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04.21.00-A00-5-21 

1.        Velkomst og godkendelse af dagsorden  

Sagsfremstilling 

Velkomst og godkendelse af dagsorden v. formanden. 

Formanden bød velkommen til nyt medlem af Landsbyforum, Joachim Bremer, 

Bjergby-Mygdal,der afløser Susanne Klint Hansen, som har valgt at stoppe i 

Landsbyforum. 

   

Bilag 

Ingen. 

Formandskabet indstiller, 

• At dagsordenen godkendes. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte dagsordenen. 
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2.        Orientering fra kulturområdet 

Sagsfremstilling 

Leder af Kulturafdelingen og Naturmødet, Leif Lund Joacobsen, Hjørring 

Kommune deltager i mødet og orienterer om status på kulturområdet. 

 

Leif Lund orienterede på mødet om de forskellige puljer indenfor Kulturområdet, 

hvor der er mulighed for at søge støtte til forskellige aktiviteter og arrangementer. 

Ved ansøgninger er det aktiviteten, arrangementet eller idéen, der er afgørende 

for støtte, ikke hvordan man er organiseret.  

 

./. https://hjoerring.dk/fritid-og-kultur/kulturomraadet/kulturstoettepuljer  

 

Ved spørgsmål til puljerne er man velkommen til at kontakte Dorte Reinholdt, 

Kommunikations- og udviklingskonsulent, Kultur og Event. Tlf. 72 33 32 44 eller 

mobil 41 22 32 44. 

 

Bilag 

Ingen. 

Formandskabet indstiller, 

• At Landsbyforum tager orientering til efterretning. 

Beslutning 

Landsbyforum tog orienteringen til efterretning. 
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04.21.00-A00-5-21 

3.        Orientering fra Udvalget fra Strategisk by- og landdistriktsudvikling 

Sagsfremstilling 

Formanden orienterer fra møde i Udvalget for Strategisk by- og 

Landdistriktsudvikling. 

Bilag 

Ingen. 

Formandskabet indstiller, 

• Landsbyforum tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 

Landsbyforum tog orienteringen til efterretning. 
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04.21.00-A00-5-21 

4.        Drivmidler 

Sagsfremstilling 

Formand for Udvalget for Strategisk by- og landdistriktsudvikling, Tim Jensen 

orienterer om Udvalgets drøftelse af, hvordan kommunen kan bidrage med 

brændstof i forbindelse med de frivilliges arbejde med grønne områder, fx 

brændstof til landsbyens plæneklipper eller lignende. 

 

 

Tim Jensen og Tonny Pedersen, chef for Park & Vej oplyste på mødet, at det er 

besluttet, at kommunen kan tilbyde et benzin-kort til de ildsjæle i landdistriktet og 

kommunens byer, som selv ønsker at vedligeholde grønne arealer og lignende, 

som kommunen ikke længere drifter.  

 

Det er en forudsætning for at få et benzin-kort, at ildsjælene er tilknyttet en lokal 

forening med cvr-nummer. Der lægges loft på kortet, dvs. at der er et 

maksimumbeløb, der kan hæves for om året. Indehavere af benzin-kortet skal 

hver måned indsende kvitteringer for køb af brændstof til Park & Vej.  

 

Benzin-kortet og vejledning om brugen af dette fås ved henvendelse til: 

Tonny Pedersen, Park & Vej  

./. Mail: tonny.pedersen@hjoerring.dk 

Mobil:+4541226841 

 

./. Kvitteringerne skal sendes på mail karen.joergensen@hjoerring.dk eller afleveres 

til Karen Jørgensen Vesterhede Vej 251 9800 Hjørring 

 

Hos Park & Vej er der også mulighed for at få affaldsposer, hundeposer m.m. i 

forbindelse med opgaver, som ildsjælene selv udfører lokalt. 

 

Bilag 

Ingen 

Administrationen indstiller, 

• At Landsbyforum tager orienteringen til efterretning. 
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Beslutning 

Landsbyforum tog orienteringen til efterretning med tilfredshed. 
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04.21.00-A00-5-21 

5.        Drøftelse af samarbejde og udvikling i Landsbyforum genoptages 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med den fælles drøftelse på maj-mødet af, hvordan samarbejdet 

mellem Landsbyforum og administrationen kan tilrettelægges inden for de givne 

rammer, besluttede Landsbyrum at: 

 

• De fire årlige møder i Landsbyforum afholdes i landdistriktet og 

Landsbyforum står for det praktiske omkring møderne. 

 

• Landsbyforum afholder formøder forud for møderne i Landsbyforum og 

bidrager med emner til dagsordenen efter behov.  

 

• Landsbyforum stiller sig gerne til rådighed for andre ildsjæle med deres 

viden og erfaring. 

 

 

På mødet den 30. august drøftes de allerførste erfaringer med ovenstående tiltag 

og behov for eventuelle justeringer? 

 

Landsbyforum ønsker også at drøfte, hvilken bistand kommunen fremover kan 

tilbyde i forbindelse nye projekter, tiltag og idéer, der opstår ude i 

lokalområderne. Ikke alle ildsjæle er er rutinerede og kan have brug for 

assistance for at komme videre med en idé eller et projekt.  

 

Landsbyforum ønsker at høre, hvordan kommunen/administrationen kan bruge 

medlemmernes kompetencer og erfaring i landdistriktsarbejdet. 

 

 

Opsamling på mødet: 

 

Det fungerer fint at afholde Landsbyforums møder i landdistriktet. November-

mødet afholdes i Lendum Kultur og Borgerhus. 

 

Der også tilfredshed med, at Landsbyforum afholder eget formøde. Man ønsker, 

at administrationens udkast til dagsorden ligger klar til Landsbyforums formøde. 

Gerne med input til dagsordenen, som eksempelvis orientering fra kulturområdet. 
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Næste formøde afholdes af Finn Østergaard, Birgitte Maren Søgaard, Kirsten 

Walther og Tove Marquardsen.  

 

På formandens opfordring blev det besluttet, at der skal udarbejdes en 

medlemsoversigt og -kompetenceplan (med bistand fra administrationens), som 

gør det lettere for medlemmerne at se, hvordan de kan bruge hinanden i 

forbindelse med deres landdistriktsarbejde.  

 

 

 

Formandskabet indstiller, 

• At Landsbyforum drøfter emnerne.  

Beslutning 

Landsbyforum besluttede: 

• at forsætte ordningen med at afholde de fire årlige møder i Landsbyforum 

ude i landdistriktet, 

• at fortsætte ordeningen med at afholde egne formøder, og  

• at der skal udarbejdes en medlemsoversigt og kompetenceplan, som gør 

det lettere for medlemmerne at se, hvordan de kan bruge hinanden i 

forbindelse med deres landdistriktsarbejde.  
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6.        Oversigt over ansøgninger til vedligeholdelsespuljen 

Sagsfremstilling 

Sagsfremstilling 

Budgetbeløbet for vedligeholdelsesmidler i 2021 er 380.268 kr. Inden denne 

runde er der i år bevilget 163.529 kr. til vedligeholdelsesprojekter. Der resterer 

således i alt kr. 216.739 kr. svarende til ca 57 % af årets budget.  

Der er til denne runde indsendt ansøgninger for i alt 102.088 kr. Det svarer til ca. 

26 % af årets samlede økonomiske ramme (eller ca. 47 % 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 102.088 58.116  

4. runde november 2021 
  

I alt  266.617 221.645 

 

Ansøgninger i skemaform til mødet den 30. august 2021. 

 

  

Landsby  Ansøger  Emne  Ansøgte 

beløb i 

kr. 

Bevilget 

beløb i 

kr. 

1 Mygdal Mygdalgruppen Udstyr til frivillige 20.000 0 kr. 
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(Galleri 

Mygdalhus) 

kr. 

2 

Lønstrup 

Lokalhistorisk 

Forening for 

Lønstrup og 

omegn 

Infotavle 

Naturkatastrofen 

1877 

10.000 

kr. 

10.000 

kr. 

3 
Tornby 

Tornby 

Forsamlingshus 

Udskiftning af 

gulvvaskemaskine 

20.000 

kr. 
0 kr. 

4 

Vidstrup 
Vidstrup 

Borgerforening 

Vedligehold af 

bygninger og 

faciliteter 

22.472 

kr. 

20.000 

kr. 

5 
Gjurup 

Gjurup 

Beboerforening 
2 x gasgrill 9.998 kr. 9.998 kr. 

6 

Bjergby 

Aktivitetshuset 

Solhjem Bjergby-

Mygdal 

Vedligeholdelse 

Peterspladsen 
3.618 kr. 3.618 kr. 

7 
Tversted 

Made in 

Tversted 

Renovering af 

skurvogn 
6.000 kr. 4.500 kr. 

8 

Lønstrup 

Lokalhistorisk 

Forening for 

Lønstrup og 

Omegn  

Tavle til info om 

Faresignalstationen 

10.000 

kr. 

10.000 

kr. 

 

I alt   102.088 

kr. 

58.116 

kr. 

 

 

Formandskabet indstiller, 

• At orienteringen tages til efterretning. 

 

Bilag 

Ingen. 
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01.02.03-Ø40-10-21 

7.        Vedligeholdelsespuljen 2021 - Mygdal - Udstyr til frivillige i 

Mygdalgruppen 

Ansøger 

Mygdalgruppen (Galleri Mygdalhus). 

Resumé 

Der søges midler til indkøb af en gulvvaskemaskine, så det nye skridsikre, 

nobrede gulv i galleriet kan vaskes rigtigt rent. Det er vanskeligt med klud og 

kost, og der kommer mange gæster i huset løbet af året, så der er ofte brug for 

gulvvask. 

Ansøgt beløb 

20.000 kr. 

Vurdering 

Ansøgningen kan ikke imødekommes med støtte, da Mygdal allerede har fået 

bevilget 20.000 kr. af 2021-puljen til renovering af klubhus i Mygdal på sidste 

møde i 2020. I følge kriterierne til vedligeholdelsespuljen kan hver landsby max 

bevilges 20.000 kr. om året. 

 

 

Mygdal har tidligere modtaget følgende tilskud fra vedligeholdelsespuljen: 

 

2021 20.000 kr.  Renovering af klubhus i Mygdal 

2020 20.000 kr. Nye hårtørrere 

2019 17.750 kr. Flagstænger og infotavle 

 

Bilag 

1. Ansøgning 
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Formandskabet indstiller, 

• At ansøgningen ikke imødekommes med støtte. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen. 

Bilag 

• Ansøgning 
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01.02.03-Ø40-11-21 

8.        Vedligeholdelsespuljen 2021 - Lønstrup - Infotavle Naturkatastrofen 

1877 

Ansøger 

Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn. 

Resumé 

Der søges støtte til opsætning af kortbordskassette ved siden af mindestenen for 
Naturkatastrofen den 11. august 1877. Besøgende undres, når de står ved 
stenen og spørger sig, hvad skete der dengang? Foreningen ønsker at tydeliggøre 
begivenheden, som blev starten på Lønstrup som badeby.  

Ansøgt beløb 

10.000 kr. 

Vurdering 

 

Det er vurderingen, at ansøgningen opfylder tildelingskriterierne til 

Landsbyforums vedligeholdelsespulje.  

 

Lønstrup har tidligere modtaget støtte fra Vedligeholdelsespuljen: 

 

2019 9.000 kr. Udskiftning af låger på infotavle ved Kompasrosen 

2019 
4.333,3 
kr. 

Udskiftning af fælles kopimaskine til 20.000 kr. Udgift uddelt 
blandt Lønstrup, Skallerup og Vennebjerg 

2018 
15.000 
kr. 

Bekæmpelse af borebiller ved Lønstrup Gl. Redningsstation 

 

Bilag 

1. Ansøgning 

2. Naturkatastrofe - Foto 
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Formandskabet indstiller, 

• At ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen. 

Bilag 

• naturkatastrofenfoto 

• Ansøgning 

• Ansøgers navn 
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01.02.03-Ø40-12-21 

9.        Vedligeholdelsespuljen 2021 - Tornby - Udskiftning af 

gulvvaskemaskine 

Ansøger 

Tornby Forsamlingshus. 

Resumé 

Tornby Forsamlingshus gamle gulvvasker er slidt op, derfor søges der om støtte 

til indkøb af en ny. 

Ansøgt beløb 

Der søges ialt om 20.000 kr. 

Vurdering 

 

Ansøgningen vurderes at være i overensstemmelse med tildelingskriterierne til 

Landsbyforums vedligeholdelsespulje. 

 

Administrationen har efter mødet erfaret, at organiseringen af Tornby 

Forsamlingshus, som aktieselskab betyder, at Tornby Forsamlinghus ikke kan 

støttes med midler fra vedligeholdelsespuljen.  

Det aftaltes på mødet, at man i Tornby undersøger mulighederne for anden lokal 

løsning på behovet for gulvvaskemaskine i byens forsamlingshus. 

 

 

Tornby har tidligere modtaget støtte fra vedligeholdelsespuljen: 

 

2020 20.000 kr. Twonby Arbejdslaug - 

Arbejdsredskaber 

2019 20.000 kr. Grej til pedelordning 

2018 10.800 kr. AV-udstyr 

2018 9.200 kr. Renovering af 

madpakkelokalitet 
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Bilag 

1. Ansøgning 

Formandskabet indstiller, 

• At ansøgningen imødekommes med støtte. 

Beslutning 

Behandling af ansøgning udsættes indtil, man har en afklaring i Tornby 

vedrørende gulvvaskemaskinen. 

 

Landbyforum gav formandskabet mandat til at behandle en evt. ny ansøgning og 

træffe den endelige beslutning om et evt. tilskud. 

Bilag 

• Ansøgning Tornby Forsamlingshus Gulvvaskemaskine 
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01.02.03-Ø40-13-21 

10.        Vedligeholdelsespuljen 2021 - Vidstrup - Vedligehold af bygninger 

og faciliteter 

Ansøger 

Vidstrup Borgerforening. 

Resumé 

Foreningen søger om støtte til en række vedligeholdelsesopgaver og til indkøb af 

plæneklipper. 

 

Taget på det lille museum ved vandværket er utæt, og der skal lægges nyt 

tagpap på. Afløb/kloak i mosteriet skal slamsuges, og der skal etableres en ny 

faskine til afløbsvand. Og endelig er der behov for ny plæneklipper og trimmer, 

da det gamle grej er udtjent. 

Ansøgt beløb 

Reparation af tag ifl. tilbud 10.838 kr. 

Kloak/faskine iflg., overslag 7.500 kr. 

Ny plæneklipper/trimmer 4.134 kr. 

 

Ialt kr. 22.472 

Vurdering 

Ansøgningen vurderes at være i overensstemmelse med tildelingskriterierne til 

Landsbyforums vedligeholdelsespulje. Hver landsby kan dog max bevilges 

20.000 kr. om året. 

 

Vidstrup har tidligere modtaget støtte fra Vedligeholdelsespuljen: 

 

2020 19.800 kr. Anskaffelser til vedligehold 

2019 7.245 kr. Vedligeholdelse og forbedring 

af det lille museum i Vidstrup 

2019 12.755 kr. Nye borde til forsamlingshuset 
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Bilag 

1. Ansøgning 

Formandskabet indstiller, 

• At ansøgningen i mødekommes med en støtte på 20.000 kr. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen. 

 

Bilag 

• Ansøgning 
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01.02.03-Ø40-14-21 

11.        Vedligeholdelsespuljen 2021, Gjurup - Grill 

Ansøger 

Gjurup Beboerforening. 

Resumé 

Der søges om støtte til indkøb af 2 x gasgrill som erstatning for de gamle, som er 

udtjente. De to grill skal anvendes ved diverse arrangementer i 

beboerforeningen, herunder den årlige markfest, julefrokost samt diverse. 

Derudover tænkes det anvendt som udlån til byens beboere efter behov. 

Ansøgt beløb 

2 x gas grill á 4.999 kr. 

Ansøgte beløb: 

Ialt 9.998 kr. 

Vurdering 

Ansøgningen vurderes at være i overensstemmelse med tildelingskriterierne til 

Landsbyforums vedligeholdelsespulje. 

 

Gjurup har tidligere modtaget støtte fra vedligeholdelsespuljen: 

 

2020 7.128 kr. Hynder til stole 

2019 17.048 kr. Udskiftning af borde og stole til 

beboerlaugets telt 

2018 20.000 kr. Etablering af 

samlings/rastepladser 

 

Bilag 

1. Ansøgning 
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Formandskabet indstiller, 

• At ansøgningen i mødekommes med en støtte på 9.998 kr. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen. 

 

Bilag 

• Ansøgning 
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01.02.03-Ø40-15-21 

12.        Vedligeholdelsespuljen 2021, Bjergby - Vedligeholdelse 

Peterspladsen 

Ansøger 

Aktivitetshuset Solhjem Bjergby-Mygdal. 

Resumé 

Foreningen Aktivitetshuset Solhjem Bjergby-Mygdal står i dag med ansvaret for 

Peterspladsens dyr og vedligehold af pladsen.  

 

Vedligeholdelse, beplantning og græsslåning på pladsen sker i samarbejde med 

Hjørring Kommune mens andre arealer slåes af foreningens medlemmer.  

 

Maling af stolper afrensning og vedligeholdelse af dyrene på pladsen og 

omgivelserne og udgifter forbundet hermed er tidligere afholdt af Peterspladsens 

Venner og Aktivitetshuset Solhjem. Man ønsker nu at søge støtte til 

vedligeholdelsesarbejdet. Arbejdet med afrensning af dyrene er tidligere sket 

manuelt med vand, sæbe og knofedt, men det ønsker man fremover at bruge 

professionel hjælp til.  

 

Foreningen har en ældre benzindrevet buskrydder, som man ønsker at udskifte. 

Ansøgt beløb 

Maling og pensler - Gori 88 olie RAL9210  kr. 498,00 (3 års forbrug)  

Makita Buskrydder med batteri  kr. 1620,00 

HP Service algebehandling og afrensning  kr. 1500,00  

Ialt kr. 3618,00  

 

Der søges om 3.618 kr. incl moms. 

Vurdering 

Ansøgningen vurderes at være i overensstemmelse med tildelingskriterierne til 

Landsbyforums vedligeholdelsespulje. 
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Bjergby har tidligere modtaget støtte fra Vedligeholdelsespuljen: 

 

2020 10.000 kr. Vedligehold af De Grå Mænds 

pavillon 

2020 3.628 kr. Mountainbikebanen i Bjergby 

2020 2.648 kr. Fælles pladevibrator 

2020 990 kr. Brandsikkerhed Skoleskoven 

2020 5.334 kr. Vedligehold af mountainbikerute 

2019 15.000 kr. (Delt med 

Mygdal) 

Workshop, projektor og mobilt 

lærred 

2019 7.300 kr. Maling og træbeskyttelse m.m. 

til vedligehold 

 

Bilag 

1. Ansøgning 

2. Vedligeholdelsesplan Peterspladsen 

Formandskabet indstiller, 

• At ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen. 

 

Bilag 

• Ansøgning 

• Aktivitetshuset Solhjem -vedligeholdelsesplan Peterspladsen 
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01.02.03-Ø40-16-21 

13.        Vedligeholdelsespuljen 2021, Tversted - Vedligehold Made in 

Tversted 

Ansøger 

Made in Tversted 

Resumé 

Made in Tversted søger støtte til vedligeholdelse af skurvogn. 

 

Made in Tversted, der er en festival for unge, har overtaget en skurvogn efter 

Tversted marked, som lukkede i efteråret 2019. Skurvognen flyttet fra en privat 

adresse til stadion i Tversted, Fælledvej 3, hvor Made in Tversted afholder en 

årlig festival.  

 

Skurvognen trænger til vedligeholdelse. Hele vognen skal males udvendig; 

sandsynligvis i en ny farve så den passer ind i Made in Tversteds koncept og til 

den nye placering ved BTI´s klubhus på Fælledvej. Tagpappet på taget er utæt 

og skal også repareres. 

Ansøgt beløb 

Maling og malergrej 4.000 kr. 

Reparation af tagpap 2.000 kr. 

Ialt 6.000 kr. 

 

Ialt 6.000 kr. 

Vurdering 

Det er vurderingen, at ansøgningen er i overensstemmelse med 

tildelingskriterierne til Landsbyforums veligeholdelsespulje. 

 

Der ansøges om en støtte på 6.000 kr., men der kan max bevilges en støtte på 

4.500 kr., da Tversted allerede har modtaget 15.500 kr. fra 

vedligeholdelsespuljen i 2021. Hver landsby kan max bevilges 20.000 kr. om året 

fra vedligeholdelsespuljen. 
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Tversted har tidligere modtaget støtte fra Vedligeholdelsespuljen: 

 

2021 15.500 kr.  Reparation af gulv i 

Klitgården 

2017 10.000 kr. Reparation og opdatering af 

lydanlæg 

2017 10.000 kr. Årer til redningsbåd 

 

Bilag 

1. Ansøgning 

2. Fotografier af skurvogn 

Formandskabet indstiller, 

• At ansøgningen imødekommes med en støtte på 4.500 kr. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen. 

 

Bilag 

• Skurvogn trænger til maling 

• Skurvogn flyttes 

• Skurvogn betragtes 

• Ansøgning 
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01.02.03-Ø40-17-21 

14.        Vedligeholdelsespuljen 2021 - Lønstrup - Tavle til info om 

Faresignalstationen 

Ansøger 

Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn. 

Resumé 

Der søges om støttet til kortbordskassette, som opsættes ved siden af 

Faresignalstationen, der er en vigtig del af byens historie som fiskerby. Kassetten 

er med fotos, kort tekst og QR kode, der henviser til hjemmeside med yderligere 

information. Foreningen har arbejdet på denne information siden "Samling og 

sammenhold" 2011 og ønsker den nu realiseret.  

Ansøgt beløb 

10.000 kr. 

Vurdering 

Ansøgningen vurderes at være i overensstemmelse med tildelingskriterierne til 

vedligeholdelsespuljen.  

 

Lønstrup har tidligere modtaget støtte fra Vedligeholdelsespuljen: 

 

2019 9.000 kr. Udskiftning af låger på infotavle ved Kompasrosen 

2019 4.333,3 
kr. 

Udskiftning af fælles kopimaskine til 20.000 kr. Udgift uddelt 
blandt Lønstrup, Skallerup og Vennebjerg 

2018 15.000 
kr. 

Bekæmpelse af borebiller ved Lønstrup Gl. Redningsstation 

 

Bilag 

1. Ansøgning 

2. Foto af Faresignalstation 
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Formandskabet indstiller, 

• At ansøgnigen imødekommes med det ansøgte beløb. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen. 

 

Bilag 

• Ansøgers navn 

• Faresignalstation 
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04.21.00-A00-5-21 

15.        Planlægning af LAG Nords stormøde - status 

Sagsfremstilling 

Repræsentanter fra Landsbyforum sidder med i arbejdsgruppe sammen med 

kollegaer fra landdistriktet i Brønderslev og Fredrikshavn kommuner omkring 

planlægningen af LAG Nords stormøde den 9. oktober. Koordinator Tove Fønss, 

LAG Nord orienterer om status på planlægningen af stormødet, som afholdes i 

Kulturcenter Vendsyssel i Sæsing. 

 

Tove Marquardsen og Flemming Jensen, repræsenterer Landsbyforum i 

arbejdsgruppen. Programmet for stormødet er ved at være på plads. Mødet 

består af flere oplæg og aktiviteter, som foregår i forskellige sale, så det er muligt 

for deltagerne at lytte til forskellige oplægsholdere, hente inspiration fra andre 

ildsjæleprojekter og aktiviteter samt mulighed for at møde ildsjæle-kollegaer og 

networking. 

 

Programmets 4 oplægsholdere er på plads; fremgår af bilag. Landsbyforum 

opfordres til at orientere om stormødet i deres bagland, så interesserede kan få 

det i kalenderen. Når det samlede program for stormødet er færdigt, vil det 

fremgå, hvordan man tilmelder sig mødet. Det er besluttet, at interesserede skal 

tilmelde sig mødet sammen med to andre ildsjæle, så man sammen får ny 

inspiration, som man kan drøfte og bruge i sit frivillige arbejde lokalt.  

Bilag 

Ingen. 

Formandskabet indstiller, 

• At Landsbyforum tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 

Landsbyforum tog orienteringen til efterretning. 
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04.21.00-A00-5-21 

16.        Lokalblade 

Sagsfremstilling 

Medlem af Landsbyforum ønsker at høre de øvrige medlemmers erfaring med 

lokalblade. Har landsbyerne/lokalområderne et lokalt blad eller lignende? 

Hvordan er det organiseret, og hvordan er interessen for bladet og erfaringen 

med udgive det? 

 

Medlemmerne orienterede om, hvordan der informeres og kommunikeres i deres 

lokalområde samt om, hvordan opgaven er organiseret. 

 

 

Formandskabet indstiller, 

• At Landsbyforum drøfter emnet. 

Beslutning 

Landsbyforum drøftede emnet. 

  



 
 
 
 Hjørring Kommune 

 30. august 2021 

 Side 30. 

 

04.21.00-A00-5-21 

17.        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. 
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04.21.00-A00-5-21 

18.        Orientering fra kommunen 

Sagsfremstilling 

Administrationen orienterer om emner med relevans for Landsbyforum og 

landdistriktet på mødet. 

 

• Kommuneplan 2021 vedtages på byrådsmødet i september.  

 

• Hjørring Kommunes Arkitekturpris 2021 og Hædrende omtale for god 

arkitektur uddeles ved et offentligt arrangement i Kornets Hus den 7. 

oktober kl. 16.30 -18.00. Alle er velkomne. 

 

• Naturkommunen inviterer Landsbyforum til Naturaften i Tolne 

Skovpavillon den 14. september kl. 17.00, jf. bilag. 

Bilag 

Ingen. 

Formandskabet indstiller, 

• At orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Landsbyforum tog orienteringen til efterretning. 

Bilag 

• Invitation_naturdag_14_september (002) 
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19.        Eventuelt 

Sagsfremstilling 

I Vidstrup arbejder man med Vild med Vilje og har brug for rådgivning i forhold til 

pasning af områderne. Tonny Pedersen tilbyder, at Park & Vej kan vejlede om 

drift af Vild med Vilje, men man kan ikke påtage sig opgaver i den forbindelse. 

Formandskabet indstiller, 

• At punkter under eventuelt tages til efterretning. 

Beslutning 

Landsbyforum tog orienteringen til efterretning. 
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