584246 jesper.koldtoft@skolekom.dk

Lars Larsen

Dybvads eneste offentlige legeplads har igennem længere tid været i forfald, og blandt både dagplejere og andre brugere 
er der et stort ønske om renovering eller udskiftning af lege-redskaberne. Dybvad Borgerforening har derfor arbejdet med 
planer om en flytning af de tilbageværende egnede redskaber til et område over for Dybvad Ældrecenter på Ålborgvej, og 
løbende etablere nye legeredskaber her, efterhånden som den gamle legeplads i udkanten af Dybvad (Svalevej) 
nedlægges."
"
Området er et græsareal med forskellig beplantning, der p.t. vedligeholdes af Frederikshavn Kommune. Etableringen af et 
lege- og fritidsområde her ville skabe aktivitet i midtbyen og desuden være til glæde for de ældre medborgere på 
Ældrecentret. Området ville ligeledes kunne medvirke til målsætningen om øget bosætning og smukke landsbyer. Som 
nævnt kan nogle af de eksisterende legeredskaber restaureres og genanvendes, og Borgerforeningen håber ved hjælp af 
tilskud fra lokale foreninger og fonde at kunne indkøbe nye (bæredygtige og certificerede) legeredskaber; herunder gynger, 
vippe og et klatrestativ/-tårn for at kunne etablere et særdeles attraktivt fritidsområde. "
"
Borgerforeningen har allerede modtaget to tilskud på hver kr. 10.000,- fra henholdsvis Lions Club Jydske Aas og 
Sparekassen Sæbys Fond, ligesom Dybvad Ungdomsfond og Dybvad Borgerforenings egne midler yder tilsvarende bidrag. 
Vi tillader os at ansøge om kr. 60.000,- fra Distriktsudvalgets midler, men modtager med stor tak ethvert beløb til den 
løbende etablering af de nye redskaber og aktiviteter på arealet. Der afventes p.t. svar fra en række øvrige fonde/
foreninger. Vi påbegynder den detaljerede planlægning (herunder anlægstegninger i samarbejde med 
legepladsleverandøren) m.v. primo 2016. "
"
Anlæggelsen af legearealet og opførelsen af nye aktiviteter/redskaber vil primært foregå med frivillig arbejdskraft (bortset 
fra sikkerhedsmæssige foranstaltninger og leverandørens  interne krav), samt med støtte fra lokale håndværkere og 
entreprenører. Det kan desuden oplyses, at Frederikshavn Kommunes Park & Vej er inddraget i planlægningen på 
nuværende tidspunkt, og at området efter etableringen overgår til vedligeholdelse af Borgerforeningen. Detaljeret plan 
herfor udarbejdes efterfølgende.



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Budget 

Budgetposter Specifikation Beløb 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Udgifter i alt   * 

Finansiering 

Finansieringsposter Beløb 

Tilskud der søges af Distriktsudvalget, Frederikshavn Kommune  
  
  
  
  
  
Egenfinansiering  
Frivilligt arbejde (á kr. 100,- i timen)  
I alt * 

Yderligere oplysninger 

Hvem står for efterfølgende drift og vedligeholdelse? 
 

Alle beløb skal være inkl. moms. 
 ’Udgifter i alt’ under Budget skal være det samme beløb som ’I alt’ under Finansieringen (markeret med *) 
 

Vedlæg tilbud fra leverandører på alle udgiftsposter. 
Vedlæg evt. projektbeskrivelse (1-5 stk. A4-sider)  
 

OBS! Ansøgningen sendes pr. mail til Line S. Schulz, sekretær for Distriktsudvalget på LSSC@frederikshavn.dk inden 
ansøgningsfristen, som falder ca. 3 uger før Distriktsudvalgets møder. Se ansøgningsfristerne på hjemmesiden. 
Spørgsmål vedr. ansøgning kan ligeledes rettes til Line S. Schulz pr. mail eller tlfnr.: 98 45 62 75. 

  
Distriktsudvalget, Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn 

                        Tlf.: 98 45 62 75 ͻ�LSSC@frederikshavn.dk ͻ�ǁǁǁ͘ĨƌĞĚĞƌŝŬƐŚĂǀŶ͘ĚŬ� 
 

 
 
  

   Ansøgning til Distriktsudvalget  
 

Legepladsredskaber

60.000,-

Dybvad Borgerforening

400 timer

Legepladsredskaber jfr. tilbud (inkl. montering) 133.000,-
Anlægsudgifter (frivillige/lokale) Klargøring af terræn 10.000,-
Anlægsudgifter (friillige/lokale) Etablering af faldunderlag 20.000,-

163.000,-

Sparekassen Sæbys Fond (modtaget) 10.000,-
Lions Club (modtaget) 10.000,-

Ungdomsfonden for Dybvad og Omegn (modtaget) 10.000,-
Øvrige fonde (afventer svar) 20.000,- (60.000,-)

13.000,-
40.000,-

163.000

SENDSEND



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Find Distriktsudvalgets medlemsliste på Frederikshavn Kommunes hjemmeside. 
 

 
 
  

   Ansøgning til Distriktsudvalget  
 

Kontaktoplysninger 

Distriktsudvalget har en række generelle retningslinjer, som du skal være opmærksom på, når du søger tilskud.  
Læs mere om de generelle retningslinjer, ansøgningsfrister og medlemmernes kontaktinformation på Frederikshavn 
Kommunes hjemmeside: www.frederikshavn.dk > Politik & demokrati > Råd og nævn > Distriktsudvalget. 
 

Projektbeskrivelse  

Distriktsudvalget, Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn 
                         Tlf.: 98 45 62 75 • LSSC@frederikshavn.dk • www.frederikshavn.dk  

   
 

Projekttitel:  Dato: 

Ansøger/Foreningens navn: 

Adresse: 

Foreningens SE-nummer: 

Resumé (10-20 linjer):  

Navn på kontaktperson:  

E-mail adresse:  Telefon i dagtimerne:  

Kontaktperson i Distriktsudvalget: 

http://www.frederikshavn.dk/


 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Budget 
Budgetposter Specifikation Beløb 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Udgifter i alt   * 

Finansiering 
Finansieringsposter Beløb 
Tilskud der søges af Distriktsudvalget, Frederikshavn Kommune  
  
  
  
  
  
Egenfinansiering  
Frivilligt arbejde (á kr. 100,- i timen)  
I alt * 

Yderligere oplysninger 

Hvem står for efterfølgende drift og vedligeholdelse? 
 

Alle beløb skal være inkl. moms. 
 ’Udgifter i alt’ under Budget skal være det samme beløb som ’I alt’ under Finansieringen (markeret med *) 
 

Vedlæg tilbud fra leverandører på alle udgiftsposter. 
Vedlæg evt. projektbeskrivelse (1-5 stk. A4-sider)  
 

OBS! Ansøgningen sendes pr. mail til Line S. Schulz, sekretær for Distriktsudvalget på LSSC@frederikshavn.dk inden 
ansøgningsfristen, som falder ca. 3 uger før Distriktsudvalgets møder. Se ansøgningsfristerne på hjemmesiden. 
Spørgsmål vedr. ansøgning kan ligeledes rettes til Line S. Schulz pr. mail eller tlfnr.: 98 45 62 75. 

  
Distriktsudvalget, Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn 

                        Tlf.: 98 45 62 75 • LSSC@frederikshavn.dk • www.frederikshavn.dk  
 

 
 
  

   Ansøgning til Distriktsudvalget  
 

pc
Maskinskrevet tekst

pc
Maskinskrevet tekst
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Maskinskrevet tekst

pc
Maskinskrevet tekst
Munkegårdens 365 medlemmer



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Find Distriktsudvalgets medlemsliste på Frederikshavn Kommunes hjemmeside. 
 

 
 
  

   Ansøgning til Distriktsudvalget  
 

Kontaktoplysninger 

Distriktsudvalget har en række generelle retningslinjer, som du skal være opmærksom på, når du søger tilskud.  
Læs mere om de generelle retningslinjer, ansøgningsfrister og medlemmernes kontaktinformation på Frederikshavn 
Kommunes hjemmeside: www.frederikshavn.dk > Politik & demokrati > Råd og nævn > Distriktsudvalget. 
 

Projektbeskrivelse  
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                         Tlf.: 98 45 62 75 • LSSC@frederikshavn.dk • www.frederikshavn.dk  
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Adresse: 

Foreningens SE-nummer: 

Resumé (10-20 linjer):  

Navn på kontaktperson:  

E-mail adresse:  Telefon i dagtimerne:  

Kontaktperson i Distriktsudvalget: 

http://www.frederikshavn.dk/
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   Ansøgning til Distriktsudvalget  
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Find Distriktsudvalgets medlemsliste på Frederikshavn Kommunes hjemmeside. 
 

 
 
  

   Ansøgning til Distriktsudvalget  
 

Kontaktoplysninger 
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   Ansøgning til Distriktsudvalget  
 







DAGSORDEN 
 
Distriktsudvalget den 8.december 2015, kl. 17.00 
 
 

1) Godkendelse af dagsorden 
 

2) Godkendelse af referat fra mødet den 28.sept. 2015 
 

3) Ændring af Distriktsudvalgets Forretningsorden vedr. antallet af årlige 
ansøgningsrunder 

Sagsfremstilling 

Distriktsudvalgets sekretariat ønsker at justere antallet af årlige ansøgningsrunder til 
Distriktsudvalgets pulje.  

Tidligere har der været 6 møder årligt med mulighed for behandling af ansøgninger på alle møder.  
Fremover ønskes det, at ansøgningerne til Distriktsudvalgets pulje behandles 2 gange årligt på 
Distriktsudvalgets ordinære møde i marts samt oktober. 

Ændringen betyder at ansøgningerne samles og det forbedrer muligheden for at sammenligne 
projektansøgningerne og dermed give udvalget mulighed for at træffe kvalificerede beslutninger.   

Link til udvalgets forretningsorden: http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Teknik-og-
Miljoe/Landsbyer/Forretningsorden_Distriktsudvalget_2014.PDF  

Ændringen kræver vedtagelse i 2 på hinanden følgende møder i Distriktsudvalget.  

 
Indstilling 
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at Distriktsudvalgets Forretningsorden ændres således, 
at 

• § 5 – Økonomi og ansøgninger, stk. 3 ændres fra ”Distriktsudvalget behandler indkomne 
ansøgninger på alle ordinære møder.” til ”Distriktsudvalget kan behandle indkomne 
ansøgninger på alle ordinære møder. Formanden fastsætter datoerne, for behandling af 
ansøgninger, for 1 år af gangen. På det sidste møde inden årsskiftet godkender udvalget 
datoerne for det kommende år.”  

 
 

4) Godkendelse af Distriktsudvalgets mødeplan 2016  
 
Sagsfremstilling 

http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Landsbyer/Forretningsorden_Distriktsudvalget_2014.PDF
http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Landsbyer/Forretningsorden_Distriktsudvalget_2014.PDF


Der forslås følgende mødetidspunkter (samt deadlines for indsendelse af ansøgninger/punkter til 
dagsordenen) for Distriktsudvalget i 2016. 
Alle møder starter kl. 19.00. Årets sidste møde suppleres med en julefrokost. Dette møde starter 
således kl. 17.00. 
 
Møder i 2016: 

Mandag den 25. januar 2016  
Tirsdag den 15. marts 2016 (behandling af ansøgninger) 
Onsdag den 15. juni 2016  
Torsdag den 25. august 2016  
Mandag den 3. oktober 2016 (behandling af ansøgninger) 
Tirsdag den 29. november 2016  

Ansøgningsfristen fastsættes til 3-4 uger før behandlingen af ansøgningerne. Eksakte datoer for 
deadline af ansøgninger vil fremgå af Frederikshavn Kommunes hjemmeside. 

På mødet fastsættes steder for mødeafholdelse. Udvalgets medlemmer bedes overveje, hvornår de 
ønsker at være værter. 
 
Indstilling 
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at mødeplan for 2016 fastlægges. 
 
 

5) Landsbypedeller 
 
Sagsfremstilling 
På mødet fremlægges evalueringen af pilotprojektet for landsbypedeller 2015.  
 
Indstilling 
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering. 
 
BILAG: Evaluering af pilotprojekt – landsbypedeller 2015  

 

6) Weekendbusrute Sæby – Stidsholt – Præstbro – Voerså – Lyngså – Sæby 
 
Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø har modtaget et forslag om en weekendbusrute Sæby – Stidsholt – 
Præstbro – Voerså – Lyngså – Sæby. 
Forslaget indeholder et tilbud om en køreplan med 4 ture både lørdage og søndage. Søndag aften 
vil der også kunne kobles en kort tur på fra Sæby Busterminal til Hørby efterskole, så begge 
kommunens efterskoler (i Stidsholt og Hørby) tilbydes lige servicering søndag aften.  
 



Forslaget, som er ét ud af tre forslag vedr. kollektiv trafik, har været behandlet på Plan- og 
Miljøudvalget den 3.november 2015.  
Plan- og Miljøudvalget vedtog på mødet, at der arbejdes videre med en realisering af 
weekendbusruten under forudsætning af, at Distriktsudvalget ligeledes kan se nødvendigheden af 
denne weekendbus. 
 
Indstilling 

Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at Distriktsudvalget er enige i Plan- og Miljøudvalgets 
beslutning om etablering af den omtalte weekendbusrute. 
 
 
 

7) Lokal redaktør fra Nordjyske Medier 
 
Sagsfremstilling 
 
På mødet kommer Nordjyske Mediers lokale redaktør John Jensen og fortæller om mulighederne i 
landdistrikterne. 
 
Indstilling 
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering. 
  

8) Indledning til vurdering af indkomne ansøgninger 
 
Sagsfremstilling 
På årets sidste Distriktsudvalgsmøde er der indkommet ansøgninger om flere penge end der er til 
rest i Distriktsudvalgets pulje. Restbeløbet for 2015 beløber sig til 264.208 kr., men der er i alt søgt 
om 510.550 kr.  
 
De ”Generelle retningslinjer for Distriktsudvalgets tilskudsordning” er de overordnede 
retningslinjer, når ansøgninger bliver vurderet i forhold til bevillinger af Distriktsudvalgets midler. 
Læs retningslinjerne her på Frederikshavn Kommunes hjemmeside: 
http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Teknik-og-
Miljoe/Landsbyer/Generelle%20retningslinjer%20for%20Distriktsudvalgets%20tilskudsordning.pdf 
 
For at skabe overblik over de mange ansøgninger og for at være i stand til at prioritere dem i 
forhold til hinanden, er projekterne grupperet indenfor overordnede temaer. Disse temaer er 
vurderet/prioriteret i forhold til de generelle retningslinjer samt tidligere afgørelser og 
bemærkninger.  
 
De indkomne ansøgninger kan inddeles i følgende undergrupper, som er angivet i prioriteret 
rækkefølge:  

http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Landsbyer/Generelle%20retningslinjer%20for%20Distriktsudvalgets%20tilskudsordning.pdf
http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Landsbyer/Generelle%20retningslinjer%20for%20Distriktsudvalgets%20tilskudsordning.pdf


 
1. Udvalgets egne projekter samt samarbejdsprojekter  

• Positiv Profilering, LAG Nord 
2. Projekter der er igangsættende for den lokale udvikling 

• Vi bevæger Østervrå 
3. Projekter der genererer en større helhed 

• Byens legeplads, Dybvad 
4. Projekter der er forbeholdt en specifik brugergruppe 

• Læskur, Skæve Petanque 
• Badefaciliteter, KFUM Hørby 

5. Vedligeholdelse af bygninger 
• Nyt tag på Munkegården, Strandby 

 
Redegørelse for prioritering: 
 
1. Udvalgets egne projekter samt samarbejdsprojekter bliver prioriteret højest, da det antages, at 
udvalget har en stor interesse i, at egne projekter bliver realiseret og videreudviklet.  
 
2. Projekter der er igangsættende for den lokale udvikling, er nummer to, da det er det 
overordnede mål beskrevet i de generelle retningslinjer. Under dette tema bør projekterne berøre 
mange mennesker, og give en merværdi til lokalområdet generelt, både funktionelt og/eller 
æstetisk. Tiltaget skal skabe ringe i vandet, gerne på flere områder.  
 
3. Projekter, der genererer en større helhed, er nummer tre, da det er fordelagtigt, at et mindre 
projekt kan generere merværdi for et større område/en større sammenhæng. Projekterne berører 
forholdsvis mange mennesker og genererer en merværdi for et større område.  
 
4. Projekter, der er forbeholdt en specifik brugergruppe, er nummer fire, da det er et projekt der 
ikke genererer nogen egentlig udvikling, men som i stedet kommer en specifik brugergruppe til 
gode i det daglige. 
 
5. Vedligeholdelse af bygninger er som udgangspunkt ikke tilskudsberettiget. Projekter der 
vedrører vedligeholdelse har således den laveste prioritering.   
 
  
Når de enkelte ansøgninger vurderes, bør der desuden tages hensyn til den forskel, der er på 
ressourcer i de forskellige områder. 
Det er også værd at vurdere, om alle pengene skal gå til ét stort projekt eller fordeles på flere 
mindre projekter og således komme flere lokalområder til gode.  
Det tilrådes dog, at give det ansøgte beløb eller et beløb som sikrer, at projektet med 
sandsynlighed kan gennemføres.  
  



Indstillingerne i de efterfølgende dagsordenpunkter vedr. behandlingen af indkomne ansøgninger 
tager udgangspunkt i ovennævnte inddeling og prioritering.  
 
Hvis en ansøgning får afslag eller tildeles færre midler end ansøgt grundet manglende midler i 
Distriktsudvalgets pulje, vil det være muligt at søge om midler igen til næste år. Dette kræver 
indsendelse af en ny ansøgning i 2016. Der er ingen garanti for, at et projekt der søger igen i 2016 
opnår tilskud.  
 
Indstilling 
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering 
 
 

9) Ansøgning om tilskud til ”Positiv Profilering”, LAG Nord 
 
Sagsfremstilling 
LAG Nord er gået sammen med Landsbyrådet i Brønderslev, Landsbyforum i Hjørring og 
Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune om afholdelse af en række møder og kurser der skal 
være med til at styrke den positive profilering af livet i landdistrikterne. 
 
Forløbet kickstartes af et fællesmøde i januar 2016 og forløber hen over den resterende del af året. 
Sidst på året kåres den/de landsbyer, som har formået at få mest muligt ud af forløbet gennem en 
række realiserede tiltag på Facebook.  
 
Projektet har et samlet budget på 125.000 kr. Hvoraf de 3 kommuner samt LAG Nord hver bidrager 
med 20.000 kr.  
 
Dette projekt har 1.prioritet, da det er et af de projekter, som Distriktsudvalget har igangsat i 
samarbejde med LAG Nord og landdistrikterne i nabokommunerne. 
 
Indstilling 
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at  

• der bevilges 20.000 kr. til ”Positiv Profilering” under forudsætning af, at Hjørring og 
Brønderslev Kommune ligeledes bidrager med 20.000 kr. hver. 

• Frederikshavn Kommune bidrager som projektholder på projektet ”Positiv Profilering” 
 
BILAG:  Ansøgningsskema – Positiv Profilering 

Projektbeskrivelse – Positiv Profilering 2016 
 
 

10) Ansøgning om tilskud til projektet ”Vi bevæger Østervrå” 
 
Sagsfremstilling 



”Vi bevæger Østervrå” er et projekt, der ved udvidelse af Østervrå Idræts- og Kulturcenter vil samle 
en række nye aktiviteter i centret. Projektet bygger i høj grad på fællesskabets muligheder, og det 
vil understøtte den gode sammenhængskraft, der gør Østervrå til en levedygtig landsby. 
Idræts- og Kulturcenteret er desuden prioriteret i Østervrås Landsbyplan, som netop har været på 
tegnebrættet her i efteråret 2015.  

Østervrå Idræts- og Kulturcenter søger Distriktsudvalget om medfinansiering til del 2: 
Ungdomslokaler, samlingssted og bibliotek. 

Projektets del 2 har et samlet budget på 5.200.000 kr. ekskl. moms. En del af beløbet finansieres 
gennem andre fonde samt låneoptagelse – se den fulde finansieringsplan i vedhæftede 
ansøgningsmateriale. 

Der er desuden sendt ansøgninger til Grøn Ordning og LAG Nord som behandles hhv. den 1.dec og 
2.dec.  

Østervrå Idræts- og Kulturcenter ansøger Distriktsudvalget om 200.000 kr. ekskl. moms. 

Projektet har som udgangspunkt 2.prioritet, men da beløbet er relativt stort i forhold til 
Distriktsudvalgets resterende pulje for 2015 bør det overvejes, om udvalget ønsker at støtte dette 
ene projekt fremfor en række andre mindre projekter.  

Indstilling 
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller ansøgningen til drøftelse grundet manglende midler i 
Distriktsudvalgets pulje for 2015. 
 
BILAG:  Ansøgningsskema – Vi bevæger Østervrå 
  Projektbeskrivelse – Vi bevæger Østervrå 
  Anlægsbudget – Vi bevæger Østervrå 
 
 

11) Ansøgning om tilskud til byens legeplads, Dybvad 
 
Sagsfremstilling 
Dybvads Borgerforening ønsker at nedlægge byens nuværende legeplads, der igennem længere tid 
har været i forfald og til tider oversvømmet. Der etableres i stedet et nyt lege- og fritidsområde 
mere centralt i byen på Ålborgvej overfor Dybvad Ældrecenter. Der lægges således op til at byens 
nye fritidsområde bliver til gavn for borgere i alle aldre. 
 
En del af legeredskaberne fra den nuværende legeplads kan genbruges og renoveres. Derudover er 
der dog behov for indkøb af nye legeredskaber; herunder gynger, vippe og klatrestativ/-tårn. 
Området vedligeholdes pt. af Frederikshavn Kommunes Park & Vej. Der er indgået aftale om, at 
Dybvads Borgerforening overtager driften efter anlæggelsen af legepladsen. 
 
Dybvad Borgerforening ansøger Distriktsudvalget om et tilskud på 60.000 kr. 



Projektet har et samlet budget på 163.000 kr. Heraf egenfinansiering på 13.000 kr. og frivilligt 
arbejde for 40.000 kr. 
 
Dette projekt har 3.prioritet, da projektet kommer flere mennesker til gode og genererer en 
merværdi for hele byen.  
 
Indstilling 
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller at der bevilges 60.000 kr. til etablering af byens nye lege- 
og fritidsområde. 
 
BILAG:  Ansøgningsskema – Legeplads Dybvad 
  Tilbud – Legeplads Dybvad  
 

 

12) Ansøgning om tilskud til læskur, Skæve Petanque 
 
Sagsfremstilling 
Skæve Petanque er en ny forening. Petanqueklubben spiller i Limfjordsturneringen udendørs – 
både ude og hjemmekampe – og ønsker dermed at sætte SKÆVE på "Landkortet". 
Klubben ønsker et sted, hvor spillerne kan gå i ly, når vejret ikke arter sig fra den gode side. 
Petanqueklubben søger derfor penge til et læskur på 6m x 4m med tilhørende borde og bænke.  

Skæve Petanque ansøger Distriktsudvalget om 15.000 kr til etablering af læskur. Projektet har et 
samlet budget på 26.000 kr. Heraf 15.000 til indkøb af materialer og 11.000 kr i frivillige 
arbejdstimer. 

Dette projekt er forbeholdt en specifik brugergruppe og prioriteres således i kategori 4. 
 
Indstilling 
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller at der bevilges 15.000 kr. til etablering af læskur og 
borde/bænke. 
 
BILAG:  Ansøgningsskema – Skæve Petanque 
 
 

13) Ansøgning om tilskud til badefaciliteter, KFUM Hørby 
 
Sagsfremstilling 
KFUM-Spejderne i Hørby ønsker at etablere handicaptoilet og badefaciliteter i spejderhytten som 
et nyt tiltag der kan understøtte aktiviteterne i huset, herunder overnatning mm.  
Derudover søges penge til renovering af eksisterende toiletter. 
 
KFUM Hørby søger Distriktsudvalget om det fulde beløb på 165.550 kr. Herudover skal lægges 
4.000 kr. til frivilligt arbejde.  



Renoveringen af eksisterende toiletter udgør 66.900 kr. og nyt handicaptoilet og badefaciliteter 
udgør 98.650 kr. 
Der er ingen egenfinansiering til realiseringen af projektet. 
 
Dette projekt er forbeholdt en specifik brugergruppe og prioriteres således i kategori 4. 
 
Indstilling 
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller at der bevilges 75.000 kr. til KFUM Hørby. 
 
BILAG:  Ansøgningsskema – KFUM Hørby  
  Tilbud – KFUM Hørby 
  Skitse – KFUM Hørby 
 
 

14) Ansøgning om tilskud til nyt tag på Munkegården, Strandby 
 
Sagsfremstilling 
Pensionistforeningen Munkegården søger midler til udskiftning af tag samt efterisolering på en 
tilbygning på 100 m2 til Munkegården.  
Pensionistforeningen søger Distriktsudvalget om 50.000 kr. Der er en egenfinansiering på 40.000 kr 
og frivilligt arbejde for 13.000 kr.  
 
Denne ansøgning har den laveste prioritet (prioritet 5), da udvalgets som udgangspunkt ikke giver 
tilskud til renovering.   
 
Indstilling 
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at der gives afslag på ansøgningen, da Distriktsudvalget 
som udgangspunkt ikke støtter vedligeholdelse af bygninger. 
 
BILAG:  Ansøgningsskema – Munkegården  
  Tilbud – Munkegården 
 
 

15) Økonomi 
 
Sagsfremstilling 

 Bilag med status på Distriktsudvalgets økonomi pr. dags dato er vedlagt.  
Der er ikke flere ansøgningsrunder i 2015. 

 
 BILAG: Økonomioversigt 2015 
 
 



16) Nyt fra Sekretariatet 
 
Sagsfremstilling 

• Kørselsgodtgørelse: Udfyld venligst vedhæftede blanket og aflevér den på mødet den 8.dec 
eller send den til Betty Frost på befo@frederikshavn.dk  

• ”Fra Sted til sted” afholdes torsdag den 18.aug – mandag den 22.aug 2016. Alle har 
mulighed for at være med – kontakt projektleder Hanne Lauritsen for mere information. 
Kontaktinfo: Tlf.: 9845 6323, Mobil: 2948 6174 eller mail: hlau@frederikshavn.dk 

• Kommuneplanen for Frederikshavn Kommune er vedtaget. Planen er digital. Læs mere her: 
http://frederikshavn-kp13.cowi.webhouse.dk/dk/forside.htm  

• Status på Vindmøllepuljen, ”Grøn Ordning” 
• Nyt fra LAG Nord 

BILAG: Kørselsgodtgørelse 

 

17) Eventuelt 

mailto:befo@frederikshavn.dk
mailto:hlau@frederikshavn.dk
http://frederikshavn-kp13.cowi.webhouse.dk/dk/forside.htm


Evaluering af Pilotprojekt Landsbypedel   30.07.2015 
 
 
Distriktsudvalget (DU) i Frederikshavn Kommune har flere gange siden 2010 drøftet muligheden for en 
landsbypedelordning, som kunne hjælpe distriktsbyerne med forskellige opgaver af varierende art. Den 
25.03.2014 besluttede DU, at der skulle arbejdes videre med konceptet landsbypedel og et pilotprojekt 
blev startet op.  
 
Der blev dannet en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra byerne Elling, Strandby, Lyngså, 
Voerså og Præstbro. Distriktsbyerne var delt i to samarbejdende grupper en nordlig med Elling og Strandby 
og en sydlig med Lyngså, Voerså og Præstbro. Bent Christiansen fra Udvikling og Erhverv var tovholder for 
projektet og Anders Ferløv Andersen var Arbejdsmarkedsområdets repræsentant.  
 
Arbejdsmarkedets projektafdeling var med til at teste modellen ”Serviceteam Landsbypedel”, som bestod 
af et rejsehold, der gennemførte, planlagde og tilrettelagde landsbypedelopgaver i de udvalgte distrikter.  
 
DU bevilgede 60.000,- kr. til pilotprojektet den 24. november 2014, med henblik på ekstraordinære udgifter 
hos projektafdelingen. 
 
 
Praktik 
”Serviceteam Landsbypedel” blev afprøvet i praksis i månederne marts, april og maj 2015. Afprøvningen 
blev gennemført i ovenstående distriktsbyer. Inden opstarten af den praktiske del havde de deltagende 
byer meldt ind med opgaver, som de ønskede hjælp til. Vedligeholdelsesopgaver og opgaver, som normalt 
ligger indenfor Park og Vejs område blev frasorteret og resten af opgaverne blev prioriteret i forhold til 
f.eks. projektets art og omfang samt om opgaven var sæsonbetonet.  
 
Det er hovedsagligt Anders Ferløv Andersen der har haft kontakt til de lokale koordinatorer, og han beret-
ter, at samarbejdet med de lokale er gået fantastisk godt. De enkelte projekter har haft en kontaktperson, 
som serviceteamet kunne kontakte i forhold til praktiske forhold. På samme måde har der i serviceteamet 
været en tovholder/koordinator, som har været ansvarlig for udførelsen og kommunikationen med ledel-
sen i Projektafdelingen og de lokale kontaktpersoner.   
 
En del opgaver har været afhængige af vejrliget, men generelt har Projektafdelingen nået de lovede opga-
ver. 

Nedenfor er en liste over størstedelen 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 

1 

 



• 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 

  
 
Distriktsbyerne melder alle ind, at de har haft rigtig gode erfaringer og et godt samarbejde med ”Service-
teamet” og at der er udført et flot stykke arbejde, hvilket de lokale borgere har påskønnet.    
 
Der er ligeledes en tilbagemelding fra Arbejdsmarkedets projektafdeling om, at arbejderne, der har delta-
get i projektet, har været glade og tilfredse med serviceteamet og at fremmødet har været stort, hvilket 
skyldes at arbejdet giver mening og at det bliver værdsat.   
 
Mange af opgaverne har været små men meget synlige, dvs. de er afsluttet forholdsvis hurtigt, hvilket har 
været godt for både team og by. Borgerne har hurtigt kunne se en forandring i bymiljøet og arbejderne har 
fået tilfredsstillelsen af at have fuldført et projekt.    
 
 
En fremtidig ordning  
 

• Alle parter er enige om at ”Serviceteam Landsbypedel” eller en lignende ordning bør eksisterer 
fremover og at det skal være muligt for alle distriktsbyerne at melde ind med arbejdsopgaver. De 
administrative medarbejdere, der har været med i projektet, vil i samarbejde med Park og Vej og 
Ejendomscenteret lave en arbejdsgruppe, som skal prøve at udarbejde et fremtidigt setup. Park og 
Vej har allerede givet udtryk for, at de er meget interesseret i et sådan samarbejde, da det giver 
mulighed for at lave synergieffekter i driften.  
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• En fremtidig ordning bør være fleksibel og afstanden mellem lokale kontaktpersoner og kommu-
nens administration skal være kort. Det anbefales, at der er én lokal opgaveansvarlig i de forskellige 
byer, som skal koordinere og samle de udmeldinger, som foreninger og ildsjæle kommer med.  

 
• En fremtidig ordning vil kræve både kommunale ressourcer og lokale ressourcer, som der skal fin-

des opbakning til. Det er vigtigt at fortælle politikkerne, at det ikke kun er landsbyerne, der nyder 
godt af denne ordning, men at selve arbejdet har været med til at motivere de folk, der har været 
ude i aktivering. Det er dog målet, at det økonomiske omkring en fremtidig ordning i høj grad skal 
dækkes af en eller flere eksisterende ordninger på beskæftigelsesområdet.  
 

• Et fremtidigt serviceteam vil kræve en til to teamansvarlige for at sikre arbejdets udførelse, kvalitet 
og sikkerhed. Det er også de teamansvarlige, der står for, at deltagerne kommer de rigtige steder 
hen.   
 

• Serviceteamet kan ikke tage sig af planlagt vedligehold, som f.eks. græsslåning hver uge. Det skal 
typisk være renoveringsopgaver, som kun skal udføres engang i mellem – måske med flere års mel-
lemrum. 
 

• Serviceteamet kan måske udføre nogen af de opgaver, som Park og Vej har sparet væk de seneste 
år. Der kommer dog en udfordring i forhold til maskiner, da serviceteamet indtil videre kun har væ-
ret udstyret med håndværktøj.   
     

• Det vil være relevant, at der også er personer i serviceteamet med it-kompetencer. Mange af 
landsbyerne efterspørger f.eks. hjælp til opsætning af hjemmeside og hjælp til ansøgning af pulje-
midler.  
 
 

 
En fremtidig ordning vil kunne give distriktsbyerne hjælp til opgaver, som de måske ikke selv har ressourcer 
til at løfte. Bymiljøerne bliver forskønnet og byerne bliver mere attraktive. Ved hjælp af hjemmeside og de 
sociale medier kan byerne styrke deres markedsføring og de står derved bedre rustet i ”kampen” om bor-
gerne. Samtidigt får Arbejdsmarkedet nogle meningsfyldte opgaver.  
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 Rådhus Allé 100 

9900 Frederikshavn 
Telefon 9845 5000 
 

  

 
Udbetaling af kørselsgodtgørelse  

til Distriktsudvalget 
 
 

Navn:  Cpr.nr.:  

 
Dato Deltaget i Hvor Kørte km. 

    

    

    

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 KØRSEL IALT   

 
 

             
Dato    
 
 
     
Underskrift                  Dato       Attesteret/Anvist 
 

Distriktsudvalget. 



  



DER ER BARE MANGE -   
                                                 
 
 
     DER IKKE VED DET !!!! 



ARBEJDSGRUPPER FRA DE 3 KOMMUNER: 

Landsbyrådet i Brønderslev: 
Helle Pedersen 
Ann-Pia Taagaard 
 
Landsbyforum i Hjørring 
Kirsten Walther 
Tove Marquardsen 
 
Distriksudvalget i Frederikshavn: 
Jørgen Steensgaard 
Søren Mejlvang 
 
LAG NORD: 
Tove Fønss 



Afholdt 2 møder 
Erfaringer 

Ønsker 
 

Forslag 
Indhold af ”Fællesmøde” i januar. 

Forløb i 2016 
 

Vi har brug for ….. 
Hvad  tænker I  

 



Fællesmøde 12 januar 2016 
Kl 17.00 – 18.00   
Processer der skaber positive forventninger til fremtiden i et lokalområder  
 
 Klokkerholm   -   Strandby  - Thorup -  Lyngså/Præstbro/Voerså -  
 
18.00 - 18.30 - Sandwich 
 
18.30 – 19.30 
Deling af små positive tiltage der har skabt stor positiv respons -  ”Venligheden” ”Overraskelsen” 
 
  Succeshistorier – vi alle kan lærer noget af  - 10  x  5 min oplæg – fra deltagerne – til inspiration 
 
 Velkomstpakke -  Rundstykker – Flaskepant -  
 

 
19.30-20.00:   
               - BUDSKABET SKAL UD……….   (vind 25.0000 kr) 
20.00 – Afslutning 

 



Forløb i vinter/foråret  2016 Mandag d. 25/1  
 

Introduktion til 
Facebook. Hvad 

kan verdens 
største sociale 

medie? 

Mandag d. 15/2 
 

Hands on. 
Hvordan gør 

man? 

Deltagere: 2-4 personer fra landsby/området 

Tidsrum 17.00 – 20.00  

Tirsdag d. 29/3 
 

Den gode historie. 
Hvordan laver 
man en god 
historie på 

mediets 
præmisser? 

Mandag 18/4 
 

Det seje træk. 
Hvordan sætter vi 

det i system og 
involverer vores 

fans resten af 
året? 



1. PRÆMIE  ??.000 KR 

3. PRÆMIE  ??.000 KR 2. PRÆMIE  ??.000 KR 

Konkurrence: 
Start:   1/5 2016 

Slut:   15/10  2016 
 

”BEDST FACEBOOK SIDE” 
 
 
 

Dommer: 
F.eks.  KONXION 
 



Mandag d. 7/11 
 

Et kig tilbage i 
tiden. 

 Hvad har vi 
lært? 

Tirsdag d. 29/11 
 

Medievalg. Har vi 
andre muligheder 

end Facebook? 
 

VI VIL OGSÅ BO   
 

I  EN LANDSBY !!! 



2017 

 
 MÅSKE 

 
Fælles portaler på tværs af de 3 

kommuner ??????????? 



Hvad tænker I ?  

Har                 nogle muligheder vi ikke allerede kender? 

Har vi brug for at vide noget mere om hvordan vi får fortalt de gode historie ? 

Hvilket signaler sender vi ?   Og hvordan når vi ud  med vores budskab ? 

Billeder/video som kommunikation fremadrettet ? 

 

Vil 10 – 20 landsbyer/områder der vil deltage ? 
 (tilsammen i de 3 kommuner) 

 
 
 
 
  



Budget    
Oplægsholdere     65.000 
Møde/forplejning      5.000 
1. præmie       25.000 
2. præmie    15.000 
3. præmie      5.000 
Uforudset    10.000 
    
Total budget                 125.000 
    
Finansiering    
Præmier fra pengeinstitutter                  45.000 
Landsbyforum   20.000 
Distriktsudvalget   20.000 
Landsbyrådet   20.000 
LAG NORD   20.000 
    
Finansiering                 125.000 



Ansøgning LAG 
 

www.inviso.dk/mbbl 

Se præsentationer på   

 www.lagnord.dk 
 BORGERLÅN 
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                            Østervrå Idræts- og Kulturcenter  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Vi bevæger Østervrå 
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Indledning 

For 13 år siden realiserede vi blandt andet med EU-midler og støtte fra Lokale- 

og Anlægsfonden rammerne for vores Kulturhus, som mange forskellige brugere 

har haft stor glæde af. 

 

Siden har vi ad flere gange udvidet idrætsfaciliteterne senest med udvidelse i 

foråret 2015 af Østervrå Motionscenter, så det i dag fremstår som et moderne 

center på ca. 400 m2 med mange muligheder til stor glæde for dets mange med-

lemmer. 

 

 
Facade udvidelse motionscenter forår 2015 

 

På idrætssiden er vores faciliteter efterhånden tilstrækkelige, men vi oplever en 

fortsat vækst i kulturaktiviteter og andre ikke idrætsaktiviteter.  

 

Oveni oplever vi, at helt nye viser interesse for at blive en del af fællesskabet i 

vores center. 

 

Menighedsrådet har de senere år haft overvejelser om etablering af en sogne-

gård ved kirken, men de ser samtidig muligheder og fordele i at realisere deres 

tanker i vores center. 

 

Det lokale bibliotek er uhensigtsmæssigt placeret i kælderlokaler på ældrecente-

ret, men ved at blive en del af aktiviteterne i vores center øjnes der nye mulighe-

der. 

 

Byens ungdomsklub har til huse i utidssvarende kælderlokaler på skolen, og 

også andre efterspørger lokaler for børn og unge, der ikke har lyst til at dyrke 

idræt. Ved skolen er Lokalhistorisk Forening hjemmehørende i en gammel pe-

delbolig med dårlige muligheder for udstillinger og synlighed. 



Vi bevæger Østervrå 
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KFUM Spejdernes hus er gammelt og nedslidt. Samme forhold er gældende i 

byens missionshus, hvor KFUM & KFUK er hjemmehørende. Spejderhuset er 

dyrt i energi og vedligeholdelse, og ved at flytte til lejede lokaler ser lederkredsen 

muligheder for at kunne frigøre ressourcer til aktiviteter for børnene frem for ved-

ligeholdelse af en gammel bygning. Samtidig er man er bevidste om, at børn og 

unge i fremtiden ikke har interesse i fortsat at vedligeholde faciliteterne. 

 

Om vores by og vores vision 

Østervrå er en levedygtig landsby og et dejligt sted at være. Vi har en god bør-

nepasning, skole, friskole og et bycenter med apotek, dagligvarebutikker og an-

dre små butikker. Vi har aktive indbyggere, som holder af deres by og som gør 

meget for den og for hinanden. Vores Idræts- og Kulturcenter er vores fælles 

mødested, hvad enten vi er til boldspil, svømning, fitness eller teater, musik og 

foredrag.  

 

Men det kommer ikke af sig selv, og vi skal hele tiden passe på vores landsby og 

udvikle den. Her er Idræts- og Kulturcenteret af afgørende betydning, fordi det er 

her alle mødes på tværs af alder, køn, uddannelse og baggrund. 

 

Idræts- og Kulturcenteret er en vigtig del af vores livsnerve, og derfor forsøger vi 

også i særlig grad at udvikle og forny det, så vores børn, unge mennesker og 

ældre fortsat har lyst til at bruge det og fylde det med liv. Samtidig vil vi også 

gerne have noget at byde på overfor turister og andre, som gæster byen. 

 

Centeret har stor succes som mødested, men det kniber nu med at finde tid og 

plads til alle, samtidig med at nye har ønsker om at være med. Derfor har vi pla-

ner om en udvidelse og fremtidssikring, som i høj grad bygger på fællesskabets 

muligheder og som skal understøtte den gode sammenhængskraft, der gør 

Østervrå til en levedygtig landsby. 

 

De værdier, som vi synes skal gennemsyre centeret og vores projekt er: 

 

Synergi – at tænke oplevelser, idræt, kultur, sundhed og bevægelse sammen og 

holde fokus på aktiviteternes bidrag til fællesskabet. 

 

Bred værdiskabelse – at initiativer skaber værdi på tværs af geografi – ikke kun 

i lokalområdet, men også gerne på egnen – og at der også gerne skabes bliven-

de merværdi med hensyn til arbejdspladser og bosætning. 

 

Partnerskaber – at tænke i samarbejder mellem ildsjæle frem for at realisere det 

hver for sig og at søge styrke i sin organisering ved at indgå i partnerskaber med 

andre om at få tingene til at ske. 
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Bæredygtighed – at tænke i aktiviteter som styrker fællesskab og sundhed, som 

er miljømæssigt forsvarlige og som ikke mindst er økonomisk bæredygtige, her-

under også, at vi er mange om at løfte driften. 

 

 
Koncert i Kulturhuset 

 

 

Om at samle kræfterne 

Vi tænker, at det er oplagt også at bygge på de synergier, der kan være mellem 

Idræts- og Kulturcenteret og andre aktører og mødesteder her, så vi dels får 

samlet kræfterne og dels bliver bedre til at facilitere mødet mellem grupper, som 

måske ikke synes de har så meget til fælles. 

 

Vi har haft stormøde med de mange ildsjæle i vore forskellige foreninger fra 

ungdomsklubben til spejderne. Der var et flot fremmøde, og der var mange gode 

ideer og ønsker til, hvad der kunne gavne lokalsamfundet. Derefter har vi haft 

møder med interessenter enkeltvis for at gå mere i detaljer med de forskellige 

krav og ønsker. Der er meget at bygge på i forhold til at samle kræfterne i stedet 

for at sprede. Den proces vil vi fortsætte, og vi skal nok komme i mål med det. 

 

Vores Idræts- og Kulturcenter skal favne både foreninger, foreningsløse, frivilli-

ge, selvorganiserede og kommunale servicetilbud. Et godt projekt kan gavne alle 

i vores by, og samtidig være en mulighed for forskellige interessenter kan indgå i 

og bidrage til fællesskabet. 

 

Under det hidtidige forløb har vi løbende haft dialog med Frederikshavn Kommu-

ne og holdt møde med Borgmesteren, hvor vi har drøftet vores ideer og tanker.  
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Vores projekt er i tråd med kommunens intentioner om at samle aktiviteter i of-

fentlige bygninger fremfor at sprede dem i bygninger, der kun er i brug en gang 

om ugen.  

 

Der er positiv velvilje og skriftlig tilkendegivelse om, at der i kommunens budget-

proces for 2016 findes de nødvendige driftsudgifter ved fremtidig placering af 

bibliotek og ungdomsklub i vores center.  

 

Om Idræts- og Kulturcenteret 

Østervrå Idræts- og Kulturcenter – ØIK – er en selvejende institution med et 

samlet areal på omkring 5.000 m2 under tag. Centeret består i grove træk af en 

svømmehal, en idrætshal, motionscenter, kulturhus og dertil hørende faciliteter 

som cafeteria, mødelokaler, depotrum, overnatningsrum m.m. ØIK er grundlæg-

gende et fleksibelt og multifunktionelt sted som favner både foreninger, for-

eningsløse, frivillige og selvorganiserede. 

 

Den gamle idrætshal og svømmehallen er fra 1972 og der er indrettet lokaler til 

fitness og motion siden. Kulturhuset er opført i 2002 med støtte fra EU-fonde og 

Lokale og Anlægsfonden. 

 

 
Leg og aktivitet i Svømmehallen 

 

Brugerne af faciliteterne er gymnastikforeningerne, idrætsforeningernes med-

lemmer og alle, som vil bevæges fysisk eller mentalt af de mange løbende ar-

rangementer og aktiviteter.  

 

Idræts- og Kulturcenteret er på mange måder et omdrejningspunkt og en livsner-

ve i lokalsamfundet, og her kan man mødes på tværs af alder, køn og baggrund. 
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Sideløbende med ”Vi bevæger Østervrå” arbejdes der i Idrætsforeningens regi 

på muligheder for at gøre de nære udearealer med fodboldbaner endnu mere 

aktive og invitere til bevægelse og leg. Projektet indeholder multibane med tilhø-

rende aktivitetsplads for udendørs motionsaktiviteter, og dets indhold vil yderlige-

re styrke Idræts- og Kulturcenteret og dets omgivelser som værende stedet, hvor 

tingene sker i lokalsamfundet. 

 

 

 

 

Vi kan se, at der efterhånden ikke er plads, tid eller mulighed for at imødekomme 

de forskellige ønsker til nye aktiviteter i centret, og det skal vi gøre noget ved. Vi 

vil gerne udvikle og fremtidssikre centeret, så det også fremover kan være sam-

lingspunkt for alle og være med til at understøtte vores by som bæredygtigt lo-

kalsamfund.  

 

Om projektindholdet 

Det samlede projektindhold i ”Vi bevæger Østervrå” har vi valgt at opdele i 3 

dele, som vi naturligvis gerne ser realiseret samtidig. Men vi er også bevidst om, 

at med flere samarbejdspartnere kan det blive nødvendigt, at realisere delene 

uafhængigt af hinanden og ikke nødvendigvis på samme tidspunkt.   

 

For alle 3 dele gælder derfor, at de kan realiseres samtidig, men uden problemer 

kan de også gennemføres på forskellige tidspunkter. Omstående er der kort 

redegjort for projektets 3 dele:  
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Del 1 Sognehus  

Denne del omhandler udvidelse af Kulturhuset i et tæt samarbejde med Østervrå 

Menighedsråd. Frem for etablering af en sognegård ved kirken ser menigheds-

rådet muligheder og fordele i at realisere deres tanker i vores center og fælles-

skab. Udvidelsen er planlagt til ca. 180 m2, og udgiften beløber sig til 3,5 mio. kr. 

Der henvises til anlægsbudget og finansieringsplan side 9-10. 

 

 

 
Udvidelse af Kulturhuset med sognehusdel - set fra nordøst 

 

Vi har haft flere møder med menighedsråd og provsti, og det er vores forvent-

ning, at finansiering af denne del af projektet realiseres først og fremmest fra 

midler i menighedsrådets regi. Menighedsrådet er i positiv dialog med provstiet, 

hvor der ansøgt om økonomiske midler til sognehus i form af udvidelse af Kul-

turhuset.  

 

Del 2 Ungdomslokaler, samlingssted, bibliotek m.m.  

Denne del omhandler etablering af nye ungdomslokaler, samlingssted og biblio-

tek. De nye faciliteter for ungdommen vil give et tiltrængt løft for unge, som ikke 

har sport og bevægelse som deres primære fritidsinteresse. Ungdomsklubben er 

i dag placeret i utidssvarende lokaler på skolen, og også andre som eksempelvis 

KFUM og KFUK efterspørger lokaler for børn og unge, der giver mulighed for 

andre aktiviteter end idræt.  

 

I samme bygning etableres et samlings- og værested som et afslappet cafeom-

råde med sofagrupper og mulighed for køb af varme og kolde læskedrikke. Om-

rådet er tiltænkt som et naturligt samlingssted for blandt andet forældre, der op-

holder sig i centret mens børnene dyrker idræt, og det vil være stedet, hvor selv-

organiserede grupper har mulighed for at mødes om deres fælles interesser. 

Endvidere er det her blandt andet Lokalhistorisk Forening får mulighed for syn-

liggørelse af deres virke med udstillinger og andet.  

 

Biblioteket skal virke som et åbent bibliotek med fri adgang i centrets åbningsti-

der, uden at der nødvendigvis er personale til stede. Med en central placering 

med nem tilgængelighed vil det blive et stort aktiv ikke kun for centrets mange 

brugere men også til gavn og glæde for hele lokalsamfundet.  
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Projektet er planlagt som en tilbygning ved hallens nordside på ca. 300 m2, og 

udgiften beløber sig til 5,2 mio. kr. Der henvises til anlægsbudget og finansie-

ringsplan side 9-10. 

 

 
Tilbygning ungdomslokaler, samlingssted og bibliotek - set fra nordvest 

 

Del 3 Spejderlokaler 

Etablering af spejderlokaler for KFUM Spejderne er sidste del af vores projekt. I 

øjeblikket kan vi desværre ikke anvise ideelle lokalemuligheder for denne del, 

men vores forestilling går på omforandring af eksisterende lokaler i tilknytning til 

centret.  

 

Dialogen med spejderne er positiv, og vi er af den klare opfattelse, at mulighed 

for at integrere spejderne i centret har fortsat interesse for alle, og at det over tid 

vil blive realiseret.  

 

Budget for udgifter til ombygning beløber sig til 690.000 kr. Der henvises til an-

lægsbudget og finansieringsplan side 9-10.   

 

Om projektets organisering 

Idræts- og Kulturcenterets bestyrelse har nedsat en styregruppe for det samlede 

projekt.  

 

Centerledelsen vil sammen med repræsentanter for hver af de 3 dele være an-

svarlig for planlægning og fremdrift i proces og projektudvikling. Projektgrupper-

ne vil i fornødent omfang også omfatte eksterne rådgivere. 

 

Den fremtidige driftsorganisation vil være ØIK´s bestyrelse og centerledelsen, 

som har årelang erfaring med sikker og bæredygtig drift af faciliteterne. 
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Om projektets faser og tidsplan 

Vi forestiller os følgende overordnede tidsplan for projektudvikling og realisering, 

idet vi forudsætter at den detaljerede planlægning af processen skal gennemar-

bejdes i et samarbejde mellem projektdeltagerne: 

 

1. Kvalificering og projektudvikling           september 2015 - januar 2016                 

2. Projektering                       januar 2016 - maj 2016             

3. Opstart byggeri/realisering                       sommer/efteråret 2016 

 

 

 

 

Anlægsbudget og finansieringsplan 

I samarbejde med rådgivere er der udarbejdet anlægsbudget, som omfatter om-

kostninger i form af rådgivning, ideudvikling og projektudvikling og diverse tekni-

ske omkostninger samt håndværkerudgifter ved tilbygning/ombygning.  

 

Det samlede budgetoverslag udviser en udgift på 9.430.000 kr. og fremgår af 

nedenstående 

 

Anlægsbudget (ekskl. moms)  Beløb (kr.) 

   

Del 1 Sognehus   
 

Håndværkerudgifter og omkostninger  3.240.000  

Inventar 300.000 3.540.000 

 
  

Del 2 Ungdomslokaler m.m.  
 

Håndværkerudgifter og omkostninger 4.900.000 
 

Inventar 300.000 5.200.000 

   

Del 3 Spejderlokaler    
 

Ombygningsudgifter  690.000 

   

SAMLET UDGIFT   9.430.000 
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Som det ses af nedenstående oversigt finansieres Del 1 Sognehus og Del 3 

Spejderlokaler via midler i menighedsrådet eget regi, mindre fonde og egne mid-

ler.  

 

Finansiering   Beløb (kr.) 

   

Del 1 Sognehus   
 

Menighedsråd/provsti  3.000.000  

Egenfinansiering  540.000 3.540.000 

 
  

Del 2 Ungdomslokaler m.m.  
 

ENV-”Fonden” (tilsagn modtaget)  1.000.000  

Fonde, LAG- og energimidler 1.700.000  

Egenfinansiering  1.000.000 
 

Låneoptagelse 1.500.000 5.200.000 

   

Del 3 Spejderlokaler    
 

Lokale- og Anlægsfonden (pulje) 166.000  

Lokale pengeinstitutter, fonde m.m. 324.000  

Egenfinansiering  200.000 690.000 

   

SAMLET UDGIFT   9.430.000 

 

 

Del 2 Ungdomslokaler m.m. forventes finansieret ved tilskud fra fonde og andre 

samt egne midler. Den manglende finansiering vil ske ved optagelse af lån.  

 

Driftsbudget 

I Del 1 og Del 3 er der en klar forventning om, at driftsudgifter vil være dækket 

ind via øgede lejeindtægter.  

 

Med baggrund i nuværende udlejning, forventninger til nye lejeindtægter og erfa-

ringer fra nuværende driftsudgifter er der udarbejdet omstående driftsbudget for 

projektets Del 2. 

 

Frederikshavn Kommune har ved skrivelse af 30. juni 2015 tilkendegivet, at leje-

beløb på henholdsvis 95.000 kr. og 80.000 til bibliotek og ungdomsklub vil blive 

afsat i budget for 2016.  
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Driftsbudget  
Del 2 Kommunale opgaver (ekskl. moms)  

Beløb (kr.) 

Indtægter:    

Bibliotek 95.000  

Ungdomslokaler 80.000  

Anden udlejning  30.000 205.000 

 
  

Udgifter:   

Rengøring 78.000  

Forbrugsafgifter 35.000  

Forsikring 3.000  

Vedligeholdelse 5.000  

Ydelser på lån 85.000 206.000 

 
  -1.000 

 

Afslutning  

Med denne projektbeskrivelse håber vi at have vakt interesse og lyst til, at fonde 

og andre vil gå i nærmere dialog med os om perspektiver og muligheder for øko-

nomisk støtte til ”Vi bevæger Østervrå”  

 

Få mere viden om Østervrå Idræts- og Kulturcenter på www.oikc.dk. 

 

 

Kontaktperson: 

Søren Kiil  

Østervrå Idræts- og Kulturcenter  

Bredgade 6-8, 9750 Østervrå  

Tlf. 98 95 14 22 / 20 31 34 22  

http://www.oikc.dk/










 

 

Dybvad Borgerforening 

v/Jesper Koldtoft 

Idskovvej 16 

9352 Dybvad     Holbæk, 18. november 2015 

 

Tilbud 
Tak for forespørgsel på tilbud vedrørende diverse legeredskaber. Vi er glade for at kunne tilbyde:      
 

 
 

Smukt og gedigent gyngestativ fremstillet af robiniestolper  
med en dobbelt dækgynge, lige til at tage i brug   14.900,- 



 

2 
 

 
 

Rutsjebane med platform 
Legeredskab med rutsjebane i rustfri stålkvalitet (TÜV),  
platform, stammetrappe, robiniestolper og trappestige   31.900,- 
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Balanceringe Armgang med ringe og line. De fleste kan være med, fordi der er balanceline.  
Men den kræver power og koordinationsteknik uden brug af linen,  
så den motoriske og legeværdimæssige side har den også   11.900,- 
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Kolbøttestang, klassikeren fra alle tiders legepladser.  
Flittigt brugt, god for udvikling af sansning og motorik   4.800,- 
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Kravlenettet besejres ganske hurtigt af de lidt større børn,  
men de små må kæmpe med fysikken, inden de når målet.  
For de små børn er det en ambitiøs, men realistisk udfordring  14.100,- 
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Vippe i robinie, pris inkl. dæmper    13.900,- 
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Sandkasse med organisk skåret kant, 6 meter i alt, pris uden sand  7.200,- 
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Lille legehus/overdækket sandbord fremstillet i robinie og douglas/lærk  9.900,-  
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Alle priser er excl. moms og stødområde1. Alle priser er inklusive materialer, arbejdsløn, montage, produktion, 
kørsel og oprydning med deponi (dog er overskudsjord undtaget). Der henvises i øvrigt til Den Lille 
Legepladsfabriks generelle salgs- og leveringsbetingelser. 
 
 
  

Farven på legeredskaberne af træ er valgfrie indenfor en af de otte nedenstående transparente olielasurer: 

      

 
801 – Pine 802 - Teak 803 – Nød 806 - Imp. Grøn 

  

       

820 – Lud 
837 - Lysgrå 

Umbra 
840 – Svenskrød 899 - Sort 

   

Farverne er vejledende 
 
 
Hvorfor vælge DEN LILLE LEGEPLADSFABRIK? 
Den Lille Legepladsfabrik producerer udfordrende, prisrigtige, smukke og godkendte legepladser og udemiljøer i 
meget høj kvalitet – til glæde for både børn og voksne. Intet er mere ødelæggende for leg og oplevelser i 
udemiljøer end en kedelig legeplads. Legepladser og aktivitetsanlæg fra Den Lille Legepladsfabrik er produceret 
på en sådan måde, at de fremtræder smukke og spændende hele året rundt. Og i mange år.  
 
Materialerne.  
DEN LILLE LEGEPLADSFABRIK benytter om muligt FSC-certificeret robinietræ. Det er både smukt, stærkt og 
selvimprægnerende, og det stammer fra blandt andet egen høst. Robiniens egenskaber er som skabt til lege- 
og aktivitets-redskaber. Dets brudstyrke er dobbelt så stor som egetræets, og fordi det er 
selvimprægnerende, er efterbehandling kun brugt for at skabe effekt – og ikke for at holde råd og svamp 
nede2. Dertil kommer, at robinie har en let knudret vækst, der giver den helt særlige eventyrlige, organiske og 
rustikke karakter, der præger en legeplads fra Den Lille Legepladsfabrik. 
Løsdele som ikke er fremstillet af træ (rutsjebane, brandmandsstang, håndtag til armgang, fugleredegynge) er 
TÜV-mærkede. 
 

                                                         
1
 Bygherre er orienteret om, at i det omfang DS/EN 1176:2008-2009 skal overholdes, kræves der i visse tilfælde 

stødområde og/eller faldunderlag. 
2
 Robinietræ kræver i realiteten ingen vedligeholdelse. Andet træ skal behandles mod råd- og svampedannelse en gang 

årligt. 
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Legeværdi.  
Den Lille Legepladsfabrik samarbejder med blandt andet Gerlev Legepark (www.gclb.dk), Herluf Landskab & 
Leg og Street Movement (www.streetmovement.dk), som flere gange har hjulpet os med det lege- og 
bevægelses-teoretiske greb. Den Lille Legepladsfabrik er medlem af Dansk Legepladsselskab. 
 
Made in Denmark.  
Den Lille Legepladsfabriks legeredskaber er danskproducerede på Den Lille Legepladsfabriks egne 
værksteder. Den Lille Legepladsfabrik er medlem af Dansk Byggeri og har således ordentlige løn- og 
ansættelsesforhold for sine dygtige medarbejdere og underentreprenører. Den Lille Legepladsfabrik har fået 
tildelt Arbejdstilsynets grønne smiley. 
 
Sikkerhed.  
Den Lille Legepladsfabrik bygger legeredskaber efter DS/EN 1176. Den Lille Legepladsfabrik har egen DS-
certificeret3 legepladsinspektør i huset. Den Lille Legepladsfabrik er medlem af Brancheforeningen for 
Legepladsinspektører. 
 
Dialog.  
Hos Den Lille Legepladsfabrik er vi glade for vores overskuelige størrelse, for det sikrer gennemsigtighed i 
samarbejdet med vores kunder. Det ser man blandt andet, når vi samarbejder om indretning af legeplads, som 
vi begår i tæt samarbejde med vores kunder og uden beregning. 
 
Finansiering 
Legepladser og legepladsudstyr fra Den Lille Legepladsfabrik kan leases under forudsætning af, at leasingtager 
erlægger et beløb ved aftaleindgåelse svarende til mindst 20% af opgavesummen. Lægger bygherre DKK 
32.000,- ud af DKK 63.000,-, er restbeløbet efter indbetalingen DKK 31.000,-. Fordeler ydelserne sig over 48 
måneder på en sådan måde, skal der lægges  
 
DKK 673,34 om måneden 
 
beregnet med et rentegrundlag på 10% p.a. og en restværdi ved udløb på dkk 6.300,- (scrap).  
 
Ved samlet ordre på mere end kr. 200.000 men mindre end kr. 300.000 ydes en samlet rabat på  
2 %. 
Ved samlet ordre på mere end kr. 300.000 ydes en samlet rabat på 4 %. 
 
 

                                                         
3
 Må ikke forveksles med diplomuddannelsen, som ikke er så omfattende. 

http://www.gclb.dk/
http://www.streetmovement.dk/
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Den Lille Legepladsfabriks kunder er blandt andet:  
 

Københavns Kommune 
Roskilde Kommune 

Fredensborg Kommune 
Hvidovre Kommune 
Furesø Kommune 
Lejre Kommune 

Gentofte Kommune 
Lyngby-Taarbæk Kommune 

SKUB Gentofte 
Almennyttige boligselskaber 

Andelsboligforeninger 
Ejerforeninger 

Grundejerforeninger 
Roskilde Festival 

Institutioner 
Skoler 

Gymnasieskoler 

 
 
Jeg håber, tilbuddet har jeres interesse, og jeg vil glæde mig til at indgå i et eventuelt samarbejde. 
 
Ring eller skriv endelig, hvis der er spørgsmål eller kommentarer. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Peter Houkjær 
m +45 25 82 49 47 
 
peter@denlillelegepladsfabrik.dk 
 
www.denlillelegepladsfabrik.dk 

 
 
 
 

http://www.denlillelegepladsfabrik.dk/
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              Arbejdstilsynets 

                grønne smiley 

 





Økonomioversigt for Distriktsudvalget 2015

Dato                 
DU-møde

LAG-       
ansøgning

Medfinansiering af             
LAG-projekter

...heraf tilskud til                                 
ikke-LAG-projekter                              

Ramme 2015 600.000,00 295.886,00

Overførsel fra 2014 (overskud fra pilotprojekt "Din landsby 2030") 95.886,00

Udarbejdelse af to landsbyplaner - 2015 17.03.2015 100.000,00

Pilotprojekt landsbyplaner 2014 - restbeløb 12.288,00

Etablering af Hjertesti i Lyngså 10.06.2015 10.000,00

Udvikling af ny hjemmeside for Præstbro, Lyngså og Voerså 10.06.2015 25.000,00

Ny digital udstillingshal, Pixlart, Østervrå 10.06.2015 200.000,00 134.390,00

Opland i bevægelse, Kvissel/Ravnshøj/Skærum/Åsted 28.09.2015 400.000,00 150.000,00

Resterende beløb frigøres i 4.kvartal, således det ikke er en 
forudsætning, at projekterne støttes af LAG Nord.

Positiv profilering, LAG Nord i samarbejde med kommunerne 20.000

Legeplads, Dybvad 60.000,00

Læskur, Skæve Petanque 15.000,00

Badefaciliteter, KFUM Hørby 75.000,00

Vi bevæger Østervrå (200.000 kr. - Indstilling: til drøftelse)

Nyt tag, Munkegården i Strandby (50.000 kr - Indstilling: afslag)

Udgifter i alt 304.390,00 297.288,00

… heraf disponibelt beløb til ikke-LAG-projekter -1.402,00

Ikke-forbrugte midler i 2015 94.208,00

Sags.nr.: 14/243 - revideret 01.12.2015
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