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1.        Godkendelse af dagsorden 

Sagsfremstilling 

Velkomst og godkendelse af dagsorden v. formanden. 

Bilag 

Ingen 

Formandskabet indstiller, 

• At dagsordenen godkendes. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte dagsordenen. 

 

Birgitte Maren Søegaard, Mads Tarp, Jen Ole Frederiksen, Susanne Klint 

Hansen og Ole Nedergaard deltog ikke i behandlingen. 
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2.        Status på lokalområdernes repræsentation i Landsbyforum 

Sagsfremstilling 

Flere medlemmer af Landsbyforum har udtrykt bekymring for, at det ikke er alle 

lokalområder i landdistriktet, som er repræsenteret i Landsbyforum eller har 

kendskab til Landsbyforum og de muligheder, der ligger i at være repræsenteret i 

dette forum.  

 

Der vurderes at være behov for en opfølgning i forhold til de landsbyer og 

lokalområder, som ikke har repræsentant i Landsbyforum eller hvor 

repræsentanten af forskellige årsager ikke har mulighed for at deltage i 

Landsbyforums møder, hvilket betyder at lokalområdet reelt set ikke er 

repræsenteret i Landsbyforum. 

Bilag 

Ingen. 

Formandskabet indstiller, 

• At Landsbyforum drøfter problematikken. 

Beslutning 

Landsbyforum drøftede probelmatikken og besluttede: 

 

• At der skal udarbejdes intern (Landsbyforum) liste med oversigt over 

medlemmer og deres suppleanter samt hvilke landsbyer og lokalområder, 

de repræsenterer. Alle medlemmer skal snarest og senest 6. august 2021 

sende oplysningerne til by.land@hjoerring.dk  

• Er et medlem forhindret til møde i Landsbyforum, skal suppleanten træde 

til og deltage i det pågældende møde. Medlemmet skal orientere 

administratioen om, at han/hun er forhindret, og at suppleanten deltager i 

mødet i stedet. 

• Suppelanterne får ikke adgang til First Agenda, men skal have 

dagsordener med sagsfremstillinger og referater tilsendt pr. mail, så de 

løbende er "klædt på" til at deltage i Landsbyforums møder. 
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Landsbyforum bød velkommen til Kjeld Nielsen, Lendum, som afløser Per B. 

Nielsen i Landsbyforum. Kjeld Nielsen repræsenterer Lendum og Hørmested. 
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3.        Drøftelse af by- og landdistriktsudvikling som opfølgning på Budget 

2021 

Sagsfremstilling 

På Landsbyforums møde den 3. marts orienterede formand for Strategisk by- og 

landdistriktsudvikling, Tim Jensen og Chef for byudvikling Malene Munch om 

tilgangen til by- og landdistriktsudviklingen, som opfølgning på Byrådets 

vedtagelse af Budget 2021.  

 

På mødet den 3. marts indledtes en fælles drøftelse af, hvordan det fremtidige 

samarbejde med Landsbyforum kan tilrettelægges, så der opnås størst mulig 

værdi for udviklingen i landdistriktet med de ressourcer, der er til rådighed ( jf. 

Budget 2021) og sådan, at Landsbyforum samtidig bliver et mere aktivt forum, 

der også kan tiltrække nye medlemmer. 

 

Den fælles drøftelse genoptages på mødet v. Tim Jensen og Malene Munch, og 

udgangspunktet er fortsat, at der er et politisk ønske om at have et markant fokus 

på landdistriktsudviklingen. 

Bilag 

Ingen. 

Administrationen indstiller, 

• At det drøftes hvordan samarbejdet mellem Landsbyforum og 

administrationen kan tilrettelægges, indenfor de givne rammer, således at 

landdistriktet og landdistriktsudviklingen nyder størst mulig gavn af det. 

Beslutning 

Det aftaltes på mødet, at alle fire årlige møder fremover afholdes i landdistriktet. 

Landsbyforum beslutter hvor møderne afholdes og aftaler mødested/lokale, 

rundvisning, forplejning m.v. og koordinerer herefter med administrationen.  

 

Landsbyforum besluttede, at man fremover vil afholde formøder ca. 14. dage 

forud for de fire ordinære møder i Landsbyforum. Det aftales på Landsbyforums 

møder hvem, der deltager i det kommende formøde. Landsbyforum tilrettelægger 
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formøderne således, at medlemmerne skiftes til at deltage, så alle medlemmerne 

involveres. Landsbyforum indkalder selv til formøderne.  

 

Eventuelle indspil og forslag til dagsordenen til Landsbyforums møder sendes 

straks efter formødet til administrationen. 

 

Landsbyforums medlemmer stiller sig gerne til rådighed for andre lokalområder 

med deres erfaring fra frivilligt arbejde, men konsulentbistand, råd og vedledning 

er forsat vigtigt for Landsbyforum for at sikre kvalitet i de lokale ildsjæleprojekter  

m.m. 

 

Landsbyforum ønsker at få relevante informationer fra Kulturområdet og 

Fritidsområdet tilsendt via mails eller formidlet på møderne i Landsbyform.  
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4.        Orientering om genstarts-initiativ med kulturarrangementer målrettet 

kommunens borgere 

Sagsfremstilling 

Hjørring Kommunes Budget 2021 er der afsat midler til understøttelse af 

kulturinstitutioner, kulturelle foreninger m.fl.; midler som skal bruges til at løse 

deres Covid-19 relaterede udfordringer i 2021. 

 

Den 24. marts 2021 frigav Byrådet 1,000 mio. kr. til en hjælpeindsats til 

kulturinstitutioner og kulturelle foreninger og 0,300 mio. kr. til foreningsdrevne 

forsamlingshuse.  

 

Økonomiudvalget har besluttet, at midlerne til kulturinstitutioner og kulturelle 

foreninger skal fordeles med 0,600 mio.kr. til genstartsaktiviteter i kommunens 

kulturinstitutioner og 0,400 mio. kr. til genstartspulje for kulturelle foreninger i 

kommunen. De 0,300 mio. kr. til foreningsdrevne forsamlingshuse skal fordeles 

ligeligt blandt de foreningsdrevne forsamlingshuse. 

 

Kulturinstitutionerne vil bruge de 0,600 mio. kr. på at tilbyde gratis 

genstartsinitiativer for kommunens borgerne. Det drejer sig om Hjørring Grafiske 

Værksted, Hjørring Teaterforening, Kunstbygningen i Vrå, Nordsøen 

Oceanarium, Vendsyssel Historiske Museum, Vendsyssel Kunstmuseum og 

Victor Petersens Willumsen-samling på Herregården Odden. 

 

De enkelte kulturinstitutioner udsender indbydelser til gratis besøg hos dem. 

Besøget omfatter eksempelvis velkomst, introduktion eller rundvisning og lidt 

forplejning, hvor et er muligt. Målgruppen er institutioner, foreninger, ældre 

borgere, boligområder, landsbyer m.v.  

 

Kulturinstitutionerne vil gerne invitere bl.a. borgere i landdistriktet på gratis besøg 

og har rettet henvendelse til formanden for Landsbyforum for at høre, om der er 

interesse for initiativet i Landsbyforum.  

 

Vurderer Landsbyforums medlemmer, at der vil være interesse for tilbuddet i 

landsbyerne og lokalområderne i landdistriktet, meddeler administrationen det til 

kulturinstitutionerne. Det enkelte medlem af Landsbyforum forpligter sig så til at 

videreformidle en evt. invitation, de modtager, til den eller de landsbyer, som de 

repræsenterer i Landsbyforum.  
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Tilmelding til besøgene administrerer kulturinstitutionerne selv, så 

Landsbyforums medlemmers opgave er udelukkende at få invitationen sendt 

videre til den relevante forening, landsbyråd, borgerforening m.fl. i deres 

bagland. 

 

Bilag 

Ingen. 

Formandskabet indstiller, 

• At Landsbyforum tager orienteringen til efterretning og drøfter, om man 

ønsker at tage imod tilbuddet fra kulturinstitutionerne på vegne af deres 

lokalområder. 

Beslutning 

Landsbyforum tog orienteringen til efterretning og sige ja tak til tilbuddet fra 

kulturinstitutionerne. 

 

Kulturinstitutionerne er orienteret via Nordsøen Oceanariet.  
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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 106.300 kr. til vedligeholdelsesprojekter. Der resterer 

således i alt kr. 273.968 kr. svarende til ca 72 % af årets budget.  

Der er til denne runde indsendt ansøgninger for i alt 57.229 kr. Det svarer til ca. 

15 % af årets samlede økonomiske ramme (eller ca. 21 % 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 57.229 57.229 

3. runde august 2021 
  

4. runde november 2021 
  

I alt  164.529 163.529  

 

Ansøgninger i skemaform til mødet den 18. maj 2021. 

 

 

Landsby  Ansøger  Emne  Ansøgte 

beløb i 

kr. 

Bevilget 

beløb i 

kr. 

1. 

Hørmested 
Hørmested 

Borgerforening 

Flag, flagstang 

og 

bord/bænkesæt 

18.731  18.731 

2. 

Stenhøj 
Foreningen Stenhøj 

Kultur og Borgerhus 

Udbedring af 

rørskade i 

Stenhøj Kultur 

18.500  18.500 
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og Borgerhus 

3. Vrensted  Foreningssamvirket Plænetraktor 19.998  19.998 

I 

alt  
   57.229  57.229 

 

Bilag 

Ingen. 

Formandskabet indstiller, 

• At orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Landsbyforum tog orienteringen til efterretning. 
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01.02.03-Ø40-7-21 

6.        Vedligeholdelsespuljen 2021 - Hørmested, Flagstang og bord-

bænkesæt til Byens Plads 

Ansøger 

Hørmested Borgerforening 

Resumé 

Der søges om støtte til indkøb af flagstang med flag og bord/bænkesæt til Byens 

Plads i Hørmested. 

Pladsen bliver flittigt brugt til hyggeeftermiddage med kaffe og kage, bagning af 

snobrød m.v., som der er så god opbakning til blandt borgerne, at der nu er 

behov for flere siddepladser end de to bord/bænkesæt, som man har på Byens 

Plads. Foreningen ønsker at kunne hejse flaget ved højtider, for konfirmander 

m.fl., og at afholde "standerhejsning" hvert år, når foråret står for døren. Pladsen 

bliver brugt af alle aldre og styrker sammenholdet i lokalsamfundet. 

Ansøgt beløb 

2 x bordbænkesæt  13.886,00 kr.  

Flagstang, flag, betonstøtte m. 4.844,36 kr  

Ialt  18.730,36 kr. 

 

Vurdering 

Ansøgningen vurderes at være i overensstemmelse med tildelingskriterierne til 

Landsbyforums vedligeholdelsespulje. 
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Hørmested har tidligere fået følgende tilskud fra vedligeholdelsespuljen: 

2020 10.002 kr  Haveredskaber og et lille redskabsskur til Byens Plads 

2019 20.000 kr  Bålsted til Byens Plads  

2018 20.000 kr. Legehus til Byens Plads  

2017 19.320 kr  Byens Plads  

 

Bilag 

1. Ansøgning fra Hørmested Borgerforening. 

2. Tilbud 

Formandskabet indstiller, 

• At ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen. 

Bilag 

• Ansøgning bordbænkesæt 

• Prisoverslag 
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01.02.03-Ø40-9-21 

7.        Vedligeholdelsespuljen 2021 - Stenhøj, vedligehold af Kultur og 

Borgerhuset 

Ansøger 

Foreningen Stenhøj Kultur og Borgerhus 

Resumé 

Den nystiftede forening søger om en støtte til udbedring af en rørskade i Stenhøj 

Borger og Kulturhus. Det er en forudsætning for, at lokalområdet kan bruge 

huset, at skaden udbedres. Arbejdet kræver en håndværker, men frivllige 

deltager i arbejdet. Foreningslivet i Stenhøj har ligget stille i en periode, men med 

tilflytning af børnefamilier er der igen liv i byen og en lyst til at mødes omkring 

forskellige aktiviteter i Borger og Kulturhuset. Den nystiftede Foreningen Stenhøj 

Kultur og Borgerhus har ambition om styrke det sociale fællesskab i byen.  

Ansøgt beløb 

Foreningen søger om 18.500 kr., jf. tilbud. 

Vurdering 

Ansøgningen vurderes at være i overensstemmelse med tildelingskriterierne til 

Landsbyforums vedligholdelsespulje. 

 

Stenhøj har tidligere fået følgende tilskud fra vedligeholdelsespuljen: 

2018 20.000 kr Nye borde og stole 

2017 13.200 kr. Vedligehold af "klubhus  

2016 17.000 kr. Legeplads og vedligeholdelse  

 

 

Bilag 

1. Ansøgning fra Foreningen Stenhøj Kultur og Borgerhus. 
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2. Tilbud  

Formandskabet indstiller, 

At ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen. 

Bilag 

• Foreningen for Stenhøj Kultur og Borgerhus 

• Tilbud VVS Stenhøj Borgerforening 
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01.02.03-Ø40-8-21 

8.        Vedligeholdelsespuljen 2021 - Vrensted, plænetraktor til 

Foreningssamvirket  

Ansøger 

Foreningssamvirket i Vrensted. 

Resumé 

Der ansøges om støtte indkøb af plænetraktor til Foreningssamvirket i Vrensted. 

Plænetraktoren skal, sammen med de haveredskabe som foreningen tidligere 

har indkøbt for vedligeholdesesmidler, anvendes til vedligeholdelse af byens 

grønne fællesarealer, som primært varetages af Den Grønne Gruppe i Vrensted.  

Ansøgt beløb 

Der søges om 19.998 kr., jf. det indhentede tilbud. 

Vurdering 

Ansøgningen vurderes at være i overensstemmelse med tildelingskriterierne til 

Landsbyforums vedligeholdelsespulje. 

 

Vrensted har tidligere modtaget følgende tilskud fra vedligeholdelsespuljen: 

 

2020 20.000 kr. Flagstænger og standere 

2018 20.000 kr. Udskiftning af flagstænger 

2016 20.000 kr. Haveredskaber til vedligeholdelse i 

Vrensted  

 

 

Bilag 

1. Ansøgning fra Foreningssamvirket i Vrensted 

2. Tilbud 
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Formandskabet indstiller, 

• At ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen. 

Bilag 

• ansøgning om vedligeholdelsesmidler 

• Tilbud_plænetraktor 
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04.21.00-Ø40-8-21 

9.        Matchningsmidler 2021 - Lønstrup, nye stole til Lønstrup Café Bio 

Resumé 

Forening Lønstrup Café Bio søger om støtte til indkøb af nye stole til 

biografsalen. Eksisterende stole over 35 år gamle, og man ønsker at tilbyde 

biografens gæster engod siddekomfort i forbindelse med stedets forskellige 

arrangementer. Landsbyforum skal tage stilling til, om man vil anbefale overfor 

Teknik- og Miljøudvalget, at ansøgningen imødekommes med støtte. 

Sagsfremstilling 

Lønstrup Café Bio er drevet af ca. 45 frivillige. Foreningen har 410 betalende 

medlemmer, som både kommer fra lokalområdet, andre steder i kommunen og 

resten af landet. 

 

Lønstrup Café Bio har til formål at fremme filmmiljøet og den folkelige interesse 

for filmkunst og beslægtede kunstformer, herunder musik, litteratur, 

foredragsvirksomhed m.v. Hovedaktiviteten er filmforevisning, og foreningen 

ønsker at vise en bred vifte af film med en kunstnerisk værdi, og som ikke bliver 

vist i traditionelle biografer. Stedet bliver også brugt til sociale arrangementer 

som eksempelvis fællesspisning.  

 

I biografsalen er der behov for nye stole, da de nuværende er minimum 35 år 

gamle, opslidte og trænger til udskiftning for at give gæsterne en ordentlig 

siddekomfort. Foreningen ønsker nye stole af god kvalitet, og som passer ind i 

biografens interiør og ånd. Med nye stole vil biografen få et løft, som foreningen 

forventer kan være med til at tiltrække nye gæster, også blandt byens turister i 

ydersæsonen.  

 

Nye stole i biografsalen vil give optimale ramme, så gæsterne får en god, kulturel 

oplevelse i Lønstrup Café Bio. Biografens sæson strækker sig fra september til 

april, og foreningen oplever, at sommerhusgæster fra området benytter biografen 

i ydersæsonen, hvor der er aktiviteter stort set dagligt. Tilstrømning af turister 

forventer foreningen vil stige. 

 

Foreningen har foretaget en grundig research før den nye stol er valgt ud fra en 

række krav omkring god siddekomfort og indpasning i biografens miljø. 
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Bestyrelsen har valgt FALK-stolen, som har et klassisk design og er lavet af 

genbrugsplast med sæde i stof og ben af stårør. 

 

Projekt har et samlet budget på 168.600kr. LAG-Nord har bevilget 75.000 kr., 

foreningen lægger frivilligt arbejde for 18.600 kr. og søger restfinansieringen på 

75.000 kr. fra matchningsmidlerne. 

 

Ansøger gør opmærksom på, at foreningen har oparbejdet en egenkapital på 

316.832 kr. ved billetindtægter, medlemkontingenter og sponsorater. Alle 

indtægter er følsomme, hvorfor det er nødvendigt at sikre et økonomiske 

fundament. Biografens hovedindtægtskilde, filmvisning, er afhængig af, at 

foreningen til stadighed har et opdateret udstyr, som er kompatibelt med det 

udstyr samarbejdspartnerne anvender. Senest indkøbte udstyr kostede 300.000 

kr. og er nu 5 år gammelt. 

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 lokalt 

engagement samt understøtter den generelle udvikling i lokalområdet. Strategien 

anerkender samtidig betydningen af lokale samlingssteder til gavn for lokale 

borgere og hele kommunen. 

 

Bilag 

1. Ansøgning 

2. Vedtægter 

3. Årsregnskab 2020 

 

Formandskabet indstiller, 

• At Landsbyforum anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at 

ansøgningen imødekommes med støtte. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen. 
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Bilag 

• Årsregnskab 2020 

• Vedtægter 

• Ansøgning fra Foreningen Lønstrup Café Bio 
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04.21.00-A00-4-21 

10.        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 

Landsbyforum tog orienteringen til efterretning. 

 

Det blev nævnt, at orienteringsrunden er vigtigt for medlemmerne, idet det giver 

et indblik i, hvad der sker og arbejdes med i de øvrige landsbyer og 

lokalområder, og hvor der evt. kan hentes inspiration, hjælp eller vejledning fra 

"kollegaer" i landdistriktet. 
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04.21.00-A00-4-21 

11.        Orientering fra kommunen 

Sagsfremstilling 

• Stormøde i 2021 

Bilag 

Ingen. 

Administrationen indstiller, 

• At orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Det blev besluttet, at Landdistrikts stormødet for Hjørring Kommune udsættes til 

2022. 

 

LAG Nord afholder stormøde lørdag den 9. oktober 2021. Det aftaltes med LAG-

koordinator Tove Fønss, at medlemmer af Landsbyforum deltager i 

planlægningen af stormødet sammen med kollegaer fra Brønderslev Kommune 

og Frederikhavns Kommune.  
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04.21.00-A00-4-21 

12.        Eventuelt 

Sagsfremstilling 

Landsbyforum spurgte til status på spørgsmålet om muligheden for drifts- og 

drivmidler, som f.eks. brændstof til byens plæneklipper, som Landsbyforum 

drøftede med Udvalget for Strategisk By- og landdistriktsudvikling på fælles 

møde i september 2019. Kan kommunen på en nem og fleksibel måde bidrage 

med brændstof til de frivilliges arbejde? 

 

Der foreligger ikke en afklaring, men Tim Jensen, formand for Udvalget for 

Strategisk by- og landdistriktsudvikling, vil drøfte problematikken og eventuelle 

løsningsmuligheder med administrationen.  

 

Bilag 

Ingen. 

Formandskabet indstiller, 

• At punkter under eventuelt tages til efterretning. 

Beslutning 

Landsbyforum tog orienteringen til efterretning. 
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