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1.        Godkendelse af dagsordenen 

Sagsfremstilling 

Velkomst og godkendelse af dagsorden v. formanden. 

Bilag 

Ingen. 

Formandskabet indstiller, 

 At dagsordenen godkendes. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte dagsordenen. 
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2.        Forslag til temaplan - strategisk planlægning for landdistriktet 

Sagsfremstilling 

Byrådet har sendt Forslag til temaplan for stategisk planlægning for landdistriktet 

i offentlig høring i perioden 5. februar 2021 - 6. april 2021. Som aftalt på 

Landsbyforums møde 3. december 2020, deltager Line Hesselholt, Hjørring 

Kommune på mødet og orienterer om forslagets indhold, og der vil være 

mulighed for at stille spørgsmål og drøfte forslaget.  

Bilag 

1. Samling & Sammenhold - Hjørring Kommunes landdistriktsstrategi. 

Formandskabet indstiller, 

 At Landsbyforum med baggrund i orienteringen drøfter Forslaget til 

temaplan for strategisk planlægning for landdistriktet, og 

 at Landsbyforum aftaler, om man ønsker at udarbejde fælles høringsvar 

til forslaget, eller om eventuelle høringssvar udarbejdes lokalt i 

medlemmernes lokalområde. 

  

Beslutning 

Landsbyforum tog orienteringen til efterretning og besluttede at udarbejde fælles 

høringssvar til Forslag til temaplan for stategisk planlægning for landdistriktet.  

Bilag 

 Bilag 1, Samling-og-sammenhold-landdistriktsstrategi-for-hjoerring-

kommune 
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3.        Tilgang til by- og landdisstriktsudvikling - opfølgning på budget 2021 

  

Sagsfremstilling 

Som en del af vedtagelsen af budget 2021 blev det besluttet, at ”den kommunale 

indsats i forhold til byudvikling og etablering af lokale samlingssteder omlægges, 

så den fremadrettede kommunale bistand i højere grad vil være i form af 

anlægsinvesteringer og konkrete tilskud til borgerdrevne initiativer, mens der 

bruges færre ressourcer på faciliterende processer. Oplevelsen er at 

foreningslivet bredt i kommunen i dag har taget værdisættet i ”Samling og 

sammenhold” til sig og dermed i langt højere grad selv driver projekter og 

initiativer”.  

Der har i en periode været arbejdet med udmøntning af budgetbeslutningen og 

Byudviklingschef Malene Munch og Tim Jensen, formand for Udvalget for 

Strategisk By- og Landdistriktsudvikling deltager i Landsbyforums møde og giver 

en status på, hvordan opgaver indenfor by- og landdistriktsudvikling, med fokus 

på landdistriktet, bedst kan bestrides fremover.  

Der arbejdes ud fra, at der fortsat er et politisk ønske om at have et markant 

fokus på området, men at arbejdet kommer til at være mere strategisk, og knapt 

så meget ’hands-on’ direkte i projekterne fra forvaltningens side. 

  

  

Bilag 

Ingen. 

Administrationen indstiller, 

 At orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 
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Landsbyforum tog orienteringen til efterretning, herunder at ressourcerne i By- og 

landdistriktsudvikling fremover i højere grad skal anvendes i den mere 

strategiske del af landdistriktsudviklingen.  

  

Landsbyforum udtrykte bekymring for, at værdien af Landsbyforums møder vil 

falde, hvis medlemmerne/lokalområderne på skift er ansvarlige for 

tilrettelæggelse af møder og dagsorden, idet medlemmerne eksempelvis ikke har 

det fornødne kendskab til, hvad der er relevant for Landsbyforum at få på 

dagsordenen.  

  

Flere medlemmer gav også udtryk for, at det ville blive svært at finde tid til 

opgaver i forbindelse med driften af Landsbyforum, idet de allerede lægger 

mange frivillige timer lokalt. 

  

Det blev besluttet, at drøftelsen genoptages på Landsbyforums møde i maj. 
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4.        Orientering fra Udvalget fra Strategisk By- og Landdistriktsudvikling 

Sagsfremstilling 

Formanden orienterer fra møde i Udvalget for Strategisk By- og 

Landdistriktsudvikling. 

Bilag 

Ingen. 

Formandskabet indstiller, 

 At orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Landsbyforum tog orienteringen til efterretning. 
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5.        Oversigt over ansøgninger til vedligeholdelsespuljen 

Sagsfremstilling 

Budgetbeløbet for vedligeholdelsesmidler i 2021 er 380.268 kr. Inden denne 

runde er der i år bevilget 0 kr. til vedligeholdelsesprojekter. Der resterer således i 

alt kr. 380.268 kr. svarende til 100 % af årets budget.   

  

Der er til denne runde indsendt ansøgninger for i alt 107.300 kr. Det svarer til ca. 

28 % af årets samlede økonomiske ramme (eller ca. 28 % af den resterende del 

af budgettet).  

  

  

Mødedato  

  

Ansøgt beløb i 2021 

i kr. 

  

Bevilget beløb i 2021 i 

kr. 

1. runde februar 2021 107.300 106.300  

2. runde maj 2021     

3. runde august 2021     

4. runde november 2021     

I alt  106.300 106.300 

  

   

Ansøgninger i skemaform til mødet 3. marts 2021. 

  

  Landsby  Ansøger  Emne  Ansøgte 

beløb i 

kr. 

Bevilget 

beløb i 

kr. 

1. Tversted  Foreningen Klitgården  Vedligehold 

af gulv 

15.500  15.500 

2. Lendum Lendum Kultur & 

Borgerhus/Borgerforening  

Vedligehold 

af p-plads 

20.000  20.000 

3. Horne Horne Beboerforening Vedligehold 

af Det 

Grønne 

Hjørne 

19.500  19.500 

4. Nr. 

Lyngby 

Nr. Lyngby 

Borgerforening 

Vedligehold 

af Nr. 

11.300  11.300 



 
 
 
 Hjørring Kommune 

 3. marts 2021 

 Side 8. 

 

Lyngby-

søerne  

5. Hundelev Udviklingsgruppen for 

Hundelev & Omegn 

Vedligehold 

af 

eksisterende 

aktiviteter  

21.000 20.000 

6. Vejby Vejby Kulturhus og Vejby-

Smidstrup Beboerforening  

Reparation 

af loft i 

Kulturhuset 

og diverse 

vedligehold 

af legeplads 

og grønne 

områder 

20.000 20.000 

I 

alt  

      107.300 106.300 

  

  

  

  

Bilag 

Ingen. 

Formandskabet indstiller, 

 At orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Landsbyforum tog orienteringen til efterretning. 
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01.02.03-Ø40-1-21 

6.        Vedligeholdelsespuljen 2021 - renovering af gulv 

Ansøger 

Foreningen Klitgården Tversted 

Resumé 

Parketgulvet i Klitgården er meget slidt og skal slibes. Tversted Gulvmontering 

har tilbudt at foretage arbejdet uden betaling af arbejdstid, hvis Klitgården til 

gengæld stiller med to hjælpere. Der søges således om støtte til indkøb af 

slibematerialer, lakering og montering af ny overgang mellem linoleumsgulv og 

parketgulv.  

Klitgården har rigtig mange brugere lige fra fællesspisning, yoga, livestream, 

aftenhøjeskole, Jazzy Dayz og til alle de mange gæster, der holder fester i løbet 

af året.  

Ansøgt beløb 

Materialer til gulvafslibning og lakering 12.500 kr. 

Materialer til overgang mellem to 

gulvtyper 

3.000 kr. 

I alt  15.500 kr. 

  

Vurdering 

Ansøgningen vurderes at være i overensstemmelse med tildelingskriterierne til 

Landsbyforums vedligeholdelsespulje. 

  

Tversted har tidligere fået følgende tilskud fra vedligeholdelsespuljen: 

  

2017 10.000 kr. Reparation og opdatering af lydanlæg 

  10.000 kr. Årer til redningsbåd, Tversted Bjærgelaug 



 
 
 
 Hjørring Kommune 

 3. marts 2021 

 Side 10. 

 

2016 19.375 kr. Forbedring af lysforhold på p-plads og ved indgang 

2015 4.599 kr Redningsveste til Tversted Bjærgelaug 

  

Bilag 
1. Ansøgning 
2. Billede af gulv 
  

Formandskabet indstiller, 

 At ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen. 

Bilag 

 Ansøgning 

 2. Billede af gulv 
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7.        Vedligeholdelsespuljen 2021 - grus på p-plads ved Kulturhuset 

Resumé 

Der søges om tilskud til indkøb af granitskærver til vedligeholdelse af p-pladsen 

ved Kulturhuset i Lendum. Kulturhuset bruges af mange mennesker, bl.a.til 

bankospil, fester og arrangementer (når der ikke er Covid19), det slider på p-

pladsen, som er hullet. Frivillige læggger skærverne ud på p-pladsen.  

Ansøgt beløb 

Foreningen har indhentet tilbud på 53 ton grå 11/16 skærver til 20.000 kr.  

Der søges om 20.000 kr. 

Vurdering 

Ansøgningen vurderes at være i overensstemmelse med tildelingskriterierne til 

Landsbyforums vedligeholdelsespulje. 

  

Lendum har tidligere modtaget følgende tilskud fra vedligeholdelsespuljen: 

  

2020 20.000 kr. Gadeflag/flagstænger 

2019 20.000 kr.  Foldsand til legeplads og maling til diverse 

  

Bilag 

1. Ansøgning 

Formandskabet indstiller, 

 At ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen. 
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Bilag 

 Ansøgning 
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8.        Vedligeholdelsespuljen 2021 - vedligehold af Det Grønne Hjørne, 

Horne 

Ansøger 

Horne Beboerforening 

Resumé 

Foreningen søger støtte til vedligehold af diverse på Det Grønne Hjørne: 

Stenmelsblanding til stier, sand faldunderlag m. dræn under svævebane, 

flisebelægning under bord/bænke, ved skatesti og udendørs bordtennisbord 

samt reetablering af beskadigede græsarealer. 

Det Grønne Hjørne har en meget bred brugergruppe; flertallet er børn og unge, 

men stedet kan bruges af alle aldersgrupper og besøges også af borgere fra 

nabobyerne. 

Ansøgt beløb 

Foreningen har fået samlet tilbud på 19.500 kr. 

  

Der søges om i alt 19.500 kr.  

Vurdering 

Ansøgningen vurderes af være i overensstemmelse med tildelingskriterierne til 

vedligeholdelsespuljen. 

Horne har tidligere fået følgende tilskud fra vedligeholdelsespuljen: 

2020 4.800 kr. Vedligeholdelse Det Grønne Hjørne og De Grå 

Mænds skur 

2019 20.000 kr Det Grønne Hjørne, regnvand og fastholdelse af 

aktiviteter for de mindste 

2018 20.000 kr. Skaterbane  
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Bilag 

1. Ansøgning  

Formandskabet indstiller, 

 At ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen. 

  

Bilag 

 Ansøgning 
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01.02.03-Ø40-4-21 

9.        Vedligeholdelsespuljen 2021 - vedligehold af Nr. Lyngbysøerne  

Ansøger 

Nr. Lyngby Borgerforening. 

Resumé 

Der søges støtte til vedligehold af Nr. Lyngbysøerne og omgivelserne: 

stemmeværk, vandløb, shelterplads, vandforsyning og beplantning. Stedet 

bruges af beboere, sommerturister og endagsturister, som alle er brugere af 

naturområdet. 

Ansøgt beløb 

Udskiftning af 4 borde/bænksæt  4.800 kr. 

Maling af 2 shelters 2.000 kr. 

Stemmeværk udbedres:  4.500 kr. 

Ialt  11.300 kr. 

  

Vurdering 

Ansøgningen vurderes at være i overensstemmelse med tildelingskriterierne til 

Landsbyforums vedligeholdelsespulje. 

  

Nr. Lyngby har tidligere fået følgende tilskud fra vedligeholdelsespuljen: 

2017 17.200 kr. Klokkestablen på Nr. Lyngby gl. kirkegård 

2016 9.500 kr. Flytning af Klokkestabelen 

2016 4.000 kr. Solnedgangspladsen 

  

Bilag 

1. Ansøgning 
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Formandskabet indstiller, 

 At ansøgningen imøde kommes med det ansøgte beløb. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen. 

  

Bilag 

 Ansøgning 
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01.02.03-Ø40-5-21 

10.        Vedligeholdelsespuljen 2021 - vedligehold af eksisterende 

aktiviteter i Hundelev 

Ansøger 

Udviklingsgruppen for Hundelev og Omegn. 

Resumé 

Udviklingsgruppen søger om tilskud til vedligeholdelselse af eksisterende 

projekter, jf. nedenstående. 

  

Primitiv lejrplads - brænde, maling, 

tømning af toilet m.v. 

5.000 kr. 

Rekreativt område ved byggegrunde - 

vedligehold af beplantning 

4.000 kr. 

Legeplads på FæIledvej - renovering af 

stolper m.v. 

2.000 kr. 

Kirkesti - fornyelse af brædder 2.000 kr. 

Multiarena - fornyelse af bander 3.000 kr. 

Foreningslokaler ved Kulturcenter - 

dørkarm m.v. 

5.000 kr. 

ialt  21.000 kr.  

  

Ansøgt beløb 

Der søges om i alt 21.000 kr. 

Vurdering 

Ansøgningen vurderes at være i overensstemmelse med tildelingskriterierne til 

landsbyforums vedligeholdelsespulje, dog kan der max bevilges en støtte på 

20.000 kr. pr. landsby om året. 

  

Landsbyforum har tidligere fået følgende tilskud fra vedligeholdelsespuljen: 
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2020 20.000 kr. Vedligholdelse af eksisterende aktiviteter 

2019 20.000 kr. Vedligholdelse af eksisterende aktiviteter 

2018 20.000 kr. Vedligholdelse af eksisterende aktiviteter 

  

Bilag 

1. Ansøgning 

Formandskabet indstiller, 

 At ansøgningen imødekommes med 20.000 kr. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen. 

  

Bilag 

 Ansøgning 
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01.02.03-Ø40-6-21 

11.        Vedligeholdelsespuljen 2021 - Vejby, Forskellige 

vedligeholdelsesopgaver i Kulturhuset og Beboerforeningen  

Ansøger 

Vejby Kulturhus og Vejby-Smidstrup Beboerforening  

Resumé 

Der søges om støtte til reparation af loft i Vejby Kulturhus og vedligeholdelse af 

legeplads og legeredskaber på Købmandstoften samt vedligeholdelse af 

Købmandshaven og broen over gadekæret. 

Ansøgt beløb 

Reparation af loft i Kulturhuset 15.000 kr. 

Vedligeholdelse af legeplads, bro og grønne områder 5.000 kr. 

  

I alt 20.000 kr. 

Vurdering 

Det er vurderingen, at ansøgningen opfylder tildelingskriterierne til 

Landsbyforums vedligeholdelsespulje.  

  

Vejby har tidliger fået følgende tilskud fra vedligeholdelsespuljen: 

  

2020  20.000 kr. Vedligehold af Købmandstoften og Købmandshaven. 

Istandsættelse af sepjderhytte. 

2019 20.000 kr. Flere småreparationer 

2018  20.000 kr. Vedligehold af Købmandstoften og Købmandshaven 

  

Bilag 

Ansøgning 
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Formandskabet indstiller, 

 At ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen. 

  

Bilag 

 Ansøgning - Vejby 
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12.        Matchningsmidler 2021 - Horne, Udvidelse af Det Grønne Hjørne 

Resumé 

Horne Beboerforening søger om støtte til etablering af Mini Hjørnet, som er en 

udvidelse af Det Grønne Hjørne i Horne, der skal skabe legemuligheder for de 

aller yngste borgere i Horne. Landsbyforum skal tage stilling til, om man vil 

anbefale overfor Teknik- og Miljøudvalget, at ansøgningen imødekommes med 

støtte.  

  

  

Sagsfremstilling 
  
Baggrund 
Horne Beboerforening stod i 2015-2016 bag en gennemgribende renovering af 
Det Grønne Hjørne i Horne. Projektets formål var at skabe et multi-samlingssted, 
som skulle være åbent for alle og derved skabe øget sammenhængskraft for 
borgere i og omkring Horne. Med støtte fra Hjørring Kommune blev der koblet 
arkitekthjælp på, så beboerforeningens ideer kunne kontretiseres og samles.  
Det var Beboerforeningen forventning, at projekt kunne få Horne til at fremstå 
mere åben og imødekommnende, når byens centrum fik en plads med leg og 
synligt samvær i dagligdagen, og hvor alle kunne mødes på tværs af alder, 
bopæl, nationalitet og interesser.  
  
Det Grønne Hjørnet er blevet det samlingssted,som foreningen drømte om. 
Unge, i alle aldre, kommer fra såvel nabobyerne Asdal, Åbyen, Bjergby, men 
også fra Hjørring, Sindal og Hirtshals for at skate.  
  
Bålhytten på Det Grønne Hjørne trækker gæster til fra både ind- og udland – og 
selv i vinterhalvåret er der overnattende gæster. Flere familier er vendt tilbage til 
pladsen for at holde ferie, fordi børnene havde fået venner i Horne i forbindelse 
med ophold og leg på pladsen.  
  
I forbindelse med etableringen af Det Grønne Hjørne er der opstået en 
arbejdsgruppe af pensionister, De Grå Mænd, som tager sig af græsslåning og 
småreparationer, så stedet altid fremstår pænt og indbydende. 
  
Mini-Hjørnet 
Horne Beboerforening vil gerne imødekomme et lokalt ønske om, at der skabes 
flere legemuligheder for de allermindste børn på Det Grønne Hjørne, hvilket også 
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vil være til gavn for dagplejemødre, skolen og børnehaven. Man ønsker at skabe 
en legeplads for de 2-5 årige i sammne høje kvalitet som Det Grønne Hjørne.  
  
Mini-Hjørnet skal udformes, så det indgår som et naturligt element i Det Grønne 
Hjørne. 

 Målgruppen er de 2-5 årige og de voksne, som er med børnene. 
 Mini-Hjørnet etableres med sikker afstand til skaterbane og vej. 

Placeringen sikrer tillige læ og mulighed for at bevare ekisterende 
beplantning. 

 Placeringen understøtter et harmonisk og åbent multi-samlingssted. 
  
Mini-hjørnet etableres med forskellige elementer: 

 Labyrint dannet i levende beplantning. I labyrinten vil der være 
forhindringsbane, fx balancebum, ”græs bakke”, kravle-rør mv. I 
forbindelse med labyrinten etableres også ”hytte” i pileflet eller 
tilsvarende.  

 Der etableres en ny cirkel med faldunderlag i sand. Ved cirklen laves der 
en ny flisebelægning, hvor der kan opstille borde/bænkesæt. Der 
opsættes bedlamper ved flisearealet. 

 Der etableres stisystem med trappe- og rampeforløb til ”mini-hjørnet”, så 
der er let adgang med barne- og klapvogne samt rollator eller kørestol. 

 Der opstilles legeredskaber. 
  
Det er Horne Beboerforenings vurdering, at Mini-Hjørnet kan være med til at 
understøtte en positiv udvikling, hvor Horne det seneste år har oplevet en stor 
stigning i hushandler, hvor unge børnefamilier flytter til. Der er dog som helhed 
fortsat en markant fraflytning i Hirtshals-området som helhed. 
  
Realiseringen af Mini-Hjørnet har et samlet budget på 218.875 kr. Horne 
Beboerforening søger 50.000 kr. fra matchningsmidlerne og med et eventuelt 
tilskud fra matchningsmidlerne på 50.000 kr. vil foreningen have realiseringen af 
Mini-Hjørnet fuldt finansieret. Bilag 2. 
  

Det er administrationens vurdering, at projektet opfylder kriterierne for at 

modtage støtte fra matchningsmidlerne, da det spiller sammen med Samling & 

Sammenhold, landdistriktsstrategi for Hjørring Kommune. Strategien lægger 

vægt på lokale initiativer, der tager udgangspunkt i lokale potentialer og i lokalt 

engagement. Strategien anerkender samtidig betydningen af lokale 

samlingssteder til gavn for lokale borgere og hele kommunen. 

Bilag 
1. Ansøgning fra Horne Beboerforening  
2. Budget og finansieringsplan 
3. Oversigtstegning 
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Administrationen indstiller, 

 At Landsbyforum anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at 

ansøgningen imødekommes med støtte. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen. 

  

Bilag 

 Bilag 1, Ansøgning om matchningsmidler, Mini-Hjørnet 

 Bilag 2, Etablerings og finansieringsoversigt 

 Bilag 3, Oversigtstegning 
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04.21.00-Ø40-5-21 

13.        Matchningsmidler 2021 - Lendum, forbedring af tilgængeligheden 

for alle i Kultur & Borgerhuset 

Resumé 

Foreningen Lendum Kultur & Borgerhus søger om støtte til forbedring af 

tilgængeligheden for alle i Lendum Kultur & Borgehus. Det samlede projekt har et 

anlægsbudget på 591.500 kr. Foreningen søger om en støtte på 96.500 kr. til 

finansiering af projektet. Landsbyforum skal tage stilling til, om man vil anbefale 

overfor Teknik- og Miljøudvalget, at ansøgningen imødekommes med støtte. 

  

Sagsfremstilling 

Lendum Kultur & Borgerhus spiller en vigtigt rolle som mødested og 

omdrejningspunkt for det sociale fællesskab i lokalområdet. Når hele byen 

mødes sker det oftes i Kultur & Borgerhuset.  

  

Foreningen Lendum Kultur & Borgerhus driver Kultur & Borgerhuset, byens 

forsamlingshus, som er fast ramme for byens sociale arrangementer, som for 

eksempel bankospil hvor rigtig mange ældre deltager, dilettant, fastelavnsfest, 

høstfest, juletræsfest, koncerter, foredrag, modeopvisning m.m. Herudover lejes 

huset ud til private fester, hvor en vært står for udlejning, madlavning og festerne 

i huset.  

  

Ansøger beskriver Lendum Kultur & Borgerhus, som et veldrevet kulturhus, som 

før coronaens indtog kunne løbe rundt økonomisk, så huset har kunnet 

vedligeholdes løbende. Man værner om den knap 130 år gamle forsamlighus-

bygning.  

  

De senere år har foreningen fået huset renoveret huset med bl.a. nyt tag og loft 

med hjælp fra Forsamlingshuspuljen, ligesom der er etableret højtaleranlæg med 

teleslynge. 

  

Foreningen ønsker at forbedre tilgængeligheden for alle i Kultur & Borgerhuset, 

hvor salene ligger i tre forskellige niveauer. Kørestolsbrugere kan eksempelvis 

ikke komme i den lille sal, som ofte bliver brugt i forbindelse med private fester. 

Ved indgangen til huset er der trapper til sale og toiletter, men der er ikke plads til 

at etablere indendørs rampe. I dag skal gangsbesværede og kørestolsbrugere 
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benytte bagdøren for at komme ind i huset og for at benytte toilettet, skal de ud 

af huset og ind af hoveddøren - i alt slags vejr. 

  

Det er ansøgers vurdering, at forbedrede adgangsforhold for alle i huset vil 

bidrage til øget livskvalitet for de lokale. Man ønsker således at etablere en 

elevator i huset, da det vil være med til at styrke aktivitetsmulighederne for flere. 

Etablering af en elevator vil kræve bygningsmæssige ændringer ved 

eksisterende handicaptoilet og lager/gravkøkken, hvorfor udgifterne til projektet 

ikke kun omfatter etablering af selve elevatoren 

  

Foreningen forventer, at den øgede tilgængelighed vil være en succes for Kultur 

& Borgerhuset og dets brugere. Foreningen ønsker at bruge covid-19 

nedlukningen til at få projektet realiseret inden, huset igen kan fyldes med 

mennesker og det sociale liv genoptages. 

  

Projektet har et samlet budget på 591.500 kr. Foreningen har foreløbig følgende 

tilsagn om støtte til projektet: ENV-fonden 350.000 kr., Bevica Fonden 50.000 kr., 

Sparekassen Vendsyssel 50.000 kr., Nordea 15.000 kr. og Pallefabrikken i 

Lendum 5.000 kr. Hertil kommer frivilligt arbejde til en værdi af 25.000 kr. 

Restfinansieringen på 96.500 kr. søges fra matchningsmidlerne. 

  

Det er administrationens vurdering, at projektet opfylder kriterierne for at 

modtage støtte fra matchningsmidlerne, da det spiller sammen med Samling & 

Sammenhold, landdistriktsstrategi for Hjørring Kommune. Strategien lægger 

vægt på lokale initiativer, der tager udgangspunkt i lokale potentialer og i lokalt 

engagement. Strategien anerkender samtidig betydningen af lokale 

samlingssteder til gavn for lokale borgere og hele kommunen. 

  

Bilag 

1. Ansøgning fra Foreningen Lendum Kultur & Borgerhus 

2. Budget og finansieringsplan 

3.Tilbud fra håndværker - elevator, handicaptoilet 

4.Tilbud fra håndværker - ændring lager/grovkøkken 

5. Tilbud på elevator 

6. Vedtægter 

7. Regnskab 

  

Formandskabet indstiller, 
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 At Landsbyforum anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at 

ansøgningen imødekommes med støtte. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen. 

  

Bilag 

 1. Ansøgning Matchningsmidler Lendun Borger- og Kulturhus 

 2. - Budget og finansiering. Feb.2021 

 3. Tilbud fra Ths. Nielsen Søn. elevator mv 

 4. Ths Nielsen og søn ændr.køkken 

 5. Tilbud - elevator 

 6. Vedtægter 2016 

 7. Regnskab 2019 
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04.21.00-A00-3-21 

14.        Orientering fra Landsbyforum 

Sagsfremstilling 

Medlemmerne har mulighed for ganske kort at orientere om en særlig nyhed eller 

begivenhed fra de landsbyer og lokalområder, som de repræsenterer i 

Landsbyforum. Der er også mulighed for at drøfte spørgsmål, problemstillinger 

eller lignende med Landsbyforum. 

  

Bilag 

Ingen. 

Formandskabet indstiller, 

 At orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Orenteringen blev taget til efterretning 
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15.        Eventuelt 

Bilag 

Ingen. 

Formandskabet indstiller, 

 At eventuelle bemærkninger under eventuelt tages til efterretning. 

Beslutning 

Intet 
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