
REFERAT 
Distriktsudvalget 8.december 2015, kl. 17.00 
 
 
 

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 

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


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.   

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


 
  
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 

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


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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