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1. Ansøgning fra Slesvigske køreselskab
20.00.00-G01-25-17

Beslutningstema
Tilskud til ansøgning

Sagsfremstilling
Slesvigsk Køreselskab ansøger om tilskud til afholdelse af traditionskørsel med heste og vogn.
Slesvigsk køreselskab har længe haft et ønske om at kunne tilbyde foreningens medlemmer og
andre kuske muligheden for at deltage i den europæiske anerkendte køredisciplin:
traditionskørsel. Udover konkurrencen er traditionskørslen med til at levendegøre en gammel
tradition og en fælles kulturarv.
Foreningen har indgået en aftale med Schackenborg Slot om at gennemføre konkurrencen i
det som foreningen beskriver som de optimale ramme i og omkring Schackenborg Slot,
slotsparken, Møgeltønder og Gallehus.
Foreningen har aftalt med Borgerforeningen Tranen at denne inddrages i afviklingen og
gennemførslen af konkurrencen i det omfang det ønskes og er muligt. Slesvigsk Køreselskab er
specielt glade for placeringen i Møgeltønder da dele af foreningens medlemmer er
hjemmehørende i og omkring Tønder Kommune.
Det er foreningens ønske at der på sigt bliver tale om en årlig tilbagevendende begivenhed.
2017 arrangementet skal bruges på at vække kuskenes interesse for konkurrencen og for at
give foreningen det nødvendige erfaringsgrundlag for fremtidige konkurrencer.
Konkurrencen indeholder flere discipliner, som bedømmes på baggrund af et internationalt
regelsæt og af uddannede dommere. Der gives bl.a. point for at hesteracen, seletøjet og
påklædningen passer sammen inden for årstal og udtryk. Ekvipagerne sendes også ud på en
rute på ca. 12 km. for efterfølgende at køre gennem en forhindringsbane.
De meget forskellige hestevogne har normalt 2-5 deltagere med som alle indgår i teamet og
bedømmelsen.
Foreningen ønsker at få op til 40 ekvipager med i konkurrencen. I år forventes ca 20
ekvipager. Konkurrencen gennemføres ved minimum 10 ekvipager. De deltagende vogne kan
være alt fra enspænder til firspænder. Desuden kan det være ponyer eller heste der deltager.
Racerne kan variere fra store koldblodsheste til almindelige varmblodsheste og ned til de
mindre ponyracer.
Arrangementet gennemføres lørdag den 12. august 2017. Deltagerne forventes at ankomme
fredag den 11. august 2017 og forventes at afrejse søndag den 13. august 2017. Målgruppen
er hesteejere/kuske fra Tønder Kommune, sønderjylland og resten af landet. Fremadrettet
ønsker man at udvide målgruppen til at omfatte andre nationaliteter.
Hvem får gavn af arrangementet:
 Deltagerne forventes at ankomme fredag og afrejse søndag. Det får betydning for
hoteller, moteller, campingpladser og restauranter i området.
 Hestene vil blive opstaldet på de lokale ridskoler
 Butikker og spisesteder får ekstra omsætning
 Der kommer liv i Møgeltønder by
 Arrangementet er positivt imageskabende for området og en god historie
 Borgerforeningen og skoleklasser inddrages hvor de ønsker det og det er muligt
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Samarbejde:
 Schackenborg Slot
 Møgeltønder Borgerforening Tranen
 Borger fra lokalområdet
 Offentlige myndigheder
 Rideskolen

Økonomi
Likvid formue (31.12.16): 204.916 kr.
Udgifter i alt inkl. moms
Forsikring
Dyrlæge
Smed
2 x dommerhonerar inkl. overnatning, forplejning, kørsel efter gældende regler (2 x
2.500)
Jagthornblæsere
Honerar for klargøring af areal (Schackenborg)
Honerar for reetablering af arealer + grus (Borgerforeningen + skoleklasse)
Leje borde/bænke/højtalere m.m.
Hjælpere på ruten og på forhindringsbanen (Vognmuseets Venneforening
Staldplaketter, rosetter og præmier
PR og markedsføring (flyers, annoncer m.m.)
Skilte til ruten og banen og kort til ruten
Opstalding (2 nætter x 100 kr. x 40 heste)
Overnatning (2 x 250 kr.x 40 deltagere)
Forplejning og drikkevarer til deltagerne (20 ekvipager a 2 personer a 200 kr)
I alt

kr.
3.000
2.000
2.000
5.000
1.000
4.000
4.000
4.000
1.000
3.000
5.000
1.500
8.000
20.000
8.000
71.500

Egenfinansiering: 5.000 kr.
Ansøgte beløb: 66.500 kr.
Tilskudsberettigetbeløb: 49.875 kr.

Bilag


Ansøgning Slesvigsk Køreselskab_01.pdf



Vedtægter, udtalelse og regnskab_01.pdf

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

der bevilliges 75 % af de samlede omkostninger - eksklusiv opstaldning,
overnatning og forplejning/drikkevare til deltagerne - dog maksimalt 25.000 kr.

Beslutning
Landdistriktsudvalget godkender indstillingen.
Karin Lorenzen og Niels Feddersen Dahlmann deltog ikke i mødet
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2. Ungepuljen
20.00.00-G01-23-15

Beslutningstema
Ungepuljen fremadrettet

Sagsfremstilling
Landdistriktsudvalget afsatte i 2015 150.000 kr. til ungepuljen. Ungepuljen blev oprettet som
en pulje for unge til unge og med retningslinjer der skulle medvirke til at gøre det nemt for
målgruppen at søge. Siden puljen blev oprettet er der bevilliget 15.000 kr. til Mejeriet.

Økonomi
Restbeløb på Ungepuljen: 135.000 kr.

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

det drøftes hvad puljen skal bruges til.

Beslutning
Puljen nedlægges på grund af manglende ansøgninger, men at udvalget stadig har fokus på
unge og deres projekter. De resterende midler ønskes at bruges til andre initiativer.
Karin Lorenzen og Niels Feddersen Dahlmann deltog ikke i mødet.
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3. Ansøgning fra foreningen Barrax om tilskud til etablering af
Barrax Skatepark Tønder
20.00.00-G01-11-17

Sagsfremstilling
Foreningen Barrax Tønder ansøger Landdistriktsudvalget om tilskud til etablering af Barrax
Skatepark Tønder
Foreningen vil gerne etablere en skatepark af høj kvalitet i beton på ca. 60 x 35 meter, som
gratis kan bruges på alle niveauer til såvel skateboard, rulleskøjter, BMX og løbehjul.
Beliggenheden vil være i den nordlige del af Tønder Kaserne - med det eksisterende crossfitcenter. En kommende skatepark sætter området under massiv transformation mod at blive en
stor og aktiv del af byen. Samtidig håber foreningen på, at det kan blive startskuddet til en
bølge af kreative og innovative projekter på kasernen.
Området som foreningen ønsker at etablere skateparken på er privatejet og der er endnu ikke
lavet lejeaftalen, men man har snakket om principperne i den: At den skal være uopsigelig i
parkens levetid, at huslejen skal fastlåses på ca. 25.000 årligt, osv.
Projektet blev igangsat omkring 1.8.16, da en initiativgruppe besluttede at arbejde for
skateparken. Siden har gruppen afholdt møder med kommunen, været til fundraisingarrangementer og skrevet ansøgninger. Foreningen håber på at kunne igangsætte byggeriet i
starten af 2018, hvorefter parken formentlig vil være færdig til brug medio 2018.
Hvem er målgruppen
Visionen for Skatepark Tønder er at skabe et uformelt socialt samlingspunkt for regionens børn
og unge i alderen 6-20 år samt barnlige eller aktive voksne. Skatepark Tønder skal være et
gratis tilbud og skal også rumme de børn, som måske ikke passer ind i fodboldklubben eller
hos spejderne. Skuer man uden for bygrænsen, har foreningen et ønske, om en stærk
profilering af både Tønder by og kommune som et sted, der gør noget for børn og unge, men
også for (skate-)turister og potentielle tilflyttere.
Foreningen arbejder på at involvere så mange af brugerne og fra lokalsamfundet som muligt det er vigtigt for foreningen, at byen føler et ejerskab i forhold til parken. En Facebook-gruppe
med 670 medlemmer bekræfter, at der er stor interesse omkring projektet. Foreningen har
holdt møder med Kultur- og Fritidsafdelingen i Tønder Kommune, med hensyn til drift og
medfinansiering. Desuden har foreningen haft kontakt til ressourcepersoner i skate-miljøet
samt andre initiativtagere til lignende projekter.
Foreningen peger på at der med en skatepark er masser af muligheder for at afholde events
og opvisninger samt bruge parken som omdrejningspunkt for integrationsprojekter, koncerter,
sociale projekter, skoleprojekter med mere. Det vil samtidig være et sted, hvor
udefrakommende kan få gratis underholdning til deres børn, mens de gør deres indkøb i og
omkring gågaden, bruger crossfit-centeret eller andre af byens tilbud.
Og ikke mindst vil det puste nyt liv i det stemningsfyldte og historiske miljø omkring kasernen.
Forvaltningen peger på at udvalget med en evt. støtte til projektet vil kunne understøtte
Landdistriktspolitikkens mål 1, hvor landdistrikterne markedsføres for deres styrker og
kvaliteter.
Forvaltningen gør opmærksom på at der tidligere er truffet beslutning om rammer for tilskud
til foreningers bygninger på lejet grund. Her skal der indgås lang lejekontrakt på min. 5 år ved
bevilling af støtte op til 100.000 kr. til byggeri på privatejet jord. Foreningerne anbefales at
indgå lejekontrakt indeholdende nedskrivningsaftale med ejer. Tilskud over 100.000 kr. til fast
ejendom på privatejet jord indstilles fra underudvalg til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget.
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Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller, 9. marts 2017, pkt. 3:
at ansøgningen drøftes.
Landdistriktsudvalget, 9. marts 2017, pkt. 3:
Landdistriktsudvalget ønsker at foreningen kommer med supplerende information i forhold til,
hvilke driftsudgifter der vil være på anlægget samt hvordan de tænkes finansieret.
Derudover ønsker Landdistriktsudvalget at der udarbejdes en realistisk brugerundersøgelse af
behovet for en skatebane. Hvordan modsvarer prisen for skaterbanen behovet i kommunen?
Mogens Gabs og Lisbeth Bang Pedersen deltog ikke i mødet.
Sagen genoptages
På baggrund af udvalgets ønsker om supplerende oplysninger har foreningen indsendt
følgende oplysninger til forvaltningen:


Foreningen har indledt et samarbejde med Tønder Ungdomsskole omkring etablering af
skate-linje/-skole.



Ligeledes samarbejde med AsylSyd omkring skate-integrationsprojekt.



Foreningen har afholdt åbent hus, hvor de forventer at få mange flere hjælpende
hænder med om bord.

Foreningen oplyser desuden at behovet lokalt for en skatepark har været der i mange år, og at
deres Facebook-gruppe har knapt 700 medlemmer. Man ser flere muligheder i skateparken en
blot det lokale og regionale - En skatepark af høj kvalitet kan lokke turister, erhvervsdrivende
(og dermed arbejdspladser) og tilflyttere til byen.
Tønder Barrax har desuden afholdt åbenthus som foreningen betegner som et fint
arrangement med omkring 50 fremmødte i løbet af dagen. Der var mange gode input til både
udformning, finansiering og samarbejder, som foreningen arbejder videre med. Ligeledes
mødte 2 lokalpolitikere op.
Lige nu arbejder foreningen også med en mere midlertidig løsning med træramper, så der sker
noget på projektet. Betonparken er stadig hovedprojektet, men den har en lidt længere
tidshorisont og man ønsker at der gerne må ske noget på kort sigt også. Men træramperne er
ikke del af ansøgningen, dem søger foreningen midler til separat.
Foreningen har indsendt en ny ansøgning (se vedhæftede) med et billigere tilbud end det først
indhentede.
Kommunen har indvilliget i at dække driftsomkostningerne på skatebanen.
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Økonomi
Likvid formue: 10.000 kr.
Egne timer: 100.000 kr
Etableringsudgifter: 2.125.000 kr.
Samlede udgifter: 2.225.000 kr.
Indtægter
LAG (bevillingen fastholdes efter ændring af budget): 396.585 kr.
Toosby Fond (afventer svar efter ændring af budget): 250.000 kr.
Lokale bidragsydere (virksomheder, private, udvalg, fonde): 1.468.415 kr.
Eget bidrag: 10.000 kr.
Ialt: 2.125.000
Driftsbudget:
UDGIFTER
Vedligehold
Pladsleje
El og vand
Diverse
Udgifter total:

BEMÆRKNING
Overfladebehandling

I ALT i kr./år
15.000
24.000
10.000
10.000
59.000

Bilag


Tillæg til ansøgning Barrax_01.pdf



Ny ansøgning Barrax_01.pdf

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

ansøgningen drøftes.

Beslutning
Landdistriktsudvalget bevilliger 80.000 kr. til etablering af Barrax Skatepark Tønder. Der er
tidligere truffet beslutning om rammer for tilskud til foreningers bygninger på lejet grund. Her
skal der indgås lang lejekontrakt på min. 5 år ved bevilling af støtte op til 100.000 kr. til
byggeri på privatejet jord. Foreningerne anbefales at indgå lejekontrakt indeholdende
nedskrivningsaftale med ejer
Karin Lorenzen og Niels Feddersen Dahlmann deltog ikke i mødet.
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4. Forsamlingshuspuljen
20.00.00-G01-17-15

Beslutningstema
Forsamlingshuspuljen fremadrettet

Sagsfremstilling
Landdistriktsudvalget afsatte i 2015 250.000 kr i en pulje (Forsamlingshuspuljen) som
forsamlingshuse kunne søge midler af til udarbejdelse af en energimærkningsrapport. Det
benyttede ca. 24 forsamlingshuse sig af. Efterfølgende kunne der søges op til 10.000 kr. til
forbedring af energimæssige tiltag. Her har 6 forsamlingshuse fået tilskud.
Med energimærkning var det muligt for forsamlingshusene at søge tilskud til f.eks. isolering,
nyt tag, nye vinduer eller døre efter Strategi for By- og Landsbyfornyelse 2014-16. Her har 5
forsamlingshuse ansøgt om tilskud. De 5 forsamlingshuse er:






Branderup
Mjolden (Skærbæk)
Vennelyst (Højer)
Ellum
Tirslund

Et udvalg under Landdistriktsudvalget har sammen med forvaltningen i første omgang indstillet
de 5 forsamlinghuse til at modtage støtte ud fra følgende kriterier:
1. Beskriv husets aktivitetsniveau (ca. timer huset benyttes og til hvad, gerne i de tre
”klumper” udlejning til fester, foreningsaktiviteter, andet)
2. Husets betydning i lokalområdet
3. Bestyrelsens indsats og beskrivelse af husets fremtidsudsigt vedr. aktiviteterne
4. Husets økonomi/regnskab, herunder årligt energiforbrug
5. Husets stand og evt. udfordringer nu og i fremtiden vedr. vedligehold af huset
Herefter er ansøgningerne sendt videre til Teknik og Miljø til vurdering ud fra deres kriterier
inden for strategi for by- og landsbyfornyelse. I Teknik og Miljø har man i udgangspunktet
vurderet forsamlingshusene til og orienteret dem om at de kunne modtage over 50 % i støtte
på baggrund af deres ansøgninger. Den endelige vurdering af ansøgningerne har dog trukket
ud, hvilket har medført at puljen under strategi for by- og landsbyfornyelse er reduceret. Det
er derfor usikkert, hvorvidt den første udmelding kan efterkommes.
Forvaltningen afventer opgørelse over, hvor stort et tilskud til bygningsfornyelse fra By- og
landsbyfornyelsespuljen der kan gives.
Løgumkloster Forsamlingshus har fået bevilliget 10.000 kr. til energiforbedrende tiltag, som
endnu ikke er udbetalt fra Forsamlingshuspuljen.

Økonomi
Resterende puljemidler (Forsamlingshuspuljen): 82.625 kr.
Resterende puljemidler fratrukket Løgumkloster Forsamlingshus: 72.625 kr.
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Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

sagen drøftes .

Beslutning
Restpuljen bibeholdes som et supplement til de to forsamlingshuse som endnu mangler svar
på deres ansøgning i det tilfælde de ikke kan få dækket op til 50 %.
Karin Lorenzen og Niels Feddersen Dahlmann deltog ikke i mødet.
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5. Workshops vedr. Infoland
20.00.00-G01-15-17

Beslutningstema
Afholdelse af workshop i Infoland

Sagsfremstilling
Infoland har tilbudt at afholde workshops for webredaktørerne på Infoland-siderne for de
lokalråd og borgerforeninger der ønsker det. Der foreslås følgende datoer for workshop:
13. september
17. oktober
Workshoppene kan eventuelt placeres med én i den nordlige del og én i den sydlige del af
kommunen.
Begge fra kl. 17.00 – 19.30

Økonomi
2 workshops, á kr. 3.000 = 6.000,00 kr.
Transport beregnet til statens takster, kr. 3.63 pr. km.

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

sagen drøftes.

Beslutning
Der afholdes to workshop dog skal der findes en anden dato end den 17. oktober da det er
midt i efterårsferien.
Karin Lorenzen og Niels Feddersen Dahlmann deltog ikke i mødet.
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6. På tur Tønder 2017
20.00.00-G01-13-17

Sagsfremstilling
På udvalgets sidste møde blev følgende drøftet:
Turen arrangeres til efteråret og kombineres med egne borgere og derudover inviteres en
busfuld af f.eks. universitetsstuderende på turen. Det undersøges hvor det vil være mest
relevant at invitere studerende fra og om bosætningskoordinatoren skal engageres.
Turen må gerne være grænseoverskridende og udvalget ønsker lige som sidste år at der er
guider med. Prisen hæves til 75 kr.
Udvalget ønsker at bruge eksterne konsulenter til at arrangere turen.
På sidste møde ønskede Landdistriktsudvalget forslag fra lokalrådene til steder der skal
besøges. Forvaltningen har dog endnu ikke fået skrevet ud til lokalrådene og efterspørger end
ny deadline for indhentelse af forslag.

Økonomi
Udvalget afsætter 250.000 kr. til turen.

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at
at
at

turen drøftes,
dato for afholdelse af turen besluttes,
en ny deadline for indhentelse af forslag fra lokalrådene besluttes.

Beslutning
Der rettes henvendelse til bosætningskoordinatoren for at høre, hvor studerende kommer fra,
så man får en afklaring af, hvem man eventuelt skal henvende sig til.
Der rettes henvendelse til koordinatoren for 4+ for at skabe sammenhæng mellem 4+ og På
tur i Tønder.
Der vil i denne omgang ikke blive lavet en grænseoverskridende tur.
Turen afvikles den 16. september.
1. juni er deadline for at lokalområderne kan melde bud ind på steder der skal besøges.
Karin Lorenzen og Niels Feddersen Dahlmann deltog ikke i mødet.
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7. Orienteringspunkter til Landdistriktsudvalgets møde den 4. maj
20.00.00-G01-3-17

Sagsfremstilling
a. Gensidig orientering herunder:
 Kultur- og Fritidsudvalget
 Projekt Foreningsudvikling
 Folkeoplysningsudvalget
 Formanden orienterer fra diverse møde:
o
Formanden har deltaget i styregruppemøder i 4+. Musikken til starten på 4+ er
nu på plads.
o Workshops til lokalområder: Sammenskrivene skal sendes ud til lokalområderne.
DemokraCity inviteres til et formøde for at afklare, hvad der skal arbejdes videre
med. Alle lokalråd får deres sammenskriv og en reminder på at der er mulighed
for at gøre brug af konsulentydelse.
o Zeppelin har fået 25.000 kr. fra kommunen som skal bruges på at synliggøre
basen.
b. Ny Kultur- og Fritidspolitik: Der afholdes 6 miniworkshops. Politikken sendes til høring til
juni i udvalget.
- 29. september afholdes frivillige fredag.
- Højer Idrætsforeningen takker for støtte til multibanen.

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Karin Lorenzen og Niels Feddersen Dahlmann deltog ikke i mødet.
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8. Eventuelt til Landdistriktsudvalgets møde den 4. maj
20.00.00-G01-4-17

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Karin Lorenzen og Niels Feddersen Dahlmann deltog ikke i mødet.

4. maj 2017

14

Tønder Kommune – Landdistriktsudvalget

Referat

Underskrifter
Finn P. Hansen

Heidi Kirkegaard

Karin Kjærgaard

Mogens Gabs

Kirsten Damm

Svend Erik Matthiesen

Flemming A. Gjelstrup

Niels F. Dahlmann
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Bilag


Ansøgning Slesvigsk Køreselskab_01.pdf



Vedtægter, udtalelse og regnskab_01.pdf



Tillæg til ansøgning Barrax_01.pdf



Ny ansøgning Barrax_01.pdf
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