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

Sagsbehandler: Line Søndergaard Schulz

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

-

Sagsfremstilling
-

Indstilling
-

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Dagsorden godkendt uden bemærkninger

Bilag
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2 (Åben) Godkendelse af referat fra mødet den 3. oktober 2016
Sags ID: GEO-2014-18064

Sagsbehandler: Line Søndergaard Schulz

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

-

Sagsfremstilling
-

Indstilling
-

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Referat godkendt uden bemærkninger.

Bilag
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3 (Åben) Distriktsudvalgets mødeplan 2017
Sags ID: GEO-2014-18064

Sagsbehandler: Anja Bastholm Rasmussen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
DU

Sagsfremstilling
Der forslås følgende mødetidspunkter for Distriktsudvalget i 2017.

Alle møder starter kl. 19.00. Årets sidste møde suppleres med en julefrokost. Dette møde 

starter således kl. 17.00.

Møder i 2017:

 Mandag den 23. januar 2017

 Torsdag den 20. april 2017

 Mandag den 19. juni 2017

 Torsdag den 24. august 2017

 Mandag den 2. oktober 2017

 Mandag den 11. december 2017

Ansøgningsfristen fastsættes til 3-4 uger før behandlingen af ansøgningerne. Eksakte 

datoer for deadline af ansøgninger vil fremgå af Frederikshavn Kommunes hjemmeside.

På mødet fastsættes steder for mødeafholdelse. Udvalgets medlemmer bedes overveje, 

hvornår de ønsker at være værter.

Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at mødeplan for 2017 godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Mødeplanen godkendes.

Møderne afholdes i følgende landsbyer:
• Mandag den 23. januar 2017 – Gærum
• Torsdag den 20. april 2017 – Præstbro
• Mandag den 19. juni 2017 – Øster Holmen
• Torsdag den 24. august 2017 – Thorshøj
• Mandag den 2. oktober 2017 – Ravnshøj
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• Mandag den 11. december 2017 – Standby (Julefrokost)

Bemærkninger:
Tina Himmelstrup (Aalbæk) bemærker, at hun kun har mulighed for at deltage i mødet i 
juni, så hun tager fat i suppleanten.
Formand, Mette Hardam orientere om, at Brian Kjær ikke kan deltage i to af møderne.

Bilag
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4 (Åben) Energibyen og landdistrikterne
Sags ID: GEO-2014-18064

Sagsbehandler: Line Søndergaard Schulz

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
DU

Sagsfremstilling
Energibyen i Frederikshavn Kommune holder et oplæg v/ Poul Rask Nielsen. Poul 

fortæller om hvad Energibyen og landdistrikterne kan bruge hinanden til. 

Indstilling
Centerchef for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formand, Mette Hardam byder velkommen til Poul Rask fra Energibyen ved 
Frederikshavn Kommune.

Poul Rask beretter om Energibyen og deres tiltag. Poul begynder med at redegøre for, at 
Energiby Frederikshavn er for HELE kommunen og ikke kun for hovedbyen 
Frederikshavn, hvilket ofte er misforstået. Energitiltag er en stor del af landdistrikterne –
det er bl.a. her de større arealer til biogasanlæg, vindmøller mm er beliggende. 

Energibyen benytter ”Masterplan for vedvarende energi 2030”, som deres værktøj, 
masterplanen indeholder 32 indsatser og omstillingen vil koster 7,5 mia. kr., men skaber 
ca. 7.000 lokale jobs. Planen består af tre indsatsområder el, varme og transport. 
Transporten er den mest udfordrer af alle tre indsatser, der er allerede tiltag inden for 
feltet, blandt andet køre busserne og nogen af skraldebilerne på biogas.

Distriktsudvalgets medlemmer spørger en del ind til Energibyens projekter, herunder bl.a. 
Biogas og der er en god dialog på mødet.

Energibyen gør meget ud af borgerinddragelse, da det giver motivation for 
energirenovering. Tiltag som energimagasin, energiklumme, borgermøder og ”Banke på”-
bus. ”Banke på” er det rullende kontor, som kommer ud til folk og møder. Folk kommer 
som regel mellem kl 15:30-17:30 og energibyen har gode erfaringer med at tage ud med 
bussen.

Poul Rask orienterer om muligheden for gratis udlån til boligejere af energimåleudstyr 
som Termografikamera og “SparOmeter” (måling af elapparaters energiforbrug I kWh og 
kr.).SparOmeter kan lånes fra borgerservice og Termografik kan lånes på Knivholt 
hovedgård. Grunden til det er placeret på Knivholt er på grund af energistien. Her kan 
også ses hvilke muligheder der er for at energi-optimere. 
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Det gives mulighed for rundvisning, hvis man er mere end 10 fra fx en landsby, man skal 
bare kontakte energibyen. 

Mulighed for energirådgivning, som omfatter gennemgang af boligen, vurdering af 
besparelsesmuligheder, besparelsesrapport og finansieringsforslag/tilbagebetalingstid. 
Man skal kontakte forsyningen, hvis man er interesseret. 

Politiker, Bahram Dehghan, tilføjer at P1 havde en udsendelse tidligere i dag om man i 
Paris kun må kører med lige nummerplader, da luftforurening var slem. Klimatilpasning 
har fået et stort fokus, vi som nation har sat deres mål til hvordan vi gøre vores del. 
Virksomhederne møder ind når opgaverne kommer og vi skal blive ved med at 
kompetence udvikle og øge ejendomsværdierne, som kommune skal vi leve op til de 
klimatilpasninger. 

Centerchef for Teknik og Miljø, Boie Frederiksen, orientere om TADAA, som er en 
delbilsordning med elbiler. Det er et ægte foreningskoncept. Ordningen går ud på at min. 
20 personer går sammen, som en forening og så stiller TADAA en elbil og ladestander til 
rådighed via en abonnementsordning. Tag det med hjem og overvej det. Energibyen og 
Center for Teknik & Miljø støtter op om projekterne og det bliver taget op igen i det nye 
år. 

Læs mere om konceptet på http://tadaacar.dk/

Formand, Mette Hardam, opfordrer byerne til at drøfte muligheden for at benytte sig af 
tilbuddet om en eldelebil.  Det giver nye muligheder for transport og mobilitet i 
landdistrikterne.

Bilag

http://tadaacar.dk/
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5 (Åben) Folkeoplysningspolitik i høring
Sags ID: EMN-2016-03094

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
DU/ÆR/HR/TU/SOU/IR/DU/SUU/PMU/BUU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 2. november 2016 at sende fornyelse af 

folkeoplysningspolitikken i høring.

En ny politik vil være gældende fra 2017-2020.  

Opbygningen i den nuværende politik fastholdes, så politikken stadig har en vision, 

målsætninger og prioriterede spor. Derudover er der lagt mere vægt på samskabelse og 

civilsamfundets inddragelse, og elementer fra Kultur- og Fritidsudvalgets strategi ’fra

mursten til mennesker’ er også tilføjet. 

Politikkens handlingsspor er udvidet med et ekstra, så der er fire handlingsspor. 

Udvalget bedes drøfte forslaget til ny politik med henblik på at sende et høringssvar. 

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget drøfter forslag til ny 

folkeoplysningspolitik med henblik på at sende et høringssvar. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 28-11-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet har ingen bemærkninger til politikken, men har dog en bemærkning til 
bagsidebilledet. Ældrerådet opfordrer til at man viser personer der ”kommer” – altså 
personer set forfra, frem for folk der er gået.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 28-11-2016
Drøftet.
Handicaprådet har ikke yderligere bemærkninger til politikken.

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Udvalg: Teknisk Udvalg Dato: 05-12-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Socialudvalget Dato: 06-12-2016
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Drøftet.
Udvalget opfordrer til, at der er en opmærksomhed på de ressourcer ældre borgere kan 
bidrage med i det frivillige foreningsliv.

Fraværende: Irene Hjortshøj.

Udvalg: Integrationsrådet Dato: 07-12-2016
Integrationsrådet har ingen bemærkninger til Folkeoplysningspolitikken.

Fraværende: Lone Høxbroe Pedersen, Jytte Nimand Høyrup, Melissa Annie Wanjiru 
Petersen, Kim Raphael Riedel, Cai Møller og Steen Møller Andersen

Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 13-12-2016
Der udarbejdes høringssvar fra Sundhedsudvalget. 

Beslutninger:
Centerchef for Teknik og Miljø, Boie Frederiksen, orientere om Folkeoplysningspolitikken 
som er i høringen – den ligger på hjemmesiden og der er høringssvar d. 16. december. 
Boie præsenterer politikkens 4 spor:

1. Prioritering af de frivillige kræfter
2. Fokus på inklusion: gerne åbne for nye mål grupper og foreninger
3. Tilgrænsende samarbejde fx fitnesscentre
4. Forebyggelse af frafaldet

Politiker Brian Kjær fortæller, at grunden til at 25 års-regel stadigvæk er med, er fordi det 
vil koste ca. 9 millioner kroner at lave det om, samt det vil koste ekstra for dem der har de 
yngste deltagere med. Derfor har man valgt ikke at fjerne reglen, da man gerne vil gøre 
noget aktivt for de unge. 

Distriktsudvalgets medlemmer takker for orienteringen om politikken, og har ikke 
yderligere kommentarer til indholdet.  

Bilag

 Folkeoplysningspolitik - pdf til høring (1723953 - EMN-2016-03094)
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6 (Åben) Genoptaget ansøgning fra Gærum form og trivsel
Sags ID: EMN-2016-02500

Sagsbehandler: Marie Weiergang Larsen

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
DU

Sagsfremstilling

Ansøgningen har været behandlet på distriktsudvalgets møde d. 3. oktober. Udvalget 

havde brug for afklaring om følgende punkter:

 Endelig godkendelse af foreningen under Frederikshavnerordningen. 

- Foreningen er nu godkendt som en folkeoplysende forening.

 Mulighed for indhentning af flere tilbud og/eller udsendelse af projektet i udbud.

- Foreningen har indhentet tilbud fra fire virksomheder på redskaber og 

indretning af træningscentret. Den ene virksomhed har indsendt to forskellige 

tilbud.

 Overvejelser vedr. egnede lokaler i byen samt indgåelse af en længerevarende 

lejekontrakt med ejer af den pågældende bygning og godkendelse af lejetilskud 

via Frederikshavner Ordningen.

- Foreningen er i dialog med udlejer om lejekontrakten. Udlejer er villig til at 

skrive ind i lejekontrakten, at den eneste mulighed for opsigelse af 

lejekontrakten for udlejers vedkommende er ved et salg af ejendommen. 

Udlejer er fuldt indstillet på et godt samarbejde med Gærum Form og Trivsel. 

 Et overslag over driftsbudgettet

- Driftsbudget for Gærum Form og Trivsel er indhentet.

Bilagsoversigt:

- Beslutningen fra mødet d. 3. oktober

- Ansøgning og projektbeskrivelse

- Fem tilbud fra fire virksomheder

- Driftsbudget og etableringsbudget

Indstilling

Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at Distriktsudvalget bevilger 100.000 kr. til 

Gærum Form og Trivsel.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Indstillingen blev fulgt og Distriktsudvalget bevilger således 100.000 kr. til Gærum Form 
og Trivsel.

Catharine Jochumsen (Gærum) orienterer om ansøgningen. Der er kommet afklaring 
omkring lejemålet, og de først fem år af lejemålet er sikret. Det er udlejer der betaler for 
istandsættelsen. I løbet af de fem år er maskinerne m.m. blevet betalt, så værdien er der 
stadigvæk i forening. Yderligere er det et tiltag i deres landsbyplan og håbet er desuden, 
at man med tiltaget også favner nogle af byens unge. 

Landdistriktskoordinator, Line S. Schulz, tilføjer, at der har været møde mellem Én 
Indgang, bygge-sagsbehandleren, ejer og foreningen der står bag projektet. 
Ansøgningen er på nuværende tidspunkt godt gennemarbejdet. Der er indhentet flere 
tilbud. Der er søgt om lokaletilskud, men der er lavet en driftsplan uden lokaletilskud, for 
at vise det godt kan løbe rundt uden tilskuddet. Efter 5 år er lånet betalt og foreningen 
ejer dermed maskiner, låsesystem mm. Ejer dækker alle omkostninger i forbindelse med 
istandsættelsen. Allerede nu har Gærum andre fremtidsplaner i forbindelse med fitness 
centeret.

Catharine Jochumsen (Gærum) forlader lokalet.

Politiker, Bahram Dehghan foreslår, at lejekontrakten kan indeholde en klausul om, 
Gærum Form og Trivsel får forkøbsret til lejemålet, såfremt ejer ønsker at sælge. 
Centerchef for Teknik og Miljø, Boie Frederiksen forklarer, at der er flere muligheder i 
forhold til ordlyden af lejekontrakten, men at Distriktsudvalget skal være påpasselige med 
at stille det som betingelse for bevillingen af midlerne. Administrationen kan dog bidrag 
med udførelsen af kontrakten. 

Berit fra Præstbro fortæller, at de har haft stort succes med deres fitness center. De 
startede 30 og er lige blevet 40 medlemmer. Det passer med, at man nemt kan gøre det 
efter arbejde uden man skal afsted i bilen igen for at komme til en større by. Der er også 
et godt sammenhold og man føler sig ikke forkert eller malplaceret på løbebåndet, da 
medlemmerne er af alle typer og alder. Derfor kan det varmt anbefales. 

Politiker, Brian Kjær fortæller om muligheden for at benytte låsesystemet ”Vinka”. Ved 
brug af dette system, kan der opnås stordriftsfordele. Kontakt Center for Kultur & Fritid, 
for at få yderligere information.

Jørn fra Strandby spørger om, hvorfor der er indhentet tre tilbud fra 
københavnerområdet. Boie fortæller, at det nok er et spørgsmål om hvem der kan levere 
varen.

Bilag

 Ansøgning Gærum Form og Trivsel (1411996 - EMN-2016-02500)
 Gærum Form og Trivsel - ny ansøgning (1420846 - EMN-2016-02500)
 Gærum Form og Trivsel, projektbeskrivelse ansøging Distriktsudvalget 

(1411990 - EMN-2016-02500)
 Drift budget efter 1 år  Gærum Form og Trivsel (1737055 - EMN-2016-

02500)
 Etableringsbudget Gærum Form og Trivsel, 31.08.16 (1737056 - EMN-

2016-02500)
 (Lukket bilag)
 (Lukket bilag)
 (Lukket bilag)
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 (Lukket bilag)
 (Lukket bilag)
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7 (Åben) Ansøgning fra Syvsten Borgerforening
Sags ID: EMN-2016-02677

Sagsbehandler: Marie Weiergang Larsen

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
DU

Sagsfremstilling
Syvsten Borgerforening søger distriktsudvalget om midler til indkøb af mobile bander til 

deres multibane.

Foreningen ønsker nogle flytbare bander, som kan sættes frem, når der er behov for det. 

Der er ikke planer om at sætte sponsorplakater på banderne.

Multibanen er beliggende på Astasvej 6 i Syvsten og borgerforeningen ejer selv den jord, 

som banen ligger på. 

Indstilling

Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at Distriktsudvalget bevilger 7.650 

kr. til Syvsten Borgerforening

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Niels Ove Vestergaard (Syvsten) orienterede om ansøgning. Borgerforeningen søger 
penge til indkøb af mobile bander til deres multibane. Foreningen ønsker nogle flytbare 
bander, som kan sættes frem, når der er behov for det og så de kan sættes ind om 
vinteren.

Niels Ove Vestergaard forlader lokalet under beslutningen.

Bilag

 Ansøgning Syvsten Borgerforening (1641924 - EMN-2016-02677)
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8 (Åben) LandsbyLØB 2017
Sags ID: EMN-2016-03291

Sagsbehandler: Line Søndergaard Schulz

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
DU

Sagsfremstilling
På sidste Distriktsudvalgsmøde den 4.oktober 2016, besluttede udvalget at arbejde 

videre med igangsættelse af en fællesevent.

Mette Hardam (Formand DU), Hanne Lauritsen (Park & Vej), Line Schulz 

(Landdistriktskoordinator) og Boie Frederiksen (Centerchef Teknik & Miljø) har siden 

arbejdet med idéen om et LandsbyLØB i 2017 i samarbejde med løbs-eventmageren, 

Rico Eiersted.

På mødet præsenteres konceptet for udvalgets medlemmer.

Vedhæftet er bilag med budget. Budgettet gennemgås på mødet.

Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at Distriktsudvalget bevilger op til 95.000,- kr. 

til fælleseventen ”LandsbyLØB 2017”

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formand Mette Hardam orienterer om, at projektet ansøger om 115.500 kr., som det 
fremgår af vedlagte budgetoversigt. 

Distriktsudvalget er meget positive over det fælles tiltag og bevilger 115.500 kr. til 
LandsbyLØBET 2017.

Formand, Mette Hardam, fortæller, at på sidste møde blev det besluttede at ”Fra sted til 
sted” ville holde en pause, da de arrangementer der blev afholdt, ville højst sandsynlig 
blive afholdt igen. Man ville derfor retænke ”Fra sted til sted” og finde på noget nyt i 2018, 
men allerede efter sidste møde blev der snakket om et Landsbyløb. Et landsbyløb ville 
være et spændende tiltag og før efterårsferien tog Mette fat i Rico Eiersted, som er 
professionel ”løbetosse” og bl.a. arrangør af Coast2Coast. LandsbyLØBET 2017 
strækker sig fra den ene ende af kommunen til den anden og hvis der er stemning for 
det, kan det allerede blive i 2017. 
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Løbsarrangør, Rico Eiersted fortæller, at han på nuværende tidspunkt har været arrangør 
af 65 løb, og der er allerede nu planlagt yderligere 25 løb i 2017. Han er bl.a. arrangør af 
Coast2Coast, hvor der var ca. 3500 deltager, Nordic MTB Race og Norskov Maraton.

Rico orienterer dernæst om idéen og tankerne bag eventen. 

Landsbyløbet er et motionsløbet for alle løbere, MTB, racecykler, og almindelig 
hyggecyklister. Der bliver 8 etaper á en ½ maraton og ruten kommer rundt til alle 28 
landsbyer. Det er landsbyerne som skal stå for forplejning. På de fleste etaper er der 
mulighed har et mindre løb, fx 10 km. Der er medaljer til alle der gennemfører alle otte ½ 
maraton og en ekstra medajle til dem der løber alle 8. Der kommer til at være Keyhanger 
med alle byskiltene.

Der regnes med at hvert løb har cirka 200 deltager, hvor af 125 af dem deltager på anden 
distance end ½ maraton. Dvs. at det forventes, at disse deltagere i langt højere grad er 
lokale.

Tilmelding kommer til at ske via sportstiming, de står også for tidstagning, som bliver 
samlet online på deres hjemmeside. 

Der er god opbakning til eventen hele vejen rundt om bordet. Det er bl.a. meget positivt, 
at løbene henvender sig til nogle helt andre mennesker, end ”Fra sted til sted” gjorde. 
Godt at arrangement henvender sig både til de professionelle og til de lokale - alle kan 
cykel 21 km på 2,5 time. Der er desuden en unik mulighed for at udbygge samarbejdet 
mellem landsbyerne, når arrangementer og forplejning skal arrangeres på de enkelte 
etaper. 

Lars Larsen (Dybvad) spørger til hvem der står som arrangør. Mette Hardam fortæller at 
det er Distriktsudvalget, som er arrangør. Budgettet er sat op sådan, at udgifter og 
indtægter begge nogenlunde afhænger hinanden og af antallet af deltagere. Dvs. at hvis 
der er få deltagere og dermed få indtægter, så er der også få udgifter til forplejning mm. 
Pengene til eventen afsættes på dette møde, såfremt udvalget er enig i indstillingen. Der 
vil således ikke være et eventuelt underskud, som skal dækkes efterfølgende. 
Eventen oprettes som 8 begivenheden på Facebooksiden DistriktsDrømme. Dette 
promoverer også Distriktsudvalgets Facebookside.

Formand Mette Hardam fortæller, at byerne skal samarbejde om at vise deres bedste 
side frem. Man skal huske, at der gerne skulle komme en masse nye udefra. Der er fokus 
på sundheden i samfundet – som landdistrikt har vi også noget at byde ind med til den 
dagsorden. 

Centerchef for Teknik og Miljø, Boie Frederiksen, fortæller at der ligger en arbejdsopgave 
i landsbyerne. Landsbyerne skal være med til at sælge deres by og beslutte, hvad der 
skal ske i byen under eventen. Hvis bare der kommer én ny tilflytter-familie fra en anden 
kommune, så er pengene godt givet ud.

Mette Hardam orienterer om, at i starten af det nye år skal der findes en tovholder i de 
enkelte landsbyer. Der tilrettelægges en dag i starten af det nye år, hvor der afholdes 
infomøde for alle lokale medarrangører. 

Mette Hardam kommer med forslag om, at andre gode projekter, foreninger mm også kan 
være til stede i byerne, såsom Energibyens ”Banke på”-bus. Vi skal vise alt det frem, som 
vi har at byde på herude.
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Catharine Jochumsen (Gærum) spørger om det er muligt at få ruten til at gå rundt om 
noget specielt. Rico fortæller, at det er muligt at tilpasse ruten, men distance skal være 
en ½ maraton. 

Rico fortæller, at han har lavet en løbekalender og man kan desværre ikke bytte rundt på 
datoerne, da den landsby man slutter i ved det ene løb er der hvor man starter ved det 
andet løb osv. Etaperne hænger sammen således at der løbes gennem kommunen fra 
Nord til Syd.

Bilag

- Landsbyløb - budget 2017 (1737307 - EMN-2016-03291)
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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.

Dette møde den 8.december 2016 er årets sidste møde.

Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formand Mette Hardam fremlægger årets økonomioversigt – se bilag. Pengene er brugt 
godt i år. De midler der er tilbage ønskes overført til det kommende år, hvor der bl.a. også 
vil være udgifter forbundet med udarbejdelsen af den nye udviklingsstrategi for 
landdistrikterne.

Bilag

 Økonomioversigt 2016 (1750302 - GEO-2014-18064)
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10 (Åben) Nyt fra Sekretariatet
Sags ID: GEO-2014-18064

Sagsbehandler: Line Søndergaard Schulz

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
DU

Sagsfremstilling
 Grejtrailer: Frederikshavn Kommune vil gerne hjælpe med drift og vedligehold, 

hvis der er opbakning til projektet. Er det et projekt der skal arbejdes videre med 

og hvem har lyst til at engagere sig i etableringen? 

Se eksempel fra Holbæk Kommune i vedhæftede bilag.

 Orientering om ”Ej BLÅT til pynt” – nye muligheder for at søge midler til blå 

aktiviteter langs kysten.

Læs mere her: http://frederikshavn.dk/Sider/V%C3%A6r-med-til-at-skabe-nye-

aktiviteter-i-lystb%C3%A5dehavne-og-langs-kysten.aspx

 Status på Bredbåndspuljen

 Status på Nedrivningspuljen

 DU-skilte uddeles til opsætning ved projekter, der har fået støtte af 

Distriktsudvalget indenfor den nuværende periode.

 Husk at aflevér kørselsgodtgørelsen, som blev udleveret på sidste møde. 

Genfind den i referatet.

Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller til orientering.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Grejtrailer
Landdistriktskoordinator, Line S. Schulz orienterer om, at Betty Steglich-Petersen 
(Jerup/Nielstrup) på sidste møde fremlagde idéen om en Grejtrailer. Hanne Lauritsen har
efterfølgende taget kontrakt til Holbæk kommune, som har lignende tiltag. Frederikshavn 
Kommune vil gerne stå for vedligeholdelse og drift. Spørgsmålet er om der findes et 
behov i landsbyerne.

Kenneth Mortensen (Elling) fortæller at på sporbyggedagene i forbindelse med 
mountainbike spor låner de normalt værktøj fra Vej og Park, men det ville måske være 
nemmere med en trailer. Center for Park og Vej, Hanne Lauritsen, fortæller at det er i 
samarbejde med dem, da det er kommunen der ejer arealerne. De kan desværre ikke 
alle sammen få lov til at låne Park & Vejs værktøj. Der er blandt andet lavet nogle 
individuelle aftaler i forbindelse med kommunesammenlægningen. 

http://frederikshavn.dk/Sider/V%C3%A6r-med-til-at-skabe-nye-aktiviteter-i-lystb%C3%A5dehavne-og-langs-kysten.aspx
http://frederikshavn.dk/Sider/V%C3%A6r-med-til-at-skabe-nye-aktiviteter-i-lystb%C3%A5dehavne-og-langs-kysten.aspx
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Birthe Løgtved (Østervrå) spørger til hvor den så eventuelle skulle hentes henne. Om det 
er sådan at der skal køres en time efter den. Hun tilfører også at deres borgerforening 
har nogen af tingene resten låner de billigt andre steder fra.

Orla Pedersen (Hørby) fortæller at de lokalt kender hvem der har de forskellige ting. I 
forbindelse med et byforskønnelsesudvalg kunne de måske godt bruge den. 
John Vognsen (Lyngså) bakker op om ideen, men er ikke sikker på at det vil virke i 
praksis. Hvis der skal køres langt efter en trailer som den, falder de måske hurtigt i gamle 
vaner med at låne ved naboen i stedet. Der er generelt enighed om, at det formentlig vil 
være for besværligt og tage for meget tid at hente traileren et givent sted.
Politiker, Brian Kjær spørger til hvor ofte den vil blive brugt og foreslår, at man måske kan 
kombinere brugen af den, så landsbypedellerne kan benytte den i dagtimerne og 
landsbyerne om eftermiddag og i weekenden.

Distriktsudvalget er ikke overbevist om, at det er en god idé. Der er ingen, som melder sig 
til at løbe projektet i gang sammen med kommunen. Beslutningen bliver, at kommunen 
ikke tager initiativ før end der er nogle lokale, som vil tage medejerskab og at en større 
flok brugere støtter op om brugen af en Grejtrailer. Landsbyerne opfordres til at gå tilbage 
til baglandet og vende behovet for en grej-trailer. 

Orientering om ”Ej BLÅT til pynt”
Centerchef for Teknik og Miljø, Boie Frederiksen, orientere om ”Ej BLÅT til pynt”. Det er 
blevet samlet i en rapport og det er muligt for de kystnærer landsbyer med en havn at 
oprette et ”Vild med Vand”-udvalg og søge om et engangsbeløb på 10.000 kr. som 
løftestang til at sætte nye aktiviteter i gang. 

Læs mere her: http://frederikshavn.dk/Sider/Vær-med-til-at-skabe-nye-aktiviteter-i-
lystbådehavne-og-langs-kysten.aspx

Nedenfor ses udsnittet det udsnit der beskriver ”hvad kravende for at få udbetalt de 
10.000 kr. til opstart af aktiviteterne” i referatet fra Teknisk Udvalg fra d. 5. december, 
2016 (under punkt 8).
”Ad 1: Udvalget skal være bredt sammensat af aktører og foreninger, der holder til på 
havnen og aktører fra lokalområdet, som har interesse i at bidrage aktivt til aktiviteter på 
havnen. Eksempelvis svømmehaller, spejdere, idrætsforeninger, borgerforeninger, 
erhvervsdrivende, eventarrangører mv. Udvalget skal være åbent og løbende kunne 
udvides.
Ad 2: Midlerne skal bruges på aktiviteter på havnen eller på tværs af havnene. Det kan 
både være nye aktiviteter eller en udvidelse af eksisterende og tilbagevendende 
aktiviteter. Aktiviteterne skal være åbne for alle, men må gerne være målrettet bestemte 
målgrupper. 6 måneder efter udbetaling afrapporteres om afholdte og planlagte aktiviteter 
til Teknisk Udvalg.
Ad 3: Som ”Vild med Vand Havn” i regi af FLID/Dansk Sejlunions projekt får ”Vild med 
Vand” udvalget adgang til uddannelse- og kompetenceudvikling samt rådgivning og 
vejledning fra projektsekretariatet. Udvalget forpligter sig samtidig til at tilbyde 1-2 åbne 
aktiviteter og til at medvirke i den årlige ”Havnens dag””
Status på bredbåndspuljen
Landdistriktskoordinator, Line S. Schulz, orientere om at der ikke er sket noget siden 
Dybvad har send deres ansøgning. 
Kenneth Mortensen (Elling) fortæller at de er i gang med en ansøgning til næste omgang. 
Lars Larsen (Dybvad) fortæller at de venter på svar fra denne gang, ellers så går de i 
gang igen til næste omgang. 
Politiker, Bahram Dehghan, roser for at landsbyerne har været hurtige og effektive. Han 
er meget importeret over indsatsen fra Dybvad.

http://frederikshavn.dk/Sider/V%c3%a6r-med-til-at-skabe-nye-aktiviteter-i-lystb%c3%a5dehavne-og-langs-kysten.aspx
http://frederikshavn.dk/Sider/V%c3%a6r-med-til-at-skabe-nye-aktiviteter-i-lystb%c3%a5dehavne-og-langs-kysten.aspx
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Status på nedrivningspuljen
Landdistriktskoordinator, Line S. Schulz, orientere om at nedrivningen af nogle huse er 
blevet forsinket pga. frost. Der er allerede en liste i gang for 2017, hvor der er ca. 10-15 
huse på, men man skal endelig melde ind. De bliver ikke taget i den orden de bliver meldt 
ind, men i forhold til de kriterier der er stillet op. Med den nye pulje i 2017 bliver der 
mulighed for at nedrive ca. 12-14 huse pr år. 
Se vedhæftede bilag for status over nedrivningspuljen.

John Vognsen (Lyngså) fortæller at de har et hus i byen, som er taget med i 
nedrivningspuljen. Line fortæller at hovedhuset bliver revet ned, men de to containere og 
garagen bliver stående. Man skal huske, at det er frivillige aftaler der indgås med ejeren. 

DU-skilte 
Der er uddelt DU-skilte til de fysiske projekter der har fået tildelt støtte i denne 
udvalgsperiode. Der bliver sendt en ”digital” udgave ud til de andre projekter.

Bilag

- grejtrailer (1737632 - GEO-2014-18064)
- Status pr. 1. december 2016 - Distriktsudvalget (1750339 - GEO-

2014-18064)
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11 (Åben) Eventuelt
Sags ID: GEO-2014-18064

Sagsbehandler: Line Søndergaard Schulz

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

-

Sagsfremstilling
-

Indstilling
-

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Huse i Voerså
Mogens Berg (Voerså) fortæller, at Voerså har de oplevet at der på den ene side af åen 
der udlagt til helårsbeboelse på grund af forskellige lokalplaner. Hvilket har medføret et 
problem da et af dem er næsten solgt til en Nordmand, som bor halv tid i Danmark og 
halv tid i Norge. 

Centerchef for Teknik og Miljø, Boie Frederiksen, fortæller at det er uhensigtsmæssigt, 
men der er mulighed for at søge dispensation. Der kan sendes en forespørgsel, det 
behøves ikke være nordmanden der gør dette, da han måske ikke kender det danske 
system. Det kan være ejendomsmægleren på vegne af nordmanden. Borgerforening kan 
også gøre opmærksom på problemet. 

Politiker, Bahram Dehghan, bekræfter at det kan gøres på vegne af den kommende ejer.

LAG NORD Facebook
Berit fra Præstbro fortæller at de fire første gange til LAG Nords Facebookkursus var en 
succes, men de sidste to gange var desværre præget af gentagelser. Man kunne godt 
have brugt mere tid til at arbejde med sin egen facebookside. Udover dette var det et 
godt initiativ.

Firmaidræt
Kenneth Mortensen (Elling) spørger om det er muligt at komme i betragtning til firmaidræt 
ved kommunen. Center for Park og Vej, Hanne Lauritsen, fortæller at man skal have en 
ansættelses-kontrakt ved kommunen. Det er derfor ikke muligt alene som 
Distriktsudvalgsmedlem, at benytte sig af kommunens firmaidræt.

Bilag
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12 (Åben) Formandens beretning 2016
Sags ID: GEO-2014-18064

Sagsbehandler: Line Søndergaard Schulz

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
DU

Sagsfremstilling
Formand, Mette Hardam fortæller om året der er gået i Distriktsudvalget og kommunens 

landdistrikter. 

Indstilling
Centerchef for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formand, Mette Hardam takker for det store engagement i 2016 og fortæller om de 
projekter der er igangsat og om de mange oplægsholdere der har deltaget på 
Distriktsudvalgets møder, som har givet en masses ny inspiration. 

Mette orienterer om, at der er en lille julegave på vej til dem. Bogen ”Udkantsmyten” af 
Kaare Dybvad. 

Mette slutter af med at ønske alle en rigtig god jul og et godt nytår.

Bilag
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