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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 et resumé af sagen
Indstilling
Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
Formand Mette Hardam orienterer om, at punktet ”Nyt fra Sekretariatet” er flyttet op som
pkt. nr. 3 på dagsordenen.

Bilag
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2 (Åben) Godkendelse af referat fra mødet den 15.marts 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:
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Bilag
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3 (Åben) Nyt fra sekretariatet
Sags ID: GEO-2014-18064
Sagsbehandler: Line Søndergaard Schulz
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence
DU

Sagsfremstilling
1. Velkommen til 2 nye medlemmer: Catharine Jochumsen, Gærum og Bodil
Fredborg, Understed
2. Distriktsudvalgets inspirationstur 2016
3. Fællesmøde mellem Grønt Råd og Distriktsudvalget
4. Projektleder Hanne Lauritsen giver en status på ”Fra Sted til Sted”. Find desuden
alle arrangementer for 2016 på Facebook https://www.facebook.com/Fra-Sted-tilSted-Frederikshavn-kommune-uge-31-1420000078233016/ og på kommunens
hjemmeside under arrangementer:
http://frederikshavn.dk/Sider/arrangementer.aspx . Reklamér gerne for
arrangementerne lokalt på facebook, hjemmesider og opslag.
5. Landsbypedellerne har haft en god start. Der er meldt over 60 opgaver ind fra 15
landsbyer. Alle landsbyer tilgodeses, således vil der blive udført én eller flere
opgaver i hver af de byer, som har meldt opgaver ind. Rækkefølgen som
opgaverne vil bliver udført i, afhænger primært af vejret og den geografiske
placering ifht. koordinering af transporten. Landsbyerne vil blive kontaktet
løbende for yderligere aftaler mv. Landsbyernes kontaktpersoner bedes være
forberedt på at blive kontaktet og klar til samarbejdet med Landsbypedellerne.
6. Status på weekend-busrute i den sydlige del af kommunen. Der er køreplanstart
den 8.august 2016, dvs. at den nye busrute starter op i weekenden den 13.14.august. Busruten er godkendt for en prøveperiode på 2 år. På
Distriktsudvalgets møde til august vil der blive fortalt nærmere om busruten.
7. Status på GoMore samkørselsplads: Der etableres samkørselsplads i Østervrå.
8. Status på Nedrivningspuljen – se vedlagte bilag.
9. Tilbagemelding på projekter, som har fået støtte fra Distriktsudvalget. Se
vedhæftede bilag.
10. Fællesmøde med Folkeoplysningsudvalget (FOU), 10.august kl 17-19 – sæt
kryds i kalenderen! Invitation kommer senere.
11. Nyt fra LAG Nord

Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering
Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Forskellige relevante personer orienterede om punkterne fra sekretariatet.
1) Formand, Mette Hardam lagde ud med at byde velkommen til udvalgets
to nye medlemmer. Kurt Kristensen fra Elling præsenterede desuden sin
afløser, Kenneth, som overtager posten fra og med mødet i august. Kurt
takker for nogle gode og inspirerende år i Distriktsudvalget.
2) Mette fortalte endvidere, at Inspirationsturen, som var fastsat til netop
samme dag, er blevet flyttet et par måneder, da der bl.a. var behov for et
ordinært møde før sommerferien.
Mette Hardam ønsker i stedet at Inspirationsturen falder sammen med
aktiviteterne i ”Fra Sted til Sted”, således Distriktsudvalget kan bakke op
om projektet samtidig med de bliver inspireret og har en hyggelig social
tur sammen. Der vil blive meldt mere ud om inspirationsturen hen over
sommeren.
3) Formanden fortsætter med at fortælle om det nyligt afholde fællesmøde
mellem Distriktsudvalget og Grønt Råd. Friluftspolitikken er i offentlig
høring og dette gav en anledning til at mødes på tværs af de to udvalg.
Betty Steglich-Petersen, supp. fra Jerup understregede at det er vigtigt
og gavnligt at de to udvalg kender hinanden. Friluftspolitikken og
Landdistriktspolitikken har flere overlap, hvor det er oplagt at
samarbejde. Måske kunne et årligt eller halvårligt møde være naturligt?
4) Hanne Lauritsen, projektkoordinator for ”Fra Sted til Sted” fortæller om
dette års arrangement og deler plakater og flyers ud til landsbyerne, som
de kan hænge op og omdele i deres lokalområde.
Det er 3. år i træk at landsbyerne går sammen om en række aktiviteter
under overskriften ”Fra Sted til Sted”. Det har tidligere ligget i uge 31,
men i år er det flyttet til sidst i august (torsdag den 18.august – mandag
den 22.august). 11 landsbyer er med. Dette er det samme antal som
sidste år.
Hanne orienterer desuden om, at ”Grøn tur” nu er genåbnet, renoveret
og opgraderet med 7 pitstop. Turen er 60 km lang (rute nr. 707) og går
gennem en række landsbyer: Vangen, Gærum Plantage, Åsted, Kvissel,
Jerup shelters, Bratten, Strandby, Elling m.v.
Hvis man har lyst til at tage turen rundt, kan der downloades kort og
folder på hjemmesiden:
http://frederikshavn.dk/Documents/center_for_park_og_vej/Naturfoldere
%20og%20tavler/Gr%C3%B8n%20Tur%20folder.pdf
Museet har desuden udviklet en App med navnet ”Kyst guide”, som
fortæller en masse gode historier om landskabet, historien og kulturen.
5) Formand, Mette Hardam hejser flaget for Landsbypedelordningen. Det er
en stor succes, at Landsbypedellerne nu igen gør gavn i Frederikshavn
Kommunes landdistrikter. Pedellerne gør et godt stykke arbejde og det er
værd at rose dem – også ude i landsbyerne. På opfordring fra
Distriktsudvalgets medlemmer vil den fulde liste med pedelopgaver blive
sendt ud, så de der har meldt opgaver ind bliver orienteret om
prioriteringerne.
Da der er blevet meldt mange opgaver ind allerede nu, kan der ikke på
nuværende tidspunkt loves en runde mere dette år.
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6) Mette Hardam udtrykker, at det er positivt at ordningen med en ny
weekend-busrute i den sydlige del af kommunen har en prøveperiode på
2 år i forhold til den oprindelige plan med kun ½ år.
7) Etableringen af GoMore samkørselspladserne i hhv. i Frederikshavn og
Østervrå er foreløbigt udskudt til august, da de midlertidige skilte, som
skal markere p-pladsen skal igennem en længere
godkendelsesprocedure ved statens vejregludvalg. Centerchef, Boie
Frederiksen fortæller dog, at der arbejdes på forskellige alternativer,
såsom etablering på private arealer fx samarbejde med tankstationer
eller afmærkning uden skilte fx på asfalten.
8) Line Schulz, sekretær for Distriktsudvalget orienterer om den nylige
udmelding fra Erhvervsstyrelsen vedr. en kommende Pulje til
Landsbyfornyelse (Nedrivningspulje), som netop er sendt i høring. En ny
pulje er gældende fra 2016-2020. Frederikshavn Kommune er blandt de
byer, som kan søge. Kommunen kan årligt ansøge om 1.100.000 kr.
Rammerne for den kommunale medfinansiering er dog noget uklar. Det
forventes derfor, at den nye ordning skal igennem en politisk behandling i
Frederikshavn Kommune.
9) Østervrå og Dybvad har færdigmeldt et par projekter. Billeder fra
projekterne blev vist på mødet. Fremadrettet vil alle projekter, der har
fået tilskud fra Distriktsudvalget blive præsenteret på Facebooksiden
”DistriktsDrømme”.
10) Brian Kjær oplyser, at Fællesmødet med FOU er udskudt. En ny dato
meldes ud senere.
11) Line Schulz overleverede Nyt fra LAG Nord med en hilsen fra sekretær,
Tove Fønss.
LAG Nord har næste ansøgningsfrist den 11.august 2016.
Der er udkommet en ny App med nordjyske rideruter: ”HorseMap”. Se
vedlagte bilag. Den er udarbejdet af LAG Nord i tæt samarbejde med
bl.a. Frederikshavn Kommune. Hvis der er nogen, som vil høre mere om
mulighederne med HorseMap eller har en lokal riderute, som de gerne vil
have med i App’en, så kontakt Tove Fønss på tf@lagnord.dk
Line Schulz, sekretær for Distriktsudvalget afsluttede mødet med at orientere om, at flere
landsbyer i Frederikshavn Kommune har sendt ansøgning ind til Landdistrikterne
Fællesråd for at blive indstillet til Årets Landsby.
Derudover har en ny integrationspolitik for Frederikshavn Kommune været i høring.
Distriktsudvalget havde ingen kommentarer eller indsigelser til denne.

Bilag

12. Nedrivningspuljen - Status pr. 1. juni 2016 (1335623 - GEO-201418064)
13. færdigmelding_15juni2016_ØVog Dybvad (1335665 - GEO-201418064)
14. Flyer - Horsemap (1373908 - GEO-2014-18064)
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4 (Åben) Landsbyplaner 2016
Sags ID: GEO-2016-00104
Sagsbehandler: Line Søndergaard Schulz
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence
DU

Sagsfremstilling
Distriktsudvalget har udarbejdelsen af landsbyplaner højt på deres liste over prioriterede
indsatser for 2016-2017. Der har således været åbent for tilmelding til Landsbyplaner
2016. Skæve/Hørby/Dybvad er gået sammen og har vist stor interesse for udarbejdelsen
af en fælles Landsbyplan i 2016.
Sidste år blev der udarbejdet 2 landsbyplaner for hhv. Gærum og Østervrå. Find mere
info om landsbyplanerne på kommunens hjemmeside:
http://frederikshavn.dk/Sider/Landsbyplaner.aspx?topemne=9746ec49-3fc4-49f6-b97e6af0721e2212&emne=4c7ae658-3611-4061-9e2f-7de8617522a3
I 2015 på Distriktsudvalgets møde den 17.marts blev der bevilget 100.000 kr. til
Landsbyplanerne for Gærum og Østervrå – dvs. 50.000,- kr. pr. stk.
Regnskab for Landsbyplanerne er vedlagt. Som det fremgår af regnskabet er der
16.419,- kr. i overskud fra Landsbyplanerne 2015. Disse penge foreslås overført til
Landsbyplaner 2016.
Derudover har Center for Teknik & Miljø lagt knapt 670 timer, hvilket svarer til en
medfinansiering på omkring 200.000 kr. (300,- kr./t) for proces og udarbejdelse af to
landsbyplaner.
Udover mandetimerne er prisen på de 50.000 kr. pr. landsbyplan fortsat et godt
udgangspunkt, hvis der ønskes samme høje kvalitet i proces og produkt. Når der er tale
om en enkelt plan som dækker over et større område med flere involverede landsbyer,
må man dog forvente, at udgifterne særligt til de eksterne konsulenter og
printomkostningerne stiger. Budgettet for en landsbyplan der dækker
Skæve/Hørby/Dybvad vil derfor se således ud:
Eksterne konsulenter:
> Fremtidsforsker, Birthe Linddal (oplæg)
> Byplanlæggere, MLMrum (besigtigelse+oplæg+grafik)
Annoncering
Forplejning
Kørsel
Tryk
Div. materialer til workshops
I alt

18.000,35.000,1.000,5.000,500,8.000,500,68.000,-

Rest fra Landsbyplaner 2015
Bevilling 2016

16.419,51.581,-
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Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at der overføres 16.419 kr. fra Landsbyplaner
2015 samt at der bevilges yderligere 51.581 kr.
Der bevilges således et samlet beløb på i alt 68.000 kr. til udarbejdelse af landsbyplan for
Skæve/Hørby/Dybvad i efteråret 2016.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Det blev besluttet at følge indstillingen og bevilge yderligere 51.581,- kr. til
udarbejdelse af en samlet landsbyplan for Skæve/Hørby/Dybvad.
Mette Hardam gennemgik dagsordenteksten og økonomien. Mette bemærkede,
at det koster både timer og penge at udarbejde en landsbyplan. Men supplerer
med, at en landsbyplan er meget mere end en rapport. Landsbyplanprocessen
sætter gang i noget ude i landsbyerne.
Birthe Løgtved supplerer med at landsbyplanforløbet i Østervrå har givet dem et
helt utroligt sammenhold og deres tilflyttere er nu blevet en del af fællesskabet.
Derudover har processen sat gang i en masse konkrete projekter. Det er
selvfølgelig mange ressourcer der bliver brugt på landsbyplanprocessen – men
en landsbyplan er guld værd! Landsbyplanen gør, at vi GØR NOGET ude i
landsbyerne. Birthe kan godt lide konceptet.
Catharine fra Gærum synes, at det er en rimelig pris, når man ser på hvilken
øjenåbner det er for byen. Gærum har nu en rød tråd at arbejde efter. Mange af
de tanker der er i landsbyplanen ville byen aldrig selv have tænkt – det er det
landsbyplanprocessen gør! Og det samler folk på kryds og tværs af byen. En
bondemand har fx budt ind med et stykke jord, da borgerne gerne ville etablere
en frugtplantage. Det har styrket sammenholdet og flere idéer og ildsjæle
kommer nu i kølvandet på arbejdet med Landsbyplanen.
Det foreslås, at landsbyplanerne er tilgængelige på hjemmesiden, så andre
landsbyer kan blive inspireret og selv gå i gang med at udvikle en plan for deres
lokalområde. Planerne er tilgængelige på Frederikshavn Kommunes
hjemmesiden. Se mere her:
http://frederikshavn.dk/Sider/Landsbyplaner.aspx?topemne=9746ec49-3fc4-49f6b97e-6af0721e2212&emne=4c7ae658-3611-4061-9e2f-7de8617522a3
Det påpeges desuden at de frivilliges timer ofte glemmes i projekterne. Det er
vigtigt også at synliggøre hvor meget de frivillige bidrager.

Bilag

12)regnskab - landsbyplaner2015 - Gærum Ostervraa (1335708 GEO-2016-00104)
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5 (Åben) Facebookside "DistriktsDrømme"
Sags ID: EMN-2016-01530
Sagsbehandler: Line Søndergaard Schulz
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence
DU

Sagsfremstilling
Arbejdsgruppen har oprettet en offentlig facebookside med navnet ”DistriktsDrømme” og
hertil et sæt retningslinjer og en foreløbig plan for aktiviteterne på siden. Retningslinjerne
er vedhæftet som bilag.
Se facebooksiden ”DistriktsDrømme” her:
https://www.facebook.com/DistriktsDr%C3%B8mme-1656974194525112/
- Like og del gerne 
Der er nedsat en redaktionsgruppe, som består af lokale repræsentanter.
Redaktionsgruppen er de personer, som har adgang til at skrive opslag på
facebooksiden. Det er derfor vigtigt, at borgerne i nærområderne kender den person, som
repræsenterer det pågældende område.
Redaktionsgruppen består af:
1. Hulsig, Aalbæk, Jerup/Nielstrup
(?)
2. Strandby, Elling, Øster Holmen
Kennet, Øster Holmen – mail: kennet_mm@nordfiber.dk, tlf.: 3070 5142
3. Kvissel, Ravnshøj, Skærum/Trøderup
(?)
4. Understed, Karup, Gærum, Haldbjerg/Vangen, Sulbæk
Bjarne Krogh-pedersen, Haldbjerg/Vangen – mail: bkp@nordfiber.dk, tlf: 4075 3515
5. Østervrå, Thorshøj
Åse Bakland, Østervrå – mail: aase.bakland@youmail.dk, tlf.: xxxxxxxx
6. Dybvad, Hørby, Syvsten, Skæve/Brønden
Orla Pedersen, Hørby – mail: stevn.pedersen@gmail.dk, tlf.: 4224 8780
7. Lyngså, Voerså, Præstbro, Ørtoft
Mette Hardam, Lyngså – mail: mhha@frederikshavn.dk, tlf.: 3012 9210
Der er særligt fokus på at synliggøre det arbejde der bliver gjort i Distriktsudvalget.
Således kan alle projekter der får tilskud fra Distriktsudvalget fremover følges på
facebook. Derudover vil der også løbende være opslag om fælles initiativer og temaer
såsom Landsbypedeller, Landsbyplaner, Fra Sted til Sted m.v. For at gøre informationen
på facebooksiden interessant, er det dog vigtigt at hver enkelt landsby løbende melder
ind med gode fotos, fortællinger, projekter osv fra nærområdet. Ring eller skriv til jeres
lokale redaktionsmedlem.
For at kickstarte kendskabet til facebooksiden ønskes det, at igangsætte en række
initiativer. Initiativerne kan fx være promovering gennem Facebook, annoncering, mindre
arrangementer m.v. Distriktsudvalget ansøges således om 5.000 kr. til initiativer for
promovering af Facebooksiden.
Som medfinansiering lægges der utallige frivillige timer i driften af siden fra både de
lokale, redaktionsgruppen og arbejdsgruppen.
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Det er alles ansvar, at facebooksiden bliver til glæde og gavn for beboerne i
Frederikshavn Kommunes landdistrikter.
Initiativet med facebooksiden ”DistriktsDrømme” evalueres på årets sidste
Distriktsudvalgsmøde inden udgangen af 2016. Endvidere orienteres udvalget om
økonomien og de midler der måtte være til rest ud af de 5.000 kr., tilbagebetales til
Distriktsudvalgets pulje.
Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at der bevilges op til 5.000 kr. i 2016 til
promovering af den fælles facebookside ”DistriktsDrømme”.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Det blev besluttet at følge indstillingen og bevilge op til 5.000 kr. i 2016 til promovering af
den fælles facebookside ”DistriktsDrømme”.
Formand, Mette Hardam orienterer om status. Facebooksiden vises på storskærmen.
Find siden her: www.facebook.com/distriktsdromme
Jørgen Steengaard fra Ravnshøj melder sig som områderedaktør. Det samme gør Tina
Himmelstrup fra Aalbæk.
Gode forslag til brugen af de 5.000 kr. modtages gerne. F.eks. forslag til konkurrencer
m.v.

Bilag

15. DistriktsDrømme - retningslinjer (1335723 - EMN-2016-01530)
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6 (Åben) Ansøgning om midler til opførsel af hytte i Kvissel
Sags ID: EMN-2016-01462
Sagsbehandler: Tanja Susanne Hansen
Ansvarligt center: Teknik og Miljø
Beslutningskompetence
DU

Sagsfremstilling
Kvissel Borgerforening har pr. 1. april 2016 efter aftale med Frederikshavn Kommune,
overtaget tilsyn og opsyn med genbrugspladsen.
Opsynet foretages af frivillige borgere. Desværre er der ikke mulighed for beskyttelse
mod vind og vejr for de frivillige.
Foreningen har indkøbt en hytte og søger Distriktsudvalget om tilskud til installation af el
til opvarmning og belysning.
Projektet har et samlet budget på 5.900 kr., hvoraf 1.000 kr. er frivilligt arbejde og 2.000
kr. er egenfinansiering. Tilskud der søges af Distriktsudvalget er 2.900 kr.
Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at Distriktsudvalget bevilger 2.900 kr. til
projektet.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen blev fulgt og Kvissel fik bevilget 2.900 kr. til el-installationer i hytten på
genbrugspladsen.
Per Møller fra Kvissel orienterede om ansøgningen: Borgerne i Kvissel har overtaget
driften af Genbrugspladsen og det kører rigtig fint. Borgerne involverer sig og det er
blevet et nyt samlingssted i byen. Der er p.t. et team på 8-10 frivillige, som har vagt på
skift og det er ikke noget problem at besætte pladserne. De frivillige har dog brug for et
sted at søge læ i, når efterårs/vintersæsonen starter.
Per forlader lokalet under beslutningen.

Bilag

8. Kvissel Borgerforening - ansøgning om tilskud til installation i hytte på
genbrugspladsen (1334318 - EMN-2016-01462)
9. Kvissel Borgerforening - regnskab 2015 (1334181 - EMN-2016-01462)
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7 (Åben) Ansøgning om midler til madpakke- og bålhytte vede Skovsøen i
Aalbæk Klitplantage
Sags ID: EMN-2016-01464
Sagsbehandler: Tanja Susanne Hansen
Ansvarligt center: Teknik og Miljø
Beslutningskompetence
DU

Sagsfremstilling
Aalbæk deltog i efteråret 2014 i et projekt i samarbejde med Frederikshavn Kommune om
udarbejdelse af en landsbyprofil. I forlængelse af dette blev der lavet en handlingsplan,
der blandt andet indeholdt ”bevarelse og udbygning af natur- og sundhedsværdier.
Aalbæk Borgerforening har været i kontakt med Skov- og Naturstyrelsen, som har stillet
et areal til rådighed ved Skovsøen.
Målet med projektet er:


at etablerer faciliteter til ophold, pause, spisning og træning.



at skabe fælles ansvar og ejerskab for lokale stier og naturarealer.



at synligøre naturen og skabe grundlag for nye bæredygtige turistprojekter i
respekt for naturen.

Projektet rummer mange fine oplevelsesværdier og henvender sig til alle, både børn,
unge og voksne.
Det samlet budget for projektet er på ca. 195.000 kr., heraf er der frivilligt arbejde for
10.000 kr. Der er tilsagn om ydelsessponsorater på 15.000 kr. og forventet tilskud fra
fonde, foreninger og firmaer på 170.000 kr. Tilskuddet der søges af Distriktsudvalget er
på 50.000 kr.
Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at Distriktsudvalget bevilger 40.000 kr. til
opførsel af madpakke- og bålhytte.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Distriktsudvalget besluttede at afvige fra indstillingen, og bevilgede således 50.000 kr. til
Madpakke-/Bålhytten ved Aalbæk Skovsø.
Tina Himmelstrup fra Aalbæk lagde ud med at præsentere projektet og ansøgningen til
Distriktsudvalget. Et rekreativt samlingssted i Aalbæk Plantage er bl.a. et af ønskerne
Distriktsudvalget - 15-06-2016 19:00
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som borgerne havde i forbindelse med Landsbyplanen. Tina forlod lokalet under
beslutningen.
Mange medlemmer var enige om, at Aalbæk skulle have bevilget det fulde ansøgte beløb
i modsætning til de 40.000 kr., som var indstillet.
Ansøgningen gav anledning til at drøfte de generelle retningslinjer for ansøgninger til
Distriktsudvalget:
 Det er vigtigt, at gøre ansøgningerne så præcise som muligt og huske alle
frivillige timer. Det er svært at lave standarder for mængden af frivillige timer.
Nogle projekter kan ikke klares med frivillig hjælp, men har behov for
professionelle maskiner e.l. Det er bedre at ansøger har en god dialog med
Frederikshavn Kommune, når en ansøgning sendes ind. Ansøgninger skal dog
som hidtil altid medfinansieres med frivillige timer og/eller andre midler.
 Fremadrettet afleveres der et fuldt regnskab, når projektet færdigmeldes senest 2
år efter udbetalingen af midlerne.
 De ansøgte midler ved Distriktsudvalget udbetales først i det øjeblik hvor alle
nødvendige tilladelser er indhentet. Så længe tilladelserne ikke er givet kan
projektholder/ansøger ikke have nogen forventning om at projektet realiseres.
 Fremadrettet opfordres alle modtagere af tilskud fra Distriktsudvalget til at
opsætte et bevillingsskilt. Dette for at synliggøre Distriktsudvalgets
medfinansiering til landdistriktsudviklingen i Frederikshavn Kommune.
 Alle modtagere af tilskud fra DU skal desuden sende et par linjer tekst og billeder
om projektet til den lokale redaktør af Facebooksiden ”DistriktsDrømme”.
Kontaktinfo på redaktørerne fremgår af fanen ”Om” på facebooksiden
”DistriktsDrømme”: www.facebook.com/distriktsdromme/

Bilag

10. Aalbæk Borgerforening - ansøgning om tilskud til madpakke- og
bålhytte ved Skovsøen i Aalbæk Plantage (1334629 - EMN-201601464)
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8 (Åben) Ansøgning om tilskud til Lyngså Borgerforening
Sags ID: EMN-2016-01238
Sagsbehandler: Marie Weiergang Larsen
Ansvarligt center: Teknik og Miljø
Beslutningskompetence
DU

Sagsfremstilling
Lyngså Borgerforening vil gerne udbygge deres naturlegeplads med to shelters, et
muldtoilet og en vandhane. De har fået tilskud fra Spar Nord fonden og fra Friluftsrådet,
men de mangler stadig 15.000 kr. til færdiggørelse af deres projekt.
Projektet har et samlet budget på 119.235 kr. Heraf er der frivilligt arbejde for 1000 kr.
Tilskud fra andre fonde udgør 105.000 kr.
Tilskuddet, der søges ved distriktsudvalget er 15.000 kr.

Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at distriktsudvalget bevilger 15.000 kr. til
Lyngså Borgerforenings udbygning af naturlegepladsen.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen blev fulgt og Lyngså fik bevilget 15.000 kr. til udbygning af naturlegepladsen
med shelters, muldtoilet og vandhane.
John Vognsen fra Lyngså fremlagde ansøgningen. Naturlegepladsen er også base for
den nyetablerede Hjertesti som blev indviet den 4.juni. Lyngså er den første landsby der
har etableret en hjertesti. John forlod lokalet under beslutningen.
Til inspiration kan der læses mere om Hjerteforeningens hjertestier her:
http://www.hjertestier.dk/
Friluftsrådet hjælper med etablering af Kløverstier – læs mere om konceptet her:
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsliv-for-alle/folkesundhed/kloeverstier-1.aspx

Bilag





Ansøgningsskema fra Lyngså Borgerforening (1335083 - EMN-201601238)
oversigtskort legeplads (1317369 - EMN-2016-01238)
Opdateret budget for Legepladsen Lyngså (1333366 - EMN-201601238)
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Tilskud til fra friluftrådet til Lyngså Borgerforening (1336057 - EMN2016-01238)
Tilskud fra spar nord til Lyngså Borgerforening (1336070 - EMN-201601238)
Ansøgning til shelters i Lyngså - pris shelter (1315918 - EMN-201601238)

Distriktsudvalget - 15-06-2016 19:00

Side 16 af 20

9 (Åben) Økonomi
Sags ID: GEO-2014-18064
Sagsbehandler: Line Søndergaard Schulz
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence

DU
Sagsfremstilling
Status på Distriktsudvalgets økonomi er vedhæftet som bilag.

Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Økonomioversigten blev fremlagt af formand, Mette Hardam. Mette noterer, at der på
mødet blev bevilget 10.000 kr. mere end det indstillede. Se den reviderede
økonomioversigt i vedlagte bilag.
Mette Hardam påpeger at LAG Nord’s puljemidler efter den nye periode primært er brugt
til igangsættelse af erhvervsprojekter. De frivillige projekter bliver således forbigået, hvis
den nuværende fordeling af Distriktsudvalgets midler fastholdes.
Mette Hardam ønsker at bløde op for kravene til medfinansiering fra LAG Nord. Mette
Hardam og Bahram Dehghan vil drøfte mulighederne med økonomiudvalget og finde en
løsning på problemet.
Udmeldingen modtages meget positivt af Distriktsudvalgets medlemmer, der alle er enige
om, at ansøgninger til LAG Nord er meget tidskrævende og administrativt tunge – hvilket
ikke spiller ret godt sammen med de frivillige ildsjæleprojekter.
Betty Steglich-Petersen fra Jerup påpeger, at jo friere midlerne er, jo flere
ildsjæleprojekter vil der opstå.

Bilag

1.
2.

Økonomioversigt 2016 - juni2016 (1337294 - GEO-2014-18064)
Økonomioversigt 2016 - referat, juni2016 (1373865 - GEO-201418064)
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10 (Åben) Bordet rundt (2.del)
Sags ID: GEO-2014-18064
Sagsbehandler: Line Søndergaard Schulz
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence
DU

Sagsfremstilling
På Distriktsudvalgets møde den 15.marts 2016 fortalte godt halvdelen af
Distriktsudvalgets repræsentanter om deres lokalområder. Nu er der mulighed for, at den
resterende halvdel kan berette fra deres lokalområde.
Vi tager derfor en tur rundt om bordet, for at høre hvad der ulmer af planer ude i jeres
landsbyer. 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:
Det blev besluttet at tage en light-udgave af bordet rundt grundet tidsmangel.
•
Generelt er der god energi i landsbyerne. Mange tager selv ansvar for drift af
grønne områder og udvikling af deres nærområde.
•
Den Bette Trekant (Voerså, Lyngså, Præstbro) har afholdt deres første fælles
arrangement; en løvspringsfest.
•
Der reklameres for Natur- og Friluftspolitikken, som netop er i høring.
Hvordan kan politikken bruges lokale ude i landsbyerne? Svarer politikken til
det behov der er?
•
Kvissel har afholdt bagagerums-/trailermarked med stor succes.
Borgerforeningen har fået ny formand, som er meget engageret. Der er bl.a.
planlagt en 3-dages byfest. Overtagelsen af Genbrugspladsen er en stor
succes.
•
Lyngså har fået det sidste tilsagn fra Energinet.dk til ”Værestedet”. De går i
gang til september og regner med at være klar til juleafslutningen i år.

Bilag
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11 (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:
•
Præstbro stiller forslag om, at medlemmerne får en Ipad til brug på
Distriktsudvalgets møder. Det er nogle lange dagsordener inkl. bilag og det
kunne være givtigt, at man selv kan bladre frem og tilbage mellem bilagene,
når sagerne drøftes. Ipad’s overdrages selvfølgelig til det nye medlem, når
der skiftes repræsentanter i landsbyerne.
Medlemmerne bakker op om forslaget.
Centerchef, Boie Frederiksen undersøger mulighederne.
•

Alle synes godt om dagsordenpunktet ”Bordet rundt”. Landsbyerne er jo nok
ikke så gode til at fortælle eller endda prale med, hvad der sker af aktiviteter
m.v. Derfor er det godt at sådan et dagsordenpunkt kan åbne op for snakken,
så medlemmerne kan inspirere hinanden.

•

Formand, Mette Hardam runder af og opfordre alle til at LIKE Facebooksiden
”DistriktsDrømme”: www.facebook.com/distriktsdromme/. Et medlem
supplerer med, at de har haft stor succes med, at når nogle personer LIKE’r
et opslag, så kan man invitere dem til også at LIKE selve siden.

Bilag
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Status pr. 1. juni 2016 – Distriktsudvalget
Nedrivningspuljen
Der er til dato skrevet til ca. 170 ejere af ejendomme, der kan være interessante i forhold til evt. aftale om nedrivning – dvs. med standardbrev, der oplyser om puljemidlerne
m.v.
De pågældende ejendommen har ingen tilmeldte personer på adressen og opfylder betingelserne for støtte i henhold til landsbyfornyelsespuljen.
Af disse ca. 170 ejendommen er der p.t. indgået 54 bindende aftaler med ejer om nedrivning. De 54 indgåede aftaler omfatter nedrivning af 60 boliger og 1 erhvervsbygning
(tidligere mejeri).
Inden ”nedrivningspuljens” midler er opbrugt forventes det, at yderligere 4-6 boliger vil
blive fjernet.
Herudover arbejdes der med 6-7 ejendomme, hvor ejerne ønsker at komme i betragtning til nedrivningspuljen. Disse sager - samt dem der løbende kommer til – består af
besigtigelse af ejendommene, møde med ejer på ejendommen og gennemgang af vilkår for indgåelse af tilsagn/aftale osv.
Der er p.t. opkøbt 1 ejendom af et konkursbo til nedrivning og med aftale om overdragelse til den lokale grundejerforening. Der er opkøbt yderligere 1 ejendom fra et ”afsluttet konkursbo” med henblik på salg af grunden til nabo.

Budget 2014: (01.01.2014 – 31.06.2015)
Pulje 1 er afsluttet, dvs. at alle bygninger er nedrevet.
Pulje 2 er afsluttet, dvs. at alle bygninger er nedrevet.
Pulje 3 er afsluttet, dvs. at alle bygninger er nedrevet.
Pulje 4 er afsluttet, dvs. at alle bygninger er nedrevet.
Pulje 5 er afsluttet, dvs. at alle bygninger er nedrevet.
Pulje 6 er afsluttet, dvs. at alle bygninger er nedrevet.
Budget 2015: (01.01.2015 – 31.06.2016)
Pulje 7 er afsluttet, dvs. at alle bygninger er nedrevet.
Pulje 8 er afsluttet, dvs. at alle bygninger er nedrevet.
Pulje 9 er afsendt til rådgiver for miljøscreening, udbud mv. Der afholdes licitation fredag den 3. juni 2016

Ejendomme, der er nedrevet af Svend Aage Christiansen:
Pulje 1 (6 ejendomme):
Hjørringvej 239, Thorshøj, 9750 Østervrå
Hjørringvej 249, Thorshøj, 9750 Østervrå
Skævevej 149, Brønden, 9352 Dybvad
Primulavej 10, 9750 Østervrå
Markusvej 2, Brønden, 9352 Dybvad

Understedvej 83, Understed, 9300 Sæby
Ejendomme, der nedrives af Vennelyst Ingeniør- og entreprenørforretning:
Pulje 2 (6 ejendomme):
Hjørringvej 196, Thorshøj, 9750 Østervrå
Brøndenvej 141, Brønden, 9352 Dybvad
Brøndenvej 143, Brønden, 9352 Dybvad
Krogsdamvej 17, 9750 Østervrå
Skagensvej 376, 9981 Jerup
Hovedgaden 11 A Præstbro, 9330 Dronninglund

Ejendomme, der nedrives af Svend Aage Christiansen:
Pulje 3 (6 ejendomme):
Hjørringvej 130A, Hørby, 9300 Sæby
Bådhusvej 5, 9981 Jerup
Møllegade 4, 9750 Østervrå
Borgervej 11, Skærum, 9900 Frederikshavn
Ålbækvej 46, 9982 Ålbæk
Byrdalvej 14, 9300 Sæby (gl. mejeri)

Ejendomme, der nedrives af Vendsyssel Entreprenør Nedbrydning ApS:
Pulje 4 (6 ejendomme):
Hanken 1, 9352 , Dybvad
Mejlinggaardsvej 2, 9900 Frederikshavn
Slustrupvej 11, Skærum, 9900 Frederikshavn
Nørregårdsvej 44, 9970 Strandby
Sindalvej 17, 9981 Jerup
Skyttevej 4, 9982 Ålbæk

Ejendomme, der nedrives af Vendsyssel Entreprenør Nedbrydning ApS::
Pulje 5 (6 ejendomme):
Ørtoftvej 132, 9300 Sæby
Østkystvejen 332, 9300 Sæby
Brøndenvej 146, Brønden, 9352 Dybvad
Skagensvej 57, 9982 Ålbæk
Strandvej 121, 9970 Strandby
Hjørringvej 252, 9900 Frederikshavn

Ejendomme, der nedrives af Vennelyst Ingeniør- og entreprenørforretning:
Pulje 6 (3 ejendomme):
Ålborgvej 427, 9352 Dybvad
Hjørringvej 187, Thorshøj, 9750 Østervrå
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Fjembevej 7, 9300 Sæby
Ejendomme, der nedrives af Vendsyssel Entreprenør Nedbrydning ApS::
Pulje 7 (6 ejendomme):
Hjørringvej 30, 9300 Sæby
Havnevej 23, Voersaa, 9300 Sæby
Fjembevej 49, 9352 Dybvad
Hjørringvej 193B, 9900 Frederikshavn
Stationsvej 18, 9970 Strandby
Karredvej 27, Hulsig, 9900 Skagen

Ejendomme, der nedrives af Vendsyssel Entreprenør Nedbrydning ApS::
Pulje 8 (4 ejendomme):
Skagensvej 426, 9981 Jerup
Poulsvej 33, Præstbro, 9300 Dronninglund
Brønderslevvej 258, 9750 Østervrå
Mariendalsvej 50, 9900 Frederikshavn

Entreprenør findes efter licitation, den 3. juni 2016:
Pulje 9 (5 ejendomme):
Winkelsgade 29, 9352 Dybvad
Volstruphedevej 43, 9300 Sæby
Brønderslevvej 178, 9900 Frederikshavn
Agerstedvej 6, 9340 Asaa
Skagensvej 409, 9981 Jerup

Pulje 10 – Pulje er åben og aktuelle emner er
Østkystvejen 136, Lyngsaa, 9300 Sæby
Østkystvejen 187, Lyngsaa, 9300 Sæby
Skævevej 184, Brønden, 9352 Dybvad
Begonievej 7, 9750 Østervrå
Tryvej 84, 9750 Østervrå
Tjørnevej 3, Voersaa, 9300 Sæby
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Distriktsudvalget - 15.juni 2016

Færdigmelding af hegn ved ny søpark i Dybvad
På Distriktsudvalgsmødet den 24.11.2014 fik Dybvad bevilget 53.540 kr til etablering af nyt
dyrehegn i Dybvad ny søpark.
Dybvad har selv stået for at rydde krat og græs inden hegningen. Der er blevet etableret lidt mere
hegn i forhold til tilbuddet, mod en besparelse på vandpumpen.
GoRun-ruten løber en del langs hegnet, så området benyttes i dag mere og mere.
Dybvad takker for støtten.

Distriktsudvalget - 15.juni 2016

Færdigmelding af bro/dæmning ved Skovsøen i Østervrå
På Distriktsudvalgsmødet den 24.11.2014 fik Østervrå bevilget 2.860 kr til reetablering af overgang
over åen ved Skovsøen. Den oprindelige bro blev skyllet væk efter et større stormvejr.
Det blev besluttet at erstatte den forliste bro med en dæmning, så et kommende stormvejr ikke
kan gøre samme skade igen.
Der er gravet et pvc rør ned og en lille bobcat har efterfølgende flyttet jorden på plads.
Til sidst er der sået græs.

gningen - Gangbro v/Skovsøen i Østervrå

melige passage - efter at broen er skyllet væk.

FØR
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HORSEMAP

Porten til oplevelser med
din hest i lysets land
Find vej, ﬁnd inspiration, ﬁnd hjælp

Hent Horsemap ganske gratis til iPhone eller Android
og rid ud til nye oplevelser og indtryk allerede i dag!

Hvorfor Horsemap?
Horsemap er guide, inspiration, tryghed,
praktisk information og overblik i en
samlet og brugervenlig pakke. Med
Horsemap har du opdateret information
om området lige ved hånden. Du kan
planlægge turen i detaljer på forhånd
eller impulsivt ændre den midtvejs.

Der er hjælp at ﬁnde, hvis du ønsker
at overnatte med hest, købe udstyr til
hesten, har brug for undervisning, søger
terapi til hesten samt meget andet.
Horsemap viser de bedste ride- og køreruter i lysets land – download app’en
og så er du klar til uforglemmelige ture!

Er jeg på sporet?
Horsemap viser hele tiden den
rigtige vej på et tydeligt oversigtskort, og advarer, hvis du er redet
forkert.

Ruteinformation
Se hvilke strækninger, der er i
dit område, hold øje med nye
ruter og ﬁnd frem til ruter, du aldrig har
været på før.

Alt til din hest
Dyrlæger, beslagsmede, udstyr til hest & rytter, foder,
træningscentre og alt, hvad din hest
ellers skal bruge, samlet i en let overskueligt oversigt.

Interessepunkter
Du får præsenteret alle interessepunkter nær dine valgte
strækninger. Fra storslåede udsigter
til hø-hoteller og fra spisesteder til
dyrlæger.

Alt til din ferie
Aktiviteter, events, overnatning,
guidede ture, shows, vandposter, rideklubber m.m. samlet i en let
overskuelig oversigt.

Anmeldelser
Skriv anmeldelser af strækninger, du har redet, direkte
i app’en, eller via websitet, når du er
hjemme i sofaen igen.
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Landsbyplaner 2015
(Gærum + Østervrå)
Eksterne konsulenter
> Fremtidsforsker, Birthe Linddal
> Byplanlægger, MLMrum
Annoncering
Forplejning
Kørsel
Tryk

I alt

Beskrivelse

oplæg
besigtigelse + oplæg
grafisk materiale
annoncering for workshops i lokalavis
mad og drikke (ca 4-5 møder pr. by)
lokaleleje
rapporter + plancher
div. materialer til workshops

Budget 2015

Budget 2016
(Skæve/Hørby/Dybvad)

Forbrug 2015

30.000
30.000
0
0
8.000
0
500
25.000

19.487
22.000
19.000
1188
5162
3160
687
12.335
562

18.000
25.000
10.000
1.000
5.000
0
500
8.000
500

93500

83581

68000
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Distriktsudvalget, Frederikshavn Kommune
Arbejdsgruppen vedr. Facebook, maj 2016

DISTRIKTSDRØMME – facebookside
På Distriktsudvalgets møde den 25.januar 2016 blev der nedsat en arbejdsgruppe vedr. formidling og
kommunikation via facebook.
Der er tidligere på året oprettet en lukket facebookgruppe ”Distriktsudvalget – Frederikshavn Kommune”
for alle Distriktsudvalgets medlemmer inkl. suppleanter. Gruppen er ment til intern kommunikation
medlemmerne imellem samt mellem kommune og landsbyer.
Pr. 15. juni 2016 oprettes der endvidere en offentlig facebookside med navnet ”Distriktsdrømme”.
”DistriktsDrømme” er et fællesskab for dem der bor og lever for landdistrikterne - særligt i og omkring
Frederikshavn Kommune

REDAKTØRER:
For løbende at få lagt informationer, gode historier, billeder, arrangementer mm på facebooksiden er det
besluttet at danne et lille team af facebookredaktører. Teamet består af redaktører, som har ansvaret for
hver deres geografisk afgrænsede område.
Facebookredaktører for lokalområderne er som følger:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hulsig, Aalbæk, Jerup/Nielstrup
(?)
Strandby, Elling, Øster Holmen
Kennet, Øster Holmen – mail: kennet_mm@nordfiber.dk, tlf.: 3070 5142
Kvissel, Ravnshøj, Skærum/Trøderup
(?)
Understed, Karup, Gærum, Haldbjerg/Vangen, Sulbæk
Bjarne Krogh-pedersen, Haldbjerg/Vangen – mail: bkp@nordfiber.dk, tlf: 4075 3515
Østervrå, Thorshøj
Åse Bakland, Østervrå – mail: aase.bakland@youmail.dk, tlf.: xxxxxxxx
Dybvad, Hørby, Syvsten, Skæve/Brønden
Orla Pedersen, Hørby – mail: stevn.pedersen@gmail.dk, tlf.: 4224 8780
Lyngså, Voerså, Præstbro, Ørtoft
Mette Hardam, Lyngså – mail: mhha@frederikshavn.dk, tlf.: 3012 9210

Facebookredaktørernes opgaver er:
• At være bindeled mellem de lokale historier og den fælles facebookside ”DistriktsDrømme”
• At være opsøgende på relevante arrangementer, projekter mv som har almen interesse for
landdistrikterne i Frederikshavn Kommune
Facebookredaktørerne har ansvar for:
• At indhente coverbilleder/huske folk på det. Går på skift mellem de 7 distrikter.
• At følge de projekter, der har fået støtte fra Distriktsudvalget (når pengene bliver tildelt + når
projektet er ved at blive etableret + når det står færdigt/indvies)
• At følge op på landsbypedel-opgaver i lokalområdet
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Distriktsudvalget, Frederikshavn Kommune
Arbejdsgruppen vedr. Facebook, maj 2016
INDHOLD:
Facebooksidens indhold skal så vidt muligt være unikt. Dvs. at der skal andet indhold på siden end blot
delte opslag fra landsbyernes egne sider.
Indholdet skal desuden være af generel karakter, som hele landdistriktet kan få glæde, gavn eller
inspiration af. Der skal således ikke postes opslag med dagsordener og referater fra landsbyernes egne
generalforsamlinger, der skal ikke være opslag vedr. lokale Sankt Hans fester eller andre arrangementer,
som alle landsbyer har deres egen udgave af – men gerne opslag vedr. arrangementer som
Børnemusikfestivalen i Hørby eller Danmark Dejligst i Aalbæk.
Udover opslag fra de lokale redaktører offentliggøres der også jævnligt mere generelle opslag med
landsdækkende tendenser og politik, ny forskning, kommunale muligheder og info, nyt fra LAG’en mm.
Temaer og ansvarlige:
• De vigtigste pointer fra DU’s møder
• Landdistrikts-info fra Frederikshavn Kommune
• VALG til Distriktsudvalget 2017
• Temaer fra møderne
• Nyt fra Landdistrikternes Fællesråd
• Syddansk Universitet, landdistriktsforskning
• LAG Nord
• Fiskeri LAG
• Medier, sæbyavis, kanalfrederikshavn
• Medier: Skagen?

Mette Hardam, Formand DU
Line Schulz, Frederikshavn Kommune
Line Schulz, Frederikshavn Kommune
(aftales nærmere efter hvert DU-møde)
Mette Hardam, Formand DU
Line Schulz, Frederikshavn Kommune
Tove Fønss (Line), sekretær LAG Nord
Mette Hardam, Formand DU
Mette Hardam, Formand DU
(?)

Der lægges desuden op til, at der oprettes en idébox, hvor det er muligt at komme med forslag på relevante
facebook-opslag. Der vil blive oprettet et dokument i Distriktsudvalgets facebookgruppe ”Distriktsudvalget
– Frederikshavn Kommune” hvor man kan skrive sine idéer ind.
Én idé kunne fx være løbende at lægge et foto op og få følgerne af siden til at gætte hvilken landsby billedet
er fra.
PROMOVERING:
Der gennem 2016 igangsættes flere tiltag, for promovering af facebooksiden ”DistriktsDrømme”. Siden skal
synliggøres overfor målgruppen.
Ét tiltag kunne fx være, at de projekter der får støtte fra Distriktsudvalget opsætter et midlertidigt skilt
(lamineret A3) på stedet med ”DistriktsDrømme”-ikonet samt et link/QR-kode.

EVALUERING:
Facebooksiden ”DistriktsDrømme” samt den lukkede gruppe ”Distriktsudvalget – Frederikshavn Kommune”
evalueres på årets sidste møde i Distriktsudvalget (nov. 2016). Der skal bl.a. tages stilling til, om arbejdet
med facebooksiden står mål med værdien.
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Bilagsforside
Dokument Navn:

Kvissel Borgerforening - ansøgning om tilskud til installation
i hytte på genbrugspladsen.pdf

Dokument Titel:

Kvissel Borgerforening - ansøgning om tilskud til installation
i hytte på genbrugspladsen

Dokument ID:

1334318

Placering:

Emnesager/én indgang - ansøgning fra Kvissel
Borgerforening til installationer i hytte på
genbrugspladsen/Dokumenter

Dagsordens titel

Ansøgning om midler til opførsel af hytte i Kvissel

Dagsordenspunkt nr

6

Appendix nr

1

Relaterede Dokumenter:

2

Relateret document 2/2

Dokument Navn:

Kvissel Borgerforening regnskab 2015.pdf

Dokument Titel:

Kvissel Borgerforening regnskab 2015

Dokument ID:

1334181

Bilagsforside
Dokument Navn:

Aalbæk Borgerforening - ansøgning om tilskud til
madpakke- og bålhytte ved Skovsøen i Aalbæk
Plantage.pdf

Dokument Titel:

Aalbæk Borgerforening - ansøgning om tilskud til
madpakke- og bålhytte ved Skovsøen i Aalbæk Plantage

Dokument ID:

1334629

Placering:

Emnesager/én indgang - ansøgning fra Aalbæk
Borgerforening om tilskud til madpakke- og bålhytte ved
skovsøen i Aalbæk Klitplantage/Dokumenter

Dagsordens titel

Ansøgning om midler til madpakke- og bålhytte vede
Skovsøen i Aalbæk Klitplantage

Dagsordenspunkt nr

7

Appendix nr

1

Relaterede Dokumenter:

1

Bilagsforside
Dokument Navn:

Ansøgningsskema fra Lyngså Borgerforening.pdf

Dokument Titel:

Ansøgningsskema fra Lyngså Borgerforening

Dokument ID:

1335083

Placering:

Emnesager/en indgang -Shelters i Lyngså/Dokumenter

Dagsordens titel

Ansøgning om tilskud til Lyngså Borgerforening

Dagsordenspunkt nr

8

Appendix nr

1

Relaterede Dokumenter:

6

Relateret document 2/6

Dokument Navn:

Oversigtskort legeplads.pdf

Dokument Titel:

oversigtskort legeplads

Dokument ID:

1317369

Relateret document 3/6

Dokument Navn:

Opdateret budget for
Legepladsen Lyngså.doc

Dokument Titel:

Opdateret budget for
Legepladsen Lyngså

Dokument ID:

1333366

Budget for Legepladsen Lyngså.
Udgifter:
Sheltere 2 stk.
Muldtoilet
Vandhane
Fliser ca.40m2
Byggetilladelse ca.
Ca. pris i alt.

60047,00
24938,00
14250,00
18000,00
2000,00
119235,00

Indtægter:
Midler fra fonde:
Spar Nord
Friluftrådet
I alt
Manglende beløb ca.

75000,00
30000,00
105000,00
14235,00

Relateret document 4/6

Dokument Navn:

Tilskud til fra friluftrådet til
Lyngså Borgerforening.pdf

Dokument Titel:

Tilskud til fra friluftrådet til
Lyngså Borgerforening

Dokument ID:

1336057

Relateret document 5/6

Dokument Navn:

Tilskud fra spar nord til
Lyngså Borgerforening.pdf

Dokument Titel:

Tilskud fra spar nord til
Lyngså Borgerforening

Dokument ID:

1336070

Relateret document 6/6

Dokument Navn:

Ansøgning til shelters i
Lyngså - pris shelter.doc

Dokument Titel:

Ansøgning til shelters i
Lyngså - pris shelter

Dokument ID:

1315918

Lyngså Borgerforening v. Joan Porsmose.

Som aftalt fremsendes hermed nyt og revideret tilbud på muldtoilet og sheltere.
Muldtoilet leveret og opstillet

Kr.

14.740,00

Sheltere pr stk leveret og opstillet

Kr.

24.019,00

Shelterne er 3,00 x 2,20 m og der kan overnatte op til 6 personer i det. Det er noget mindere
end det først tilbudte.
Opbygningen er den samme som tidligere.
Muldtoilettet er som før og det er ikke specielt egnet til kørestolsbrugere. Bliver det et krav,vil
vi gøre meget for
at hjælpe med en løsning.
Der skal påregnes godkendelse fra kommunen,da der er tale om en offentlig legelads.Det er
formentlig kun en formssag,
men nok så vigtig.
Du nævnte at der kan opstå evt. problemer med at skaffe hænder til projektet. Der kan vi
måske hjælpe,da PMU har
et “værksted” i Lyngså ( Lyngsågård). De har både unge der kan og vil samt traktor mm.

Venlig hilsen
PMU-Dan Made,
Ole Rømersvej 1
9870 Sindal.
Ib French.

Bilagsforside
Dokument Navn:

Økonomioversigt 2016 - juni2016.pdf

Dokument Titel:

Økonomioversigt 2016 - juni2016

Dokument ID:

1337294

Placering:

Geosager/Distriktsudvalget (DU) 2014-2017 - sekretariatet:
Distriktsudvalget (DU) 2014-2017 sekretariatet/Dokumenter

Dagsordens titel

Økonomi

Dagsordenspunkt nr

9

Appendix nr

1

Relaterede Dokumenter:

2

Økonomioversigt for Distriktsudvalget 2016
Dato
DU-møde

LAGansøgning

Medfinansiering af
LAG-projekter
600.000,00

Ramme 2016

...heraf tilskud til
ikke-LAG-projekter
200.000,00
16.419,00

Overførsel fra 2015 (Landsbyplaner 2015)
overført/reserveret til Landsbyplaner 2015

01.01.2016

16.419,00

Indretning af Herberg, Thorshøj

25.01.2016

58.479,00

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

25.01.2016

Facebooksiden "DistriktsDrømme"

15.06.2016

5.000,00

Landsbyplaner 2016

15.06.2016

51.581,00

Shelter, Lyngså

15.06.2016

15.000,00

Hytte v/ genbrugspladsen, Kvissel

15.06.2016

2.900,00

Pavillon, Aalbæk skovsø

15.06.2016

40.000,00

Udgifter i alt

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 09.06.2016

189.379,00
43.459,00

314.240,00

Relateret document 2/2

Dokument Navn:

Økonomioversigt 2016 referat, juni2016.pdf

Dokument Titel:

Økonomioversigt 2016 referat, juni2016

Dokument ID:

1373865

Økonomioversigt for Distriktsudvalget 2016
Dato
DU-møde

LAGansøgning

Medfinansiering af
LAG-projekter
600.000,00

Ramme 2016

...heraf tilskud til
ikke-LAG-projekter
200.000,00
16.419,00

Overførsel fra 2015 (Landsbyplaner 2015)
overført til Landsbyplaner 2016

01.01.2016

16.419,00

Indretning af Herberg, Thorshøj

25.01.2016

58.479,00

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

25.01.2016

Facebooksiden "DistriktsDrømme"

15.06.2016

5.000,00

Landsbyplaner 2016

15.06.2016

51.581,00

Shelter, Lyngså

15.06.2016

15.000,00

Hytte v/ genbrugspladsen, Kvissel

15.06.2016

2.900,00

Pavillon, Aalbæk skovsø

15.06.2016

50.000,00

Udgifter i alt

350.000,00

112.800,00

112.800,00

… heraf disponibelt beløb til ikke-LAG-projekter (1.-3.kvartal)
Ikke-forbrugte midler i 2016

GEO-2014-18064 - revideret 23.06.2016

199.379,00
17.040,00

304.240,00

