Referat

Distriktsudvalget
Ordinært møde

Mødetidspunkt:

25-01-2016 20:00

Mødeafholdelse:

Kulturhuset i Øster Vrå

NB.
Tilstede:

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

Fraværende:

Søren Holm (Præstbro)
Meike B. Thomsen (Sulbæk)
Poul Nielsen(Understed)
Kurt Kristensen (Elling)
Bjarne Krogh-Pedersen (Haldbjerg-Vangen)
Jette Abildgaard (Gærum)
Vibeke Olsen (Hulsig)
Birthe Pagh (Jerup/Nielstrup)
Søren B. Sørensen (Karup)
Bahram Dehghan (A)
Brian Kjær (A)

Stedfortrædere:

Berit Ravn, suppleant fra Præstbro deltog i mødet i Søren Holm’ fravær.
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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden den 25.01.2016
Sags ID: EMN-2016-00150
Sagsbehandler: Betty Frost
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence

DU

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt uden bemærkninger

Bilag
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2 (Åben) Godkendelse af referat fra mødet den 8. dec. 2015
Sags ID: EMN-2016-00150
Sagsbehandler: Betty Frost
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt uden bemærkninger.

Bilag
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3 (Åben) Prioriteringer for arbejdet i Distriktsudvalget 2016
Sags ID: EMN-2016-00150
Sagsbehandler: Betty Frost
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence

DU
Sagsfremstilling
På Distriktsudvalgets sidste møde, 8.dec 2015 gav medlemmerne deres bud
på prioriteringer af udvalgets arbejde i 2016. Vedhæftet er opsamlingen her
fra.
Formand Mette Hardam har drøftet oplægget med Centerchef og
administration i Center for Teknik og Miljø. De anbefaler at Distriktsudvalget
prioriterer følgende emner i 2016:
 Landsbyplaner
 Landsbypedeller
 Positiv Profilering og lokal interesse for DU
 Udviklingsstrategi for Landdistrikterne
 Samarbejde
Se vedhæftede bilag ”Jan16_Distriktsudvalgets prioriteringer 2016” for
uddybning af emnerne.
Mette Hardam byder efterfølgende op til idéskabende proces: Kan
Distriktsudvalget skabe en helt særlig og unik idé, som vi sammen kan
realisere?

Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at Distriktsudvalget godkender
prioriteringerne for 2016.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Prioriteringerne godkendes.
Bemærkninger
Formand, Mette Hardam fremlægger de 5 prioriteringer samt dertil hørende uddybende
underpunkterne jf. bilag.
Centerchef, Boie Frederiksen tilføjer, at der allerede arbejdes med nogle af initiativerne.
F.eks. er der vedr. Landsbypedellerne ved at være en åbning sammen med Center for
Arbejdsmarked og Center for Park og Vej. Måske kommer det dog til at koste lidt. Der er
særligt fokus på, at der skal findes en løsning, som kan fortsætte på den lange bane og
at landsbypedellerne skal virke fra og med i år.
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Medlemmerne tilføjer, at deres opfattelse også har været at Center for Arbejdsmarked var
meget positive over det pilotprojekt der kørte sidste år og at de var opmærksomme på, at
projektet skulle køre videre.
Medlemmerne understreger, at det også sparer nogle penge for kommunen. Man kan
godt spare sig fattig!
Måske kan man også få flygtningene ud i landsbyerne. Det koster vel ikke noget, at få
dem ud?
Der tilføjes, at det er vigtigt at landsbypedellerne kan startes op igen. Det giver også lidt
ekstra fritid og frihed til foreningernes bestyrelser, så de har overskud til at starte nye
tiltag op. Derfor skal landsbypedellerne prioriteres højt. Det foreslås endvidere, at man
eventuelt kan overveje om landsbypedellerne kan køre på samme måde som Social
Økonomiske Virksomheder.
Boie Frederiksen fortsætter med at oplyse om, at Udviklingsstrategien for landdistrikterne
også så små er igangsat. Her er der fokus på, efter Distriktsudvalgets ønske, at bede
politikerne om at komme med udmeldinger og sætte rammerne for landdistrikternes
fremtid.
Snakken faldt også på de mange flygtninge der p.t. kommer til landet. Hvor mange
flygtninge er der egentlig kommet til kommunen? Og hvor bliver de placeret? De er
primært placeret i Frederikshavn. Der har f.eks. været nogle midlertidige ophold på
campingpladsen.
Medlemmerne melder ind, at nogen af landsbyerne godt kunne være interesseret i at
integrere dem og de har også tomme boliger stående.
Der er også pladser i Verdensklasserne som kan besættes. Verdensklasserne er for
dem, som skal blive her og integreres i det danske samfund. Det er dem, som har
landsbyernes primære interesse.
Mette Hardam lægger op til, at Landsbyerne kommer med idéer til nye unikke initiativer,
som kan realiseres i fællesskab på tværs af landsbyerne og deres foreninger.
Mette kickstartede idégenereringen med en lille brainstorm på mødet. Resultatet af
brainstorm og efterfølgende afstemning kan ses i vedhæftede bilag:
”Jan16_Distriktsudvalgets idéer til fælles events”
Tove Fønss, LAG Nord tilføjede, at Erhvervshus Nord er i gang med opstarten af et
interreg-projekt vedr. fødevarer. Måske kan projektet være interessant for
Distriktsudvalget iht. de idéer, der kom frem på mødet.

Bilag




081215_Distriktsudvalgets oplæg til prioriteringer for 2016 (1170186 EMN-2016-00150)
Jan16_Distriktsudvalgets prioriteringer 2016 (1170188 - EMN-201600150)
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4 (Åben) Facebookprofil for Distriktsudsvalget og Landdistrikterne i
Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2016-00150
Sagsbehandler: Betty Frost
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence

DU
Sagsfremstilling
Distriktsudvalget har indgået samarbejde med LAG Nord samt Hjørring og
Brønderslev Kommuner vedr. en række temaaftener under titlen ”Positiv
Profilering” med særligt fokus på promovering af landsbyerne gennem brug af
Facebook.
Frederikshavn Kommune ønsker at understøtte denne proces og deltager
således aktivt i de 6 temaaftener med udarbejdelsen af en facebookprofil for
Distriktsudvalget og Landdistrikterne i Frederikshavn Kommune.
Under Distriktsudvalgets forslag til prioriteringer for arbejdet i 2016 kom det
endvidere frem, at udvalget ønsker større synlighed for at skabe bredere lokal
interesse for Distriktsudvalget. Dette ønske kan således kobles med
muligheden for professionel viden og sparring gennem temaaftenerne ”Positiv
Profilering”.
Frederikshavn Kommune vil således sørge for at igangsætte og etablere en
Facebookprofil for landdistrikterne, men efterfølgende skal der findes en
løsning for drift og vedligeholdelse af profilen. Her er det vigtigt at
Distriktsudvalgets medlemmer, i samarbejde med kommunen, ønsker at
bidrage til facebookprofilen med gode historier, erfaringer og ildsjælesparring.
Der lægges op til at facebookprofilens indhold, formål, drift og vedligeholdelse
mm. drøftes i en dertil nedsat arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen består af
Formand Mette Hardam og sekretær for Distriktsudvalget, Line Schulz samt
yderligere 2 medlemmer af Distriktsudvalget.

Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at Distriktsudvalget tilkendegiver
deres interesse i projektet og udpeger 2 medlemmer til arbejdsgruppen.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Der er bred enighed om, at Facebook er måden at kommunikere og promovere sig på i
dag. Distriktsudvalget stiller sig derfor positivt overfor projektet. Orla Pedersen fra Hørby
og Kennet M. Mortensen fra Øster Holmen er valgt som repræsentanter i
arbejdsgruppen.
Bemærkninger
Sekretær for Distriktsudvalget, Line Schulz fremlagde punktets dagsorden. Der blev
særligt lagt vægt på, at udvalgets medlemmer selv skal gøre en indsats for, at
Facebookprofilen bliver ved med at være aktuel og vedkomne for landdistrikterne i
Frederikshavn Kommune.
Medlemmerne synes umiddelbart, at facebookprofilen lyder som en god idé og de bakker
således op om initiativet. Orla Pedersen fra Hørby og Kennet M. Mortensen fra Øster
Holmen vælges som repræsentanter i arbejdsgruppen.
Medlemmerne kommer herefter med idéer, som arbejdsgruppen kan arbejde videre med:
 En Facebook-side til promovering af Distriktsudvalgets arbejde vil være
en god idé. F.eks. oplysning om, at de og de projekter har fået midler
 En Facebook-gruppe kan understøtte projekter på tværs af landsbyerne
 Man kan forpligte de projekter der får bevilget midler fra Distriktsudvalget
til at lave et lille oplæg på Facebook, når deres projekt er realiseret.
 Det skal defineres, om Facebook skal bruges til at danne et
landsbyfællesskab (en gruppe) eller om det skal være en side for
promovering af Distriktsudvalgets arbejde.
 Vi skal også tænke ud over udvalgets egne medlemmer og have dem
med, som er rigtige dygtige – nogle af de unge.
 Måske der også kan etableres et samarbejde med medierne om at
lægge nyheder op/linke til nyheder der vedrøre landdistrikterne og
landsbyerne.
Enkelte medlemmer pointerer, at ikke alle har forstand på Facebook. Andre påpeger, at
Facebook er meget intuitivt og at det ikke kræver noget særligt IT-kendskab at benytte
sig af Facebook.
Mette Hardam roser slutteligt især Østervrå og Øster Holmen for at have inddraget byens
unge mennesker i arbejdet med Facebook.

Bilag
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5 (Åben) Ansøgning om tilskud til indretning af Herberg, Thorshøj
Sags ID: GEO-2016-00194
Sagsbehandler: Line Søndergaard Schulz
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence

DU
Sagsfremstilling
Thorshøj Borgerforening og Try-Thorshøj Boldklub har indgået et samarbejde
med foreningen ”Herberger langs Hærvejen” om etablering af et Herberg i
den gamle Thorshøj Skole.
”Herberger langs Hærvejen” står for formidling og annoncering til turister og
vandrer mens foreningerne i Thorshøj står for driften og etableringen af
Herberget.
Foreningerne i Thorshøj søger således Distriktsudvalget om 58.479,- kr. til
etablering af Herberg.
Herberget inkluderer 12 sovepladser, spiseplads med lette køkkenfaciliteter
samt toilet og bad.
Borgerforeningen og Boldklubben står for drift og vedligeholdelse.
Der er indgået aftale med Frederikshavn Kommunes Ejendomscenter om lån
af den pågældende del af Thorshøj Skole.
Projektet har et samlet budget på 96.479,- kr og der er således frivilligt
arbejde for 38.000 kr.
Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at der bevilges 60.000 kr. til
etablering af Herberg.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Distriktsudvalget bevilger 58.479,- kr. til etablering af Herberg i Thorshøj.
Bemærkninger
Thomas Jørgensen, repræsentant fra Thorshøj samt Thorshøj Borgerforening, fremlagde
projektet og fortalte bl.a. om opstartsmødet i Thorshøj med deltagelse fra foreningen
”Herberger langs Hærvejen”, Frederikshavn Kommune samt Thorshøj Borgerforening og
Try-Thorshøj Boldklub.
Line Schulz, Frederikshavn Kommune supplerede med, at der var en rigtig god energi på
mødet og at det var skønt at se byens foreninger og ildsjæle stå sammen om projektet.
Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt byens egne borgere måtte have lov til at bruge
stedet til overnatning. Til det er svaret nej. Stedet fungerer som herberg og der betales 90
kr. pr. overnatning. Disse penge bruges på driften og servicen af Herberget.
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Der vil ikke kunne købes tilberedt mad på stedet, men der vil blive opstillet en fryser med
diverse almindelige frostvarer, som man kan købe.
Thomas forlod mødet, mens udvalget tilkendegav, at de selvfølgelig bakkede op om det
gode projekt.

Bilag





Ansøgningsskema_Herberg Thorshøj (1169322 - GEO-2016-00194)
Projektbeskrivelse_Herberg Thorshøj (1169320 - GEO-2016-00194)
Tilbud_Herberg Thorshøj (1169321 - GEO-2016-00194)
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6 (Åben) Ansøgning om tilskud til projektet "Vi bevæger Østervrå"
Sags ID: GEO-2016-00056
Sagsbehandler: Line Søndergaard Schulz
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence

DU
Sagsfremstilling
Distriktsudvalget behandlede ansøgningen første gang den 8.december 2015.
Ansøgningsskemaet er vedhæftet dagsordenen men den resterende
dagsordentekst og referat inkl. ansøgningsmateriale kan findes her under pkt.
10:
http://frederikshavn.dk/Sider/Distriktsudvalgsmoeder.aspx?topemne=e17a99
b7-fd62-43dc-9809-5da77ecb59dd&emne=97326185-0d32-472b-a3cbd3d92a313685
Udvalget bevilgede således 87.200 kr. begrænset af restbeløbet i puljen for
2015. Udvalget besluttede derfor, at projektet kunne søge de resterende
midler i 2016. Således behandles ansøgningen igen.
Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at der bevilges de resterende
ansøgte midler op til 200.000 kr. svarende til 112.800 kr.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Distriktsudvalget bevilger de resterende ansøgte midler svarende til 112.800 kr. til
projektet ”Vi bevæger Østervrå”.
Bemærkninger
Der var ikke yderligere kommentarer til projektet.
Birthe Løgtved, repræsentant for Østervrå forlod lokalet.

Bilag





Ansøgningsskema - Vi bevæger Østervrå (883360 - GEO-201600056)
Projektbeskrivelse - Vi bevæger Østervrå (883362 - GEO-201600056)
Anlægsbudget - Vi bevæger Østervrå (883359 - GEO-201600056)
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7 (Åben) Økonomi
Sags ID: EMN-2016-00150
Sagsbehandler: Betty Frost
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence

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

Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Orienteringen blev taget til efterretning
Bemærkninger
Sekretær for Distriktsudvalget, Line Schulz uddelte tilrettet bilag og gennemgik herefter
udvalgets økonomiske status.
Der er efter dagens møde et disponibelt beløb på 428.721 kr. hvoraf 157.940 kr. kan
benyttes til projekter der ikke er støttet af LAG Nord.
Der blev stillet spørgsmål vedr. udgifterne til udarbejdelse af Landsbyplaner. Line Schulz
besvarede med, at en landsbyplan koster i omegnen af 45-50.000 kr. pr. stk. hvis vi
fortsat ønsker samme standard og procesforløb med eksterne oplæg som tidligere.
Østervrå og Kvissel, som begge har lavet Landsbyplaner, var meget tilfredse med
forløbet og mente bestemt, at Landsbyplanerne er pengene værd.

Bilag



Økonomioversigt - jan 2016 (1170051 - GEO-2014-18064)

Distriktsudvalget - 25-01-2016 20:00

Side 14 af 17

8 (Åben) Nyt fra Sekretariatet den 25.01.2016
Sags ID: EMN-2016-00150
Sagsbehandler: Betty Frost
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence

DU
Sagsfremstilling
 Orientering vedr. ”Én indgang” – fremadrettet søges der penge til
Distriktsudvalget via mailen tilskud@frederikshavn.dk. Det er ikke
længere muligt at få finansiering fra flere af kommunens
tilskudsordninger til det samme projekt.
 Nyt fra LAG Nord

Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Orienteringen blev taget til efterretning
Bemærkninger
Næste ansøgningsrunde i LAG Nord er den 11.marts.
Tove Fønss, LAG Nord supplerer med, at LAG’en meget gerne vil have nogle
ansøgninger fra de frivillige i landdistrikterne.

Bilag
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9 (Åben) Eventuelt den 25.01.2016
Sags ID: EMN-2016-00150
Sagsbehandler: Betty Frost
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence

DU

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Bemærkninger
Formand Mette Hardam indledte mødet med at sige velkommen til det nye år og
orienterede om hvad der var sket siden sidst – både godt og skidt.
Mette fortæller i den forbindelse, at hun har fået et par henvendelser fra udvalgets
medlemmer vedr. en artikel bragt på Kanal Frederikshavn. Mette oplyser, at hun
fandt artiklen irrelevant, idet medlemmernes engagement i Distriktsudvalget
er rigtig flot. Derudover var der flere aktuelle fejl i artiklen, så en "modartikel" ville efter hendes mening give et forkert indtryk hos læserne.
Niels-Ove Vestergaard fra Syvsten fortæller om planerne for det gamle stadion i Syvsten.
Den øverste del af stadion bliver beplantet og indrettet som hundeskov med stier og
borde/bænke. Borgerne i Syvsten er meget glade for planerne og takker Frederikshavn
Kommune, Park & Vej for initiativet.
Birthe Løgtved fra Østervrå retter også en tak til de kommunalt ansatte – særligt dem der
arbejder med Landsbyplaner og Nedrivningspuljen. Også en stor ros til folkene i Park &
Vej for løbende samarbejde.

Bilag
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