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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden
Sags ID: GEO-2014-18064

Sagsbehandler: Line Søndergaard Schulz

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
DU

Sagsfremstilling
Skriv sagsfremstillingen af sagen i feltet

Indstilling
Skriv indstillingen / indstillingerne i feltet

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
De fremmødte godkendte dagsordenen uden bemærkninger

Distriktsudvalget var ikke beslutningsdygtige, da under halvdelen af udvalget var 
fremmødt. Det manglende fremmøde skyldtes de mange generalforsamlinger i 
landsbyernes egne foreninger samt en del sygdom. 

Bilag
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2 (Åben) Godkendelse af referat fra mødet den 25. jan.2016
Sags ID: GEO-2014-18064

Sagsbehandler: Line Søndergaard Schulz

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
DU

Sagsfremstilling
Skriv sagsfremstillingen af sagen i feltet

Indstilling
Skriv indstillingen / indstillingerne i feltet

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
De fremmødte godkendte referatet uden bemærkninger

Distriktsudvalget var ikke beslutningsdygtige, da under halvdelen af udvalget var 
fremmødt. Det manglende fremmøde skyldtes de mange generalforsamlinger i 
landsbyernes egne foreninger samt en del sygdom. 

Bilag
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3 (Åben) Bordet rundt
Sags ID: GEO-2014-18064

Sagsbehandler: Line Søndergaard Schulz

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
DU

Sagsfremstilling
Nu nærmer foråret sig og vi tager derfor en tur rundt om bordet, for at høre 
hvad der ulmer af planer ude i hver landsby.
Er der nogle udfordringer vi kan hjælpe hinanden med? Eller er der nogen der 
mangler inspiration eller samarbejdspartnere til deres projekter?

Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Medlemmerne takker for den indsigtsrige og gensidige orientering.

Mette Hardam samler op og konkluderer, at fælles for mange landsbyer er:
 det gode arbejde med Landsbyplanerne
 Udfordringer med organiseringen. Arbejdsgrupper til konkrete tiltag fremfor flere 

bestyrelsesmedlemmer. 
 De grønne hold kan være til stor inspiration for flere landsbyer

Skæve
Skæve tilbyder deres landsbyboere foredrag, gåture, kortaftener, fællesspisning mv. Det 
har været svært at få nye engagerede folk til bestyrelsen. Fremover vil man i stedet 
organisere sig i små specifikke teams. 
Der er gang i fældning af træer i Anlægget og renovering af huset. Derudover har Dybvad 
inviteret til en fælles Landsbyplan, hvilket Skæve glæder sig til. 
Skæve har fået ny hjemmeside: http://skaeveborgerforening.dk/ 
Bemærkninger 

Karup:
Der arbejdes på at samle finansiering til renovering af byens medborgerhus. Det er 
medborgerhuset, som er grundlaget for borgerforeningen, så det er vigtigt at få lavet de 
tiltrængte renoveringer af huset, så foreningen - og dermed borgerne - fortsat har et 
samlingssted i byen. 
Medborgerhuset kan udlejes til private fester for 500 kr. for en weekend og er godkendt til 
120 gæster. Der afholdes 2-3 fester pr. mdr. 
Der er over 100 medlemmer i borgerforeningen, men dog manglende tilslutning til 
arrangementerne. Foreningen har derfor skåret ned på antallet af faste arrangementer. 
Således afholdes der nu 3 faste arrangementer (jul, Sankt Hans og generalforsamling).
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Der har været overvejelser ifht. at slå sig sammen med Understed. Karup og Understed 
har bl.a. tidlige hørt sammen som skoledistrikt og har derfor en tilknytning til hinanden. 

Syvsten:
Byens legeplads er desværre købt af en dårlig fabrikant og skal derfor renoveres, da 
træet rådner. Dette ses hos på flere legepladser af sammen fabrikant – fx også i 
Thorshøj. Niels-Ove Vestergaard, rep. fra Syvsten er glade for, at kommunen har hjulpet 
med betaling af nye materialer til renovering af legepladsen.
Syvsten afholder Sankt Hans samt besøg ved lokale virksomheder – store som små. 

Aalbæk:
Borgerforeningen har haft nogle svære år grundet sag med skimmelsvamp i en 
børnehavne. Foreningen er nu kommet ud af gråzonen og på rette spor igen. Der er 
oprettet 2 arbejdsgrupper for hhv. Branding og Byforskønnelse, som begge er i gang med 
forskellige initiativer. 
Alle byens foreninger er gået sammen om heldagseventen ”Danmark Dejligst” som er et 
samarbejde med Rasmus Nøhr. Rasmus Nøhr og hans team leverer et live 
musikprogram fra kl 14-23 den 30.juli. Han stiller scene og mad-, kaffe-, bartelte op. 
Musikken er gratis mod, at Rasmus Nøhr får dækket omkostningerne gennem salg af 
mad og drikke. Byen skal stille med bemandingen til betjeningen, til gengæld får byen del 
i overskuddet. Læs mere her: http://www.danmark-dejligst.dk/ 
Der er meget stor opbakning til konkrete tiltag i byen fx angående opsætning af bålhytte 
ved skovsøen. Her møder der nemt 30-40 personer op hver gang.

Haldbjerg/Vangen:
Den lille by mangler et samlingssted med tag over hovedet, fx en skurvogn e.l. Byen har 
ingen steder hvor de kan samles – et sted, som er deres eget. P.t. benyttes Maskinhallen 
i Frederikshavn til bankospil. Udover bankospil arrangerer byens ene forening Sankt 
Hans og juletræssalg mm. Foreningen har også prøvet på at finde et hus i nabo-
landsbyerne, men en leje på 1.500 kr. i Understed er for dyrt, når Maskinhallen kan lejes 
af foreninger for 150 kr.
Byen har en fin, vedligeholdt legeplads med bålplads osv. men der mangler nogle 
toiletfaciliteter, når der afholdes arrangementer på pladsen. Det sætter en naturlig 
begrænsning for hvilke aktiviteter der kan afholdes på arealet. Toiletfaciliteter kunne 
derfor være ønskeligt. 
Jørgen Steengaard fra Ravnshøj har hørt noget om en opmagasineret pavillon ved 
kommunen – måske den kunne flyttes til Haldbjerg? Bjarne er yderst positiv overfor 
idéen. Sekretariatet undersøger mulighederne.

Hørby:
Det er svært at få folk til bestyrelserne i foreningerne – men der er masser af folk, når det 
gælder opbakningen og hjælp til konkrete tiltag. Orla fra Hørby kan også godt forstå at 
folk tøver med at melde sig ind i bestyrelsen, da Borgerforeningen faktisk har et stort 
arbejde med afholdelse af de mange arrangementer i byen. Det overvejes derfor at 
skære ned på de utallige arrangementer, således at der fx afholdes én sommerfest og ét 
vinterarrangement årligt. Fastelavnsfester, Sankt Hans mm må så i stedet ligge i mindre 
arbejdsgrupper, for dem der har interessen. 
Sådan er Hørbys Børnemusikfestival fx organiseret og det kører rigtig godt – nu for 3. år i 
træt med over 1000 besøgende. Se mere på Facebook under ”Hørby 

BørneMusikFestival”. 
Hørby er generelt meget aktive på facebook. 
Hørby håber på, at få lov til at lave Landsbyplan sammen med Dybvad og Skæve til 
efteråret. 
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Skærum:
Skærum huser ca. 80 husstande. Byens primære forening er Skærum Sogneforening 
som svarer til en borgerforening. Hver tirsdag i sommermånederne tændes grillen op og 
byens beboere spiser sammen. Der afholdes også Sankt Hans. Skærum har oprettet 
”Skærum Voksenforening” som jævnligt mødes til udflugter, kortklub mm. 
Dybvad
Borgerforeningen i Dybvad har 2 faste arrangementer: Grøn Lørdag (Søparken gøres 
forårsklar) og Sankt Hans med deltagelse af ca. 200 mennesker.  
Dybvad er med i LAG Nords kursusrække vedr. facebook. Der lægges bl.a. huse til salg 
ud på siden og nogle opslag når ud til 2.800 personer – hvilket er et flot resultat. 
Idrætsklubben har afholds dybvadløb og GoRun hver søndag i søparken. 
Dybvad står over for at lave legeplads og de drømmer om at skulle lave landsbyplaner til 
efteråret sammen med Hørby og Skæve samt at oprette en byfond, så de selv kan 
opkøbe huse til nedrivning. Desuden er der nedsat en bestyrelse og følgegruppe for at 
fremtidssikre hallen. Hallen skal udvides og gentænkes som byens samlingssted. Det er 
et stort projekt set med Dybvad-øjne. Det er en spændende tid Dybvad går i møde.
Styregruppen for halprojektet har spurgt Distriktsudvalgets sekretariat om man ikke skulle 
lave et pilotprojekt om energioptimering af haller. Et projekt, som andre landsbyer måske 
også kunne få glæde af.

Thorshøj
Thorshøj Borgerforening afholder ikke arrangementer på egen hånd – det er altid i 
samarbejde med andre af byens foreninger, fx idrætsforeningen. Der afholdes bl.a. Sjov 
fredag, idrætsuge, Sankt Hans og opsættes julestjerner mm.
Lejekontrakten for etablering af Herberg på den gamle skole er endelig i hus. 

Østervrå
Østervrå har netop lavet Landsbyplan i efteråret 2015. Østervrå er meget glade og stolte 
over resultatet. Nu trækker de i arbejdstøjet – energien er på toppen!
Der nævnes en række arrangementer og tiltag: Kulturhus & Multibane, Forårsmesse, 
facebook med 8.klasses elever, koncerter, sankt hans, fra sted til sted en hel søndag.
Seniorer i Østervrå kaldet ”Det grønne hold” holder alle grønne arealer – de har et godt
samarbejde med Park & Vej, Frederikshavn Kommune. Der er søgt midler hjem til dræn i 
Anlægget (byparken). Det bliver rigtig godt at få drænet arealet, så parken i fremtiden kan 
benyttes til arrangementer mm.

Bilag
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4 (Åben) Facebook
Sags ID: GEO-2014-18064

Sagsbehandler: Line Søndergaard Schulz

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
DU

Sagsfremstilling
På sidste Distriktsudvalgsmøde blev der nedsat en arbejdsgruppe til igangsættelse af 
Distriktsudvalgets facebookside mm. 
Arbejdsgruppen vil på dette møde fremlægge status for deres arbejde. Der er bl.a. 
oprettet en lukket facebookgruppe under navnet ”Distriktsudvalget – Frederikshavn 
Kommune” som alle medlemmer og suppleanter af Distriktsudvalget har mulighed for at 
deltage i.

Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:

Distriktsudvalgets blev introduceret til den lukkede gruppe ” Distriktsudvalget –
Frederikshavn Kommune”, og de der ønskede det blev oprettet som medlem i pausen. 
Konkrete initiativer og opslag på en offentlig Facebookside blev efterfølgende drøftet.

Den lukkede facebookgruppe skal benyttes til kommunikation mellem medlemmerne fra 
møde til møde – og til orientering fra sekretariatet/kommunen. Alle vigtige beskeder 
sendes dog fortsat ud til medlemmerne pr. mail. Alle medlemmer og suppleanter 
opfordres til at melde sig ind i gruppen og benytte sig af muligheden for at stille 
spørgsmål til hinanden, inspirere hinanden, slå opslag op vedr. lokale aktiviteter mv.  
Der blev nævnt en række forslag til initiativer for opslag og aktiviteter på en offentlig 
facebookside:

 Lokale events med relevans for alle annonceres på siden og oprettes som 
arrangementer

 Fast flow af opslag for hvert af de projekter der har fået tildelt midler fra 
Distriktsudvalget (beskrivelse af projektet der kommer, pengene er hjemme, 
gennemførelsen af projektet, projektet i brug, udtalelse fra en bruger/borger, er 
der opstået nye initiativer i kølvandet – suppleret med fotos, video osv.) 

 Link til relevante historier om landdistrikterne fra diverse online medier.
 Månedens coverbillede

Arbejdsgruppen arbejder videre med oprettelsen af en officiel Facebookside til 
promovering af landdistrikterne i Frederikshavn Kommune og Distriktsudvalget.
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Bilag
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5 (Åben) Økonomi
Sags ID: GEO-2014-18064

Sagsbehandler: Line Søndergaard Schulz

Ansvarligt center: Plan

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:
Distriktsudvalgets økonomi er uændret

Bilag

 Økonomioversigt - marts 2016 (1277947 - GEO-2014-18064)
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6 (Åben) Nyt fra Sekretariatet
Sags ID: GEO-2014-18064

Sagsbehandler: Line Søndergaard Schulz

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
DU

Sagsfremstilling
 Status på igangsættelse af Landsbypedel-ordningen for 2016.
 Nominering af Årets Landsby – indstillingsfristen er den 1.maj 2016. 

Distriktsudvalgets sekretariat er gerne behjælpelig ved henvendelse til 
Line på LSSC@frederikshavn.dk. Se desuden Landdistrikternes 
Fællesråd for yderligere information http://landdistrikterne.dk/wp-
content/uploads/2016/02/%C3%A5rets-landsby-kriterier.pdf

 Ønsker jeres landsby at samle byens foreninger under én? Så er Kultur & 
Fritid gerne behjælpelige. Kontakt Eva Ottesen på 
evao@frederikshavn.dk, tlf.: 9845 9004.

 Kursus om festivaler og begivenheder i landdistrikterne den 11.maj i 
Esbjerg. Se vedhæftede invitation. Det kunne være interessant at sende 
en bilfuld afsted, hvis der er interesse herfor blandt medlemmerne. 
Der er endvidere udgivet en rapport om emnet. Rapporten er vedhæftet 
som bilag.

 Opfølgning på realiserede projekter, som har fået midler fra 
Distriktsudvalget.

 Orientering om ny Natur- og Friluftspolitik for Frederikshavn Kommune 
samt fællesmøde mellem Distriktsudvalget og Grønt Råd den 18. maj 
2016. Sæt kryds i kalenderen.

 Nyt fra LAG Nord

Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Centerchef Boie Frederiksen orienterer om, at ordningen med Landsbypedeller bliver en 
realitet for alle kommunens landsbyer i 2016. Der benyttes samme model som sidste år. 
Alle medlemmer, foreninger m.fl. i landdistrikterne vil således få udsendt en invitation til at 
melde forslag til opgaver ind for landsbypedellerne. 

Medlemmerne efterspørger retningslinjer på hvilke typer af opgaver landsbypedellerne 
kan løse – Line Schulz sørger for, at sidste års opgaver bliver sendt rundt til inspiration.

Bilag

mailto:evao@frederikshavn.dk
http://landdistrikterne.dk/wp-content/uploads/2016/02/%C3%A5rets-landsby-kriterier.pdf
http://landdistrikterne.dk/wp-content/uploads/2016/02/%C3%A5rets-landsby-kriterier.pdf
mailto:LSSC@frederikshavn.dk
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 Invitation - Kursus i festivaler og begivenheder i landdistrikterne 
(1277945 - GEO-2014-18064)

 Festivalrapporten (1279803 - GEO-2014-18064)
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7 (Åben) Eventuelt
Sags ID: GEO-2014-18064

Sagsbehandler: Line Søndergaard Schulz

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
DU

Sagsfremstilling
Skriv sagsfremstillingen af sagen i feltet

Indstilling
Skriv indstillingen / indstillingerne i feltet

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Jørn, Ravnshøj og Birthe, Østervrå har blandt flere været til møde med Borgmesteren. 
Mødet handlede om, at gøre Borgmesteren opmærksom på behovet for midler til 
udarbejdelse af professionelle projektbeskrivelser. 

Mette Hardam orienterer om, at ”Én Indgang” i nogen grad kan være behjælpelige med at 
forme projekter og søge tilskud. Det foreslås, at ”Én Indgang” kommer og fortæller om 
mulighederne for hjælp på et kommende møde.

På baggrund af rundsendt materiale fra Lyngså vedr. dagplejens ophør af brug af 
Værestedet, drøftes sagen. Mette Hardam vil gerne kende begge sider af sagen inden 
hun tager stilling. Der bliver fra andre medlemmer tilkendegivet at man godt kan forstå 
sammenlægningen i forhold til dagplejernes faglige sparring med hinanden, men 
forholdene i Lyngså er gode, så måske skulle man i stedet samle dem alle her. Når 
beslutninger om sammenlægninger træffes, tager man dog hensyn til at så få forældre 
som muligt skal køre en ekstra lang vej. Derfor flytter man oftest de få børn til stedet med 
de fleste børn.

Bilag
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