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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



Distriktsudvalget - 08-12-2016 17:00 Side 6 af 24

• 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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Udkast til ny 
Folkeoplysningspolitik
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Vision

Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til 
folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderen-
de, øger den mentale og fysiske sundhed, fremmer oplevelsen af 
medborgerskab og forståelsen af at leve i et demokratisk sam-
fund.
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Målsætninger
Frederikshavn Kommune ønsker, at folkeoplysnin-
gen er/har: 

Tilgængelig 
Det skal være nemmere at drive folkeoplysende 
virksomhed. Det kan ske ved at smidiggøre regler, 
sikre tilgængelige faciliteter, understøtte nye orga-
niseringsformer og anvende teknologier og videre-
udvikle mulighederne i selvbetjeningsløsninger. 

Inkluderende 
Borgernes bevidsthed om folkeoplysningen skal 
styrkes – at det folkeoplysende er en del af den de-
mokratiske dannelse – det at være samfundsbor-
ger i Danmark, det at deltage og føle sig inkluderet.

Udviklende 
Der skal skabes bevægelse i det folkeoplysende mod 
endnu større grad af ansvar for udvikling af områ-
det som helhed og i samspil med omgivende aktø-
rer. 

Synlig 
Folkeoplysningen skal understøtte læringsmiljø-
er, der sikrer videndeling blandt de folkeoplysende 
virksomheder – og skaber synlighed i lokalområdet 
om de folkeoplysende aktiviteter. 

Udsyn 
Der skal sikres sammenhæng til andre områder for 
at skabe medejerskab, samarbejde og udviklings-
fællesskaber med civilsamfundet og relevante part-
nere – eksempelvis børn og unge, handicap, ældre, 
landdistrikts- og byudvikling, det sociale område.
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Folkeoplysning for alle
I Frederikshavn Kommune definerer vi folkeoplys-
ningen som en del af den danske kultur og demo-
kratiske arv. Den er et fællesskab og et redskab. 

•   Et fællesskab, hvor mennesker mødes og udveks-
ler viden, erfaringer og synspunkter

•   Et redskab, der giver mulighed for at deltage i 
samfundet og påvirke eget og andres liv 

I Frederikshavn Kommune vægter vi fællesska-
bet højst ved godkendelse af folkeoplysende for-
eninger. Det er foreningens grundlag, der er vigtig: 

•   At folkeoplysende aktører tager det folkeoplysen-
de alvorligt, hvilket betyder, at foreningen sik-
rer et åbent, inkluderende og dialogorienteret 
fællesskab for alle, hvor deltagerne bliver akti-
ve medskabere

•   At det folkeoplysende arbejde bidrager til aktiv 
deltagelse, frivillig indsats og livslang læring

•   At det folkeoplysende område og interessenter i 
fællesskab sikrer de bedst mulige rammer for en 
fortsat udvikling af folkeoplysende aktiviteter 

Sagt kort: Udvikling af folkeoplysningen realiseres 
gennem forpligtende fællesskaber.

Folkeoplysningsudvalget
I Frederikshavn Kommune kalder vi §35, stk. 2-ud-
valget for Folkeoplysningsudvalget. 

Udvalget er sammensat af aktører fra og repræsen-
tanter med interesse for det folkeoplysende. Nær-
mere beskrivelse af udvalgets sammenhæng kan 
ses i udvalgets vedtægter.

Hovedopgaven for udvalget er at sikre, at den fol-
keoplysende virksomhed inddrages i alle sammen-
hænge af generel betydning for det folkeoplysende. 
Det drejer sig blandt andet om udviklingstiltag, an-
lægsprojekter, lokalefordeling, definition af an-
søgningsbetingelser mv. Inddragelse forud for 
vedtagelsen af folkeoplysningspolitik, budget for 
det folkeoplysende område og regler for tilskud til 
det folkeoplysende er også udvalgets opgaver. 

Udvalget refererer til Kultur- og Fritidsudvalget.
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De folkeoplysende aktører
I Frederikshavn Kommune vægter vi, at den folke-
oplysende virksomhed har en tydelig stemme i de-
mokratiske debat. 

Som talerør for de folkeoplysende idrætsforeninger 
og de folkeoplysende ungdomsforeninger er de to 
paraplyorganisationer, Idrætssamvirket og Frede-
rikshavn Ungdoms Fællesråd, med til at styrke og 
fremme foreningers interesser i kommunen. 

Den folkeoplysende voksenundervisning har stærke 
aktører gennem kommunens aftenskoler, som hver 
især fungerer som talerør for sit område.

De to paraplyorganisationer samt aftenskolerne er 
repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget og fun-
gerer som sparrings- og samarbejdspartner for det 
politiske system. 

Udviklingspulje
Den lovbestemte udviklingspulje er målrettet ud-
viklingsarbejde indenfor det folkeoplysende områ-
de.

Udviklingspuljen kan søges af foreninger og vok-
senundervisning - samt af grupper, der ikke tradi-
tionelt ses som en del af det folkeoplysende - og 
som idag ikke får tilskud efter reglerne i folkeop-
lysningsloven. 

I Frederikshavn Kommune ønsker vi: 

•   at identificere og igangsætte endnu flere aktivi-
teter, der ligger i randområdet af det traditionelt 
folkeoplysende, for at endnu flere borgere får del 
i midler og muligheder - og får berøring med de 
grundlæggende værdier i folkeoplysningen

•   at motivere til mere læring og ledelse i det folke-
oplysende gennem uddannelse af aktører inden-
for det folkeoplysende

•   at der udvikles nye samarbejder, foreningsformer 
og netværk, der er med til at styrke det folkeop-
lysende i en mere individbaseret verden

Ansøgninger med projekter til udviklingspuljen skal 
opfylde følgende krav: 

•  projektet skal forny det folkeoplysende område 

•   projektet skal rette sig imod nye målgrupper, nye 
organisationsformer eller ny viden 

•   der lægges vægt på projekter, der ansøges af en 
partnerkreds
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Prioriterede spor 
I Frederikshavn Kommune ønsker vi at prioritere tre 
spor for det folkeoplysende område, der skal un-
derstøtte politikkens målsætninger og føre videre 
til konkrete handlinger: 

1. Den frivilligt drevne indsats
2. Inklusion
3. Samarbejde med tilgrænsende aktiviteter 
4. Forebyggelse af frafald i foreningslivet

1. Den frivilligt drevne indsats
Den frivilligt bårne indsats er en uvurderlig res-
source. De folkeoplysende foreninger er båret af en 
energi og interesse, som mange frivillige yder hver 
dag.

Den frivillige indsats er samtidig under pres, da det 
er svært at rekruttere frivillige til enten bestyrel-
sesarbejde, som træner eller underviser, eller det at 
køre de aktive til træningskamp i nabobyen. 

I Frederikshavn Kommune vil vi sikre, at frivillighed 
også er en del af fremtiden. 

Det skal ske ved:

•   Påskønnelse og anerkendelse af den frivillige ind-
sats blandt andet gennem uddeling af priser

•   Være fleksible i tilrettelæggelsen og organiserin-
gen af den frivillige indsats

•   Udvikling og formidling af værktøjer til fasthol-
delse og rekruttering af frivillige 

•   Samarbejdsbånd eller partnerskaber med rele-
vante partnere

•  Skabe synlighed om lokalsamfundets tilbud

2. Inklusion 
Det folkeoplysende område udfordres og forandres 
konstant. På flere fronter.

En udfordring er dannelse af nye organisations-
former, som tilbyder folkeoplysende aktiviteter. 
Er de folkeoplysende? Hvad med de (nye) borgere, 
som måske ikke kender de folkeoplysende værdier 
– hvordan kan de tage del i folkeoplysningen? Og 
hvordan sikrer vi faciliteter til alle folkeoplysende 
aktiviteter i lyset af kommunens demografiske ud-
vikling og bosætningsmønster?

I Frederikshavn Kommune vil vi en inkluderende 
folkeoplysning. Der skal være plads til at alle, som 
ønsker at udvikle og bidrage til det folkeoplysende, 
kan deltage. Det drejer ikke kun for inklusion af nye 
medlemmer, men i lige så høj grad om hvordan vi 
møder andre folkeoplysende aktører, og hvordan vi 
deler de faciliteter, der er til rådighed. 

Det skal ske ved: 

•   Inklusion af nye målgrupper i det etablerede for-
eningsliv

•   Åbenhed overfor andre eller nye målgrupper og 
organisationsformer, som er beslægtet med det 
folkeoplysende – eksempelvis selvorganiserede 
grupper, sociale foreninger og landsbyråd

•   Samarbejdsbånd eller partnerskaber med til-
grænsende områder, der medudvikler eller sup-
plerer det folkeoplysende område

•   Facilitetsudvikling af engagerede fællesskaber og 
samlingspunkter, hvor foreninger, brugere og ci-
vilsamfundet mødes – i kommunens hovedbyer 
og landsbyer
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3. Samarbejde med tilgrænsende 
    aktiviteter
I Frederikshavn Kommune findes et rigt udvalg af 
aktiviteter, der foregår i fritiden. Nogle af dem er 
folkeoplysende, mens andre grænser op til at være 
folkeoplysende.  

Det drejer sig eksempelvis om kommercielle udby-
dere af fitnesstræning og filmvisning, eller foredrag 
arrangeret af offentlige institutioner.  

Disse aktiviteter kan enten ses som en konkur-
rent til de folkeoplysende aktiviteter eller som et 
supplement. I Frederikshavn Kommune mener vi, 
at tilgrænsende aktiviteter er et supplement til de 
folkeoplysende aktiviteter, ved at det kan styrke 
kendskabet til de folkeoplysende foreninger og øge 
antallet af medlemmer. 

Det skal ske ved:

•   Koordinering af aktivitets- og programplanlæg-
ning 

•  Samstemme fokusområder og emner for sæsonen

•   Forsøgsordning med arrangementer som appetit-
vækker forud for aktivitetsprogram 

•   Facilitetsudvikling, der forener og samskaber ak-
tiviteter på tværs af organisering 

4. Forebyggelse af frafald i foreningslivet
Børn og unges deltagelse i folkeoplysende for-
eninger falder, når børnene bliver teenagere. 

I Frederikshavn Kommune vil vi gerne fastholde 
børn og unge i foreningsbaserede aktiviteter, da 
vi tror på, at aktiviteter, som udøves i fællesskab, 
styrker børnenes sociale kompetencer. Vi tror på, at 
et stærkt socialt netværk er en vigtig ressource for 
børns identitetsdannelse og trivsel.

Det skal ske ved:

•   Indsatser der forebygger frafald i foreningslivet 
blandt børn og unge

•   Tiltrækning af målgrupper, der ikke tidligere har 
været foreningsaktive

Afslutning
Frederikshavn Kommunes folkeoplysningspolitik er 
gældende fra 2017-2020.

Politikken er et arbejdsredskab, der sætter ret-
ningen for det daglige arbejde med den folke-
oplysende virksomhed. Den vil blive fulgt op af 
indsatser, projekter og aktiviteter, der levendegør 
politikken. 

Frederikshavn Kommune
Forår 2017

Lovgivning og økonomi

Denne politik udspringer af §34 i Folkeoplysningslo-
ven, lovbekendtgørelse nr. 854.

Foreninger, der ønsker at blive folkeoplysende, god-
kendes efter lovens bestemmelser og Frederikshavn 
Kommunes egne retningslinjer for området. I Frede-
rikshavn Kommune er 280 foreninger godkendt som 
folkeoplysende – heraf 270 som frivillig folkeoply-
sende forening og 10 som folkeoplysende voksenun-
dervisning. 

Det samlede økonomiske ramme på området er i 
2017 budgetteret til 25 mio. kr.
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Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
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Dagsordenpunkt Distriktsudvalget

Ansøgning om hjælp til etablering af træningscenter 

Gærum Form og Trivsel

Ansøgning Gærum Form og Trivsel
Sags-ID: EMN-2016-02500

Sagsbehandler:Marie Weiergang Larsen

Ansvarligt center:Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

DU

Sagsfremstilling

Gærum Form og Trivsel vil gerne oprette et nyt træningscenter i Gærum. 

De ønsker med denne ansøgning at søge støtte til finansiering af nogle af de mange 

maskiner, der skal indkøbes. 

De ønsker at leje sig ind i en gammel fabrikshal midt i Gærum og er pt. i gang med at 

udarbejde en lejekontrakt.

Gærum Form og trivsel er endnu ikke godkendt som folkeoplysende forening, men sagen 
om dette er sat i gang.

Dette projekt skriver sig direkte ind i Gærums landsbyplan, hvor indsatsen ”Fitness for 

alle” er beskrevet. 

De søger distriktsudvalget 100.000 kroner til opstart af det ny træningscenter.

Indstilling

Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at distriktsudvalget bevilger 
100.000 kr. til Gærum Form og Trivsel.

Beslutninger

Udvalg: Distriktsudvalget Dato: 04-10-2016



Distriktsudvalget besluttede, at afvige fra indstillingen og udskyde punktet til næste møde, 

for at give klarhed over følgende punkter:

1. Endelig godkendelse af foreningen ”Gærum Form og Trivsel” under 
Frederikshavner Ordningen.

2. Mulighed for indhentning af flere tilbud og/eller udsendelse af projektet i udbud.
3. 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. 

4. Et overslag over driftbudgettet.

Distriktsudvalget er imidlertid positive over ansøgningen og tiltaget generelt. 

Formand, Mette Hardam, orienterer om ansøgningen, da Catharine Jochumsen fra 
Gærum ikke var til stede fra mødets start: 

Projekt er en del af de 10 handlingsplaner i Gærums Landsbyplan og omhandler byens 

vision om at være et sundt fællesskab.

Catharine Jochumsen fra Gærum ankommer til mødet og uddyber: Projektets formål er at 
sætte fokus på og vise byens sunde fællesskab. Håbet er også, at kunne tiltrække andre 
end dem der bor i byen for eksempel dem der arbejder på Roblon og med tiden også 

tilflyttere. 

Der er stor opbakning i landsbyen og der er mange frivillige, der står klar til at hjælpe med 

projekt i forhold til mandetimer. 

Distriktsudvalgets medlemmer føler, at der er nogle uafklarede spørgsmål i forhold til 
projekt. Blandet andet fylder spørgsmålet omkring de lejede lokaler og lejeperioden, samt 
at foreningen endnu ikke er endelig godkendt under Frederikshavner Ordningen.  

Landdistriktskoordinator, Line S. Schulz, orientere om at foreningen ”Gærum Form og 
Trivsel” forventeligt vil blive godkendt under Frederikshavner ordeningen. Den er dog på 

nuværende tidspunkt ikke endeligt godkendt.

Catharine Jochumsen fra Gærum fortæller, at der er en forventning om, at man kan leje 
lokalerne ligeså lang tid som det ønskes. Lokalerne ligger centralt i byen (Mosevej) og 
der en masser af ideer til at forbedre området ved det nye træningscenter. Catharine 

oplyser ydermere, at det er et privat lejemål.  

Catharine Jochumsen fra Gærum forlader mødet mens udvalget træffer beslutningen. 



Jørgen Steengaard fra Ravnshøj foreslår, belært af egne erfaringer, at foreningen 
indhenter 1-2 tilbud mere, samt at der kan spares en del penge ved at sende projektet i 

udbud.

Der spørges til, om Distriktsudvalget kan udbetale puljemidler til inventar. 

Landdistriktskoordinator, Line S. Schulz, orienterer om at projektet inkl. træningsmaskiner 
bliver set som et samlet projekt, som udvalget godt kan støtte. Distriktsudvalget har 
tidligere givet støtte til lignende projekter.

Udvalgets medlemmer bemærker, at Frederikshavn Kommune som udgangspunkt 
ønsker at samle byernes aktiviteter i færre bygninger. Således vedligehold til bygninger 
minimeres. Dog kan det være svært at finde eksisterende lokaler til en aktivitet som 
denne, der kræver fast installation af udstyr og låsesystem.  Der ønskes dog en 
undersøgelse og redegørelse for om det valgte lokale er det bedst egnede i byen.

Udvalget er generelt enige om, at der stadigvæk er nogle detaljer der mangler at komme 
på plads, men at man stiller sig positiv over for projektet og at lignende projekter er blevet 

støttet før.

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet
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TIL DISTRIKTSUDVALGET

Ansøgning om støtte til etablering af Gærum Form og Trivsel

Gærum by har igennem længere tid arbejdet med sin sundhedsprofil. Der er lavet forskellige tiltag 
med henblik på sundhedsfremme, og Gærum har sin egen Sundhedsgruppe. Nu ønsker vi at udvide 
dette fokus og samtidig skabe et tilbud for alle generationer, hvor der kan dyrkes fysisk aktivitet. 
Heraf udspringer ønsket om et motionscenter, Gærum Form og Trivsel, i Gærum.

Gærum Form og Trivsel ønskes drevet efter Foreningsfitness konceptet som en non-profit 
organisation med det primære fokus at tilbyde træning af høj kvalitet til lave priser og træning for 
alle. Vi har foretaget en brugerundersøgelse, og tæt på 100 personer har tilkendegivet at de ønsker at 
træne i et motionscenter, hvis vi får et sådant.  

Centret ses som endnu en mulighed for at styrke fællesskabet i Gærum på tværs af generationer, 
samt, og dette finder vi ikke uvæsentligt, oprette et tilbud der også henvender sig til de unge mellem 
15-25 år for her får vi øje på, at vi som by kan blive bedre. 

Lokalemæssigt vil vi at leje os ind i en tidligere fabrikshal, som vil blive renoveret.  Her placerer vi 
os centralt i byen, med let adgang for bådegående, cyklende samt for eventuelle medlemmer som 
kommer kørende fra andre byer. I skrivende stund er de sidste detaljer omkring lejekontrakten ved 
at falde på plads.

I Gærum Form og Trivsels bestyrelse arbejder vi i øjeblikket med alt omkring etablering af et 
center. Senere i processen skal uddannes instruktører og maskinparken skal bestemmes.

Kontingentmæssigt ønsker vi at placere os i den lave ende, så tilbuddet kan benyttes af alle. På den 
måde kan vi forhåbentlig få endnu flere i gang med at dyrke motion, hvilket er endnu et at målene 
med vores center. Samtidig ønsker vi at tilbyde fleksible træningstider; tanken er, at centret holder 
åbent fra tidlig morgen til sen aften og at indtjekning sker via elektronisk chip, der registrerer, hvem 
der logger ind i centret og på hvilket tidspunkt.

Vi ønsker med denne ansøgning at søge støtte til finansiering af nogle af de mange maskiner, der 
skal indkøbes samt til uddannelse af instruktører. Vi vil ift. maskinpark følge Foreningsfitness 
anbefalinger om at investere i nye maskiner af god kvalitet, så vi sikrer høj standard og kan stå inde 
for det tilbud vi kan give vores medlemmer.
Også med instruktører følger vi de anbefalinger om uddannelse Foreningsfitness giver, 
instruktøruddannelsen via DGI. Instruktører og øvrige personer tilknyttet centret arbejder alle 
ulønnede. 

Som navnet på det kommende center antyder, ønsker vi at Gærum Form og Trivsel skal være et 
sted, hvor man kommer for at træne og holde sig/komme i form, men også hvor samvær, glæde og 
fornøjelse vil være i højsædet. Der skal være plads til alle i Gærum Form og Trivsel.

Udover at kunne bidrage til øget fysisk aktivitet, sammenhold og glæde, ser vi også Gærum Form 
og Trivsel som et stort aktiv for byen og et udtryk for at vi i Gærum VIL udvikling. Vi er en landsby 
med en stærk profil, og vi ved, der skal nye tiltag til for at forblive attraktiv som landsby. Det mener 
vi vores kommende center kan bidrage til. 



Gærum Form og Trivsel vil fysisk være at finde på Mosevej 30, hvor vi som forening vil leje os ind 
i en hal, som skal renoveres og stå klar som udgangspunkt for motionscenter til april 2017. 
Hallen er på knap 200 kvm og lejes ud af lokal ejer. Vi har i øjeblikket igangværende forhandlinger
om husleje, faciliteter til rådighed og kontakt til kommune for afdækning af krav til lokaler, der skal 
anvendes som motionscenter i Frederikshavn Kommune.

Selve motionscentret skal udstyres med en maskinpark som dækker behovet for træning hos den 
almindelige motionist. Indkøb af udstyr er vores største investering, til gengæld sikrer vi lang 
levetid på maskinerne ved at købe udstyr af god kvalitet og med den garanti sådanne maskiner skal 
være omfattet af.

Derudover taler vi om muligheden for et mindre frit gulvareal som kan anvendes til holdaktivitet,
ex. Cross fit, såfremt vi vælger at inkludere dette også. Alle nye medlemmer instrueres i brug af 
maskiner ved en af centrets instruktører inden træning på egen hånd. Aldersgrænsen for at anvende 
centret vil være 15 år. 

Vi søger Distriktsudvalget om tilskud til dækning af maskiner samt til uddannelse af instruktører. Vi 
prioriterer at få uddannet 10 instruktører det første år, da instruktørerne alle skal arbejde frivilligt, 
og vi derfor ser det som en fordel, at vi har et vist antal til at dække centret på bestemte tidspunker. 

Vi ser frem til at høre fra jer og håber på en positiv tilbagemelding.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Gærum Form og Trivsel
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Års tal 2017/2018 2018/2019

Indtægt

Medlemstal 75 100

Kontingent 1800 1800

Nøglesalg 5625 7500

135000 180000

Sponsor indtægt 15000 15000

Indtægter i alt 155625 202500

Udgift

Husleje 48000 48000

Forbrugsudgifter 36000 36000

Rengøring 6000 6000

Vedligehold 6000 6000

Møder 2000 2000

Markedsføring 5000 5000

Administration 5000 5000

Afvikling lån FF 55000

Beklædning 5000 5000

Udgifter i alt 113000 0 168000

Total 42625 0 34500

Fremtids budget for Gærum Form og Trivsel



Relateret document 5/5

Dokument Navn: Etableringsbudget Gærum 

Form og Trivsel, 31.08.16.pdf

Dokument Titel: Etableringsbudget Gærum 

Form og Trivsel, 31.08.16

Dokument ID: 1737056



Antal: Stk.-pris: I alt:

Indkøb maskiner 550.000       

Instruktøruddannelser fitness/spinning 10 5.000,00 50.000          

IT, hjemmeside, kontorartikler m.v. 20.000          

Låsesystem 50.000          

Frivillige arbejdstimer (250 t á 100 kr) 25.000          

Diverse etableringsomkostninger, møbler 20.000          

Total etablering 715.000     

Etableringsbudget for Gærum Form og Trivsel



Bilagsforside

Dokument Navn: Ansøgning Syvsten Borgerforening.pdf

Dokument Titel: Ansøgning Syvsten Borgerforening

Dokument ID: 1641924

Placering: Emnesager/En indgang - Syvsten Multibane/Dokumenter

Dagsordens titel Ansøgning fra Syvsten Borgerforening

Dagsordenspunkt nr 7

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1















Bilagsforside

Dokument Navn: Landsbyløb - budget 2017.pdf

Dokument Titel: Landsbyløb - budget 2017

Dokument ID: 1737307

Placering: Emnesager/LandsbyLØB 2017/Dokumenter

Dagsordens titel LandsbyLØB 2017

Dagsordenspunkt nr 8

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1



Landsby Løbet 2017

Gruppe Hvem / Hvad? Antal Pris 1. Etape 2. Etape 3. Etape 4. Etape 5. Etape 6. Etape 7. Etape 8. Etape Alle Etaper

Deltager gebyr ½ Marathon 75             100           7.500                7.500                7.500                7.500                7.500                7.500                7.500                7.500                60.000              

Anden deltagelse 125           50             6.250                6.250                6.250                6.250                6.250                6.250                6.250                6.250                50.000              

Tidtagning 2 pers til tidtagning på dagen 2                -1.250      -2.500              -2.500              -2.500              -2.500              -2.500              -2.500              -2.500              -2.500              -20.000            

App gebyr til Sportstiming 1                -5.000      -5.000              -5.000              -5.000              -5.000              -5.000              -5.000              -5.000              -5.000              -40.000            

Depot udgift Forplejning + plastik krus 125           -20            -2.500              -2.500              -2.500              -2.500              -2.500              -2.500              -2.500              -2.500              -20.000            

Rute guide MTB Fr. Havn & NBC 125           -10            -1.250              -1.250              -1.250              -3.750              

Sæby & Østervrå MTB 125           -10            -1.250              -1.250              -1.250              -3.750              

Aalbæk & Skagen MTB 125           -10            -1.250              -1.250              -2.500              

Medalje Unik medlaje incl. Keyhanger 200           -29            -5.800              -5.800              -5.800              -5.800              -5.800              -5.800              -5.800              -5.800              -46.400            

Løbs udgift Opsætning mm - Rico 25             -263          -6.563              -6.563              -6.563              -6.563              -6.563              -6.563              -6.563              -6.563              -52.500            

Deltager afkast pr deltager 200           -5              -1.000              -1.000              -1.000              -1.000              -1.000              -1.000              -1.000              -1.000              -8.000              

Annoncering 1                -3.575      -3.575              -3.575              -3.575              -3.575              -3.575              -3.575              -3.575              -3.575              -28.600            

-14.438            -14.438            -14.438            -14.438            -14.438            -14.438            -14.438            -14.438            -115.500          
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Økonomioversigt for Distriktsudvalget 2016

Dato                 

DU-møde

Medfinansiering                 

fra LAG
Tilskud fra Distriktsudvalget                              

Ramme 2016 600.000,00

Overførsel fra 2015 (Landsbyplaner 2015) 16.419,00

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 350.000,00 112.800,00

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

PixlArt Mobil 04.10.2016 80.000,00

Gærum Form og Trivsel 08.12.2016 100.000,00

Bander til multibane, Syvsten 08.12.2016 7.650,00

Fællesevent, LandsbyLØB 08.12.2016 115.500,00

Udgifter i alt 615.329,00

Ikke-forbrugte midler i 2016 1.090,00

GEO-2014-18064 - revideret 19.12.2016
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Status pr. 1. december 2016 – Distriktsudvalget

Der er til dato skrevet til ca. 170 ejere af ejendomme, der kan være interessante i for-

hold 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 be-

tingelserne for støtte i henhold til landsbyfornyelsespuljen.

Af disse ca. 170 ejendommen er der p.t. indgået 54 bindende aftaler med ejer om ned-

rivning. 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 betragt-

ning til nedrivningspuljen. Disse sager - samt dem der løbende kommer til – består af 

besigtigelse af ejendommene, møde med ejer på ejendommen og gennemgang af vil-

kår for indgåelse af tilsagn/aftale osv. 

Der er p.t. opkøbt 1 ejendom af et konkursbo til nedrivning og med aftale om over-

dragelse til den lokale grundejerforening. Der er opkøbt yderligere 1 ejendom fra et ”af-

sluttet 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 afholdeslicitation fre-

dag 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
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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

Fjembevej 7, 9300 Sæby
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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

Ejendomme, der nedrives af Vendsyssel Entreprenør Nedbrydning:

Pulje 9 (5 ejendomme):

Winkelsgade 29, 9352 Dybvad

Volstruphedevej 43, 9300 Sæby

Brønderslevvej 178, 9900 Frederikshavn

Agerstedvej 6, 9340 Asaa

Skagensvej 409, 9981 Jerup

Ejendomme, der nedrives af Vennelyst Ingeniør- og entreprenørforretning :

Pulje 10 – ( 6 ejendomme)

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

Hermed er landsbypuljemidlerne for henholdsvis 2014 og 2015 opbrugt.

Pr. 1. jan 2017 tager vi hul på den nye reducerede landsbypulje (1,6 mil pr. år) for 

årene 2017+ 2018 + 2019 + 2020 jf. det politisk godkendte.   
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