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)
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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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Distriktsudvalgets oplæg til prioriteringer for 2016

Resultaterne af gruppearbejdet på Distriktsudvalgsmødet d. 8.dec 2015
Hvad er udvalgets vigtigste mål i 2016?
1)
• LANDSBYPLANER til resten af landsbyerne
• SKABE LOKAL INTERESSE for Distriktsudvalget (PR)
• STØTTE ILDSJÆLENE
o Få fat i ildsjæle
o Sikre ildsjæle ikke forsvinder fra landsbyerne
o At holde ildsjæle i gang
2)
• At få kommunen til at indse, at LÅSBYERNE BLIVER FORSKØNNET
• Sikre udvalgets INDFLYDELSE PÅ POLITISKE/KOMMUNALE PROCESSER
• Implementering af LANDSBYPEDELORDNINGEN i alle landsbyer
3)
• Vigtigt at se POSITIVT på de enkelte ANSØGNINGER
• At holde gang i og SE OBJEKTIVT på byernes projekter
Hvilke temaer skal Distriktsudvalget have fokus på i 2016?
1) SAMARBEJDE
• Samarbejde mellem landsbyer
• Fælles projekter mellem flere landsbyer
• Samarbejde mellem landsbyer => områderplaner
• Kulturelle aktiviteter – gerne på tværs af byerne
• Projekter med bred/stor opbakning
2) LANDSBYPEDELLER
3) NEDRIVNING & BYFORSKØNNELSE
• Fortsat fokus på nedrivning af faldefærdige huse/ejendomme
• Understøtte nedrivningspuljen, så små byer bliver mere attraktive at bosætte sig i
• Byforskønnelse – fjerne faldefærdige bygninger og renovere dårligt vedligeholdt huse
4) LOKALUDVIKLING
• Fra idrætshaller til kulturhuse
• Integration i de små/mindre byer
• Understøtte ”små” erhverv i landsbyer
• Fortælle om planer og hvad der gøres i de forskellige landsbyer
5a) AKTIVITETER FOR BØRN
5b) TILGÆNGELIGHED (offentlig transport) TIL LANDSBYERNE

Frederikshavn Kommune, CTM

6) ENERGI
• Alternative energiformer for en hel landsby
• Energirenovering af foreningsbygninger
• Energirenovering -> grøn energi
Hvordan skal udvalget prioritere midlerne i 2016?
1) PROJEKTER DER SAMLER
• God idé at gi’ til projekter der samler de små byer
• Midlerne bør prioriteres til samlingsprojekter mellem landsbyerne – men små enkelprojekter
skal ikke helt glemmes
• Projekter der samler foreninger i de lidt større landsbyer
2) LANDSBYPLANER
• Landsbyplaner – gerne for de små/mindre byer
3) LANDSBYPEDELLER
• Fortsættelse af landsbypedelordningen i 2016
ANDET:

•
•
•

Gør det nemmere at få til ”de små” contra LAG’s favorisering af de store.
Udvalget skal vælge 3 temaer, som midlerne gives til. Kan det hænge sammen med den
politiske prioritering?
Alle idéer skal til debat
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Distriktsudvalgets prioriteringer for 2016

Oplæg på Distriktsudvalgets møde den 25.januar 2016
•

Landsbyplaner
o Evaluering og opfølgning på landsbyplaner 2014-2015.
Der søges om ekstern finansiering til et evalueringsprojekt i samarbejde med
konsulenterne fra MLMrum.
o Der udarbejdes nye Landsbyplaner/Områdeplaner (2-3 stk. årligt)

•

Landsbypedeller
o Genoptagelse af successen og udbredelse af ordningen til alle landsbyerne
- også gerne på den lidt længere bane (fx 3-åring periode)

•

Positiv Profilering og lokal interesse for DU
o Samarbejdsprojekt med LAG Nord og kommunerne i Vendsyssel
Fokus på Facebook for den enkelte landsby
o Positiv Profilering af Distriktsudvalget
Hvordan gør vi mere opmærksomme på os selv og det gode arbejde vi gør? Hvordan er vi
organiseret, så vi sikre, at de gode tiltag når længere ud?
Sideløbende med landsbyernes facebooksider arbejdes der med en facebookprofil for
Distriktsudvalget/landdistrikterne i Frederikshavn Kommune.

•

Udviklingsstrategi for Landdistrikterne
o Et politisk dokument der sætter retning og rammer for udviklingen i Landdistrikterne.
Retning og rammer som der således er politisk opbaknings til at udfylde.

•

Samarbejde
o Fra Sted til Sted – Eventsamarbejde landsbyerne imellem
o Fokus på samarbejdsprojekter mellem landsbyer og projekter der samler foreningslivet
– evt. via reservation/fordelingen af DU’s midler
o Forslag til Områdeplaner i stedet for Landsbyplaner
o Fællesmøde med FOU/KFU (Folkeoplysningsudvalget/Kultur & Fritids Udvalget)
o Samarbejde med unge mennesker/landsbyskolerne
Stormøde/workshop med deltagelse fra alle landsbyskolerne, fx afholdt på Knivholt
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Vi bevæger Østervrå
Indledning
For 13 år siden realiserede vi blandt andet med EU-midler og støtte fra Lokaleog 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 medlemmer.

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 sognegård 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 ældrecenteret, men ved at blive en del af aktiviteterne i vores center øjnes der nye muligheder.
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 pedelbolig med dårlige muligheder for udstillinger og synlighed.
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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 vedligeholdelse 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 børnepasning, skole, friskole og et bycenter med apotek, dagligvarebutikker og andre 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 planer 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 blivende 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, herunder 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, frivillige, 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 Kommune 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 offentlige 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 budgetproces 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 grundlæggende et fleksibelt og multifunktionelt sted som favner både foreninger, foreningsløse, 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 medlemmer og alle, som vil bevæges fysisk eller mentalt af de mange løbende arrangementer og aktiviteter.
Idræts- og Kulturcenteret er på mange måder et omdrejningspunkt og en livsnerve 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 tilhørende aktivitetsplads for udendørs motionsaktiviteter, og dets indhold vil yderligere 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 samlingspunkt for alle og være med til at understøtte vores by som bæredygtigt lokalsamfund.
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 menighedsrådet muligheder og fordele i at realisere deres tanker i vores center og fællesskab. 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 forventning, 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 Kulturhuset.
Del 2 Ungdomslokaler, samlingssted, bibliotek m.m.
Denne del omhandler etablering af nye ungdomslokaler, samlingssted og bibliotek. 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 cafeområde med sofagrupper og mulighed for køb af varme og kolde læskedrikke. Området er tiltænkt som et naturligt samlingssted for blandt andet forældre, der opholder sig i centret mens børnene dyrker idræt, og det vil være stedet, hvor selvorganiserede grupper har mulighed for at mødes om deres fælles interesser.
Endvidere er det her blandt andet Lokalhistorisk Forening får mulighed for synliggørelse af deres virke med udstillinger og andet.
Biblioteket skal virke som et åbent bibliotek med fri adgang i centrets åbningstider, 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 finansieringsplan 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 anlægsbudget 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 ansvarlig for planlægning og fremdrift i proces og projektudvikling. Projektgrupperne 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 gennemarbejdes i et samarbejde mellem projektdeltagerne:
1. Kvalificering og projektudvikling
2. Projektering
3. Opstart byggeri/realisering

september 2015 - januar 2016
januar 2016 - maj 2016
sommer/efteråret 2016

Anlægsbudget og finansieringsplan
I samarbejde med rådgivere er der udarbejdet anlægsbudget, som omfatter omkostninger i form af rådgivning, ideudvikling og projektudvikling og diverse tekniske 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
Inventar

3.240.000
300.000

3.540.000

Del 2 Ungdomslokaler m.m.
Håndværkerudgifter og omkostninger
Inventar

4.900.000
300.000

5.200.000

Del 3 Spejderlokaler
Ombygningsudgifter
SAMLET UDGIFT
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690.000
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 midler.
Finansiering

Beløb (kr.)

Del 1 Sognehus
Menighedsråd/provsti
Egenfinansiering

3.000.000
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

SAMLET UDGIFT

690.000
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 erfaringer fra nuværende driftsudgifter er der udarbejdet omstående driftsbudget for
projektets Del 2.
Frederikshavn Kommune har ved skrivelse af 30. juni 2015 tilkendegivet, at lejebeløb 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)
Indtægter:

Beløb (kr.)

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 økonomisk 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
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LAGansøgning

Medfinansiering af
LAG-projekter
600.000,00

Ramme 2016
Indretning af Herberg, Thorshøj

25.01.2016

Vi bevæger Østervrå (tidligere tildelt 87.200,- ud af 200.000 kr)

25.01.2016

58.479,00
350.000,00

112.800,00

112.800,00

… heraf disponibelt beløb til ikke-LAG-projekter
Ikke-forbrugte midler i 2016

GEO-2014-18064 - revideret 18.01.2016

200.000,00
16.419,00

Overførsel fra 2015 (Landsbyplaner 2015)

Udgifter i alt

...heraf tilskud til
ikke-LAG-projekter

58.479,00
157.940,00

428.721,00

