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Referat

1. Ansøgning fra Rømø Lokalmuseum om tilskud til opgradering af
formidling af udstilling
20.00.00-G01-18-17

Sagsfremstilling
Rømø Lokalmuseum søger om tilskud til opgradering af formidlingen af deres udstilling på
Nationalmuseets Kommandørgård i Toftum.
Foreningen ønsker at forsyne alle plancherne med QR-tags, så besøgende med Iphones/smartphones kan hente lydfiler til alle plancherne på dansk, tysk og engelsk.
Bestyrelsen har selv forfattet teksterne, foretaget oversættelse og speakerindtaling i
professionelt lydstudie på de tre sprog. Men foreningen mangler penge til diverse nødvendigt
udstyr.
Foreningen ønsker at være klar med projektet til turistsæsonens begyndelse i maj/juni 2017.
Målgruppen er alle besøgende og turister på Rømø og omegn. Hele kommunen vil få et endnu
bedre indblik i øens og egnens historie. Også turister fra andre steder i Danmark og ikke
mindst udenlandske turister vil blive oplyst om de historiske facts og der vil blive tiltrukket
besøgende til Rømø til gavn for øen og Sønderjyllands udvikling og vækst som turistmål.
Endelig mener foreningen at det vil det øge besøgstallet i Nationalmuseets Kommandørgård og
bibringe større éntreindtægter til gårdens faste udstilling.
Foreningen peger på at specielt med 100-året for Genforeningen i 2020 vil interessen for den
dansk/tyske historik i det Sønderjyske område utvivlsomt være i fokus.
Med QR-tags vil det kunne glæde foreningen at kunne informere bedre om historikken på en
levende måde i tråd med tidens stadigt voksende interesse for at benytte sig af den nyeste
teknologi i form af I-phones og smartphones.
Projektor med lyd og lærred er til visning af billedserie om Rømø-skibe på bagvæggen i
udstillingslokalet. Vi har en samling fine billeder og fotos af malerier m.v. af Rømø-skibe, som
vi vil vise som power-point præsentation med lyd tilsat i form af indtalte tekster/forklaringer.
Billederne af skibene vil køre som loop, således at billedserien automatisk starter forfra hver
gang billedserien er vist til ende.
Foreningen samarbejder med Nationalmuseet, med Turistforeningen på Rømø, de
erhvervsdrivende i området og arrangører af ture og udflugter rundt omkring i Danmark, der
altid kan få informationer og forslag tilsendt. Foreningens bestyrelse ligger også mange timer i
projektet og forberedelse af det.
Udstillingen på Kommandørgården omfatter også udover plancherne glasmontrer med antikke
nautiske genstande, søfartsbøger m.v. Et scoop har været, at foreningen fra en kaptajnsgård
på Rømø fik skænket alle gamle paneler til en antik kaptajnskahyt og fik genopbygget
kahytten på udstillingen med fuldt inventar og udstyr.
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.

Økonomi
Overskud 2015: 18.412 kr. (til fornyelse af slidte plancher)
150.000 kr. (sikringskonto til ny udstilling 2021/22)
Budget:
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Tekstforklaring
Printer til A3 format
PC til fremstilling af QR-tags og behandling af lydfiler
Projektor med lyd
Lærred til projektor
Blæk, diverse farver, til printer
2 stk. lysspots til belysning af skiltning vedr. lydfiler
Udgifter til fragt af udstyr, ca.
Egne timer
Udgifter i alt:

Indtægter inkl. moms:
Egenfinansiering: Bestyrelsens 200 arbejdstimer, se ovenfor

Referat

Udgifter kr.
2.124
3.339
10.879
734
586
2.400
500
20.000 (200 timer)
40.562

Indtægter
20.000 kr.

Ansøgte beløb: 20.562 kr.
Tilskudsberettiget beløb: 15.421,5 kr.

Bilag


Ansøgning_01.pdf

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

ansøgningen drøftes.

Beslutning
Landdistriktsudvalget bevilliger 10.879 kr. til projektor med lyd samt lærred til projektor 734
kr.
Karin Kjærgaard, Svend Erik Mathiesen, Lisbeth Bang Petersen, Niels Feddersen Dahlmann og
Flemming Gjelstrup deltog ikke i mødet
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Referat

2. Ansøgning fra Arrild Lokalråd om tilskud til etablering af
multibane
20.00.00-G01-19-17

Sagsfremstilling
Arrild Lokalråd søger om tilskud til at etablere multibane på den nuværende
rulleskøjte/skøjtebane i området mellem Arrild Feriebys restaurant og svømmehallen (se
vedhæftet tegning).
Banen anlægges i foråret 2017 og forventes færdig ca. 1. juni 2017. Målgruppen er børn og
unge, såvel fastboende som gæster i feriebyen. men også børnehuset og skolen, og sidst men
ikke mindst Arrild Idrætsforening, der vil kunne tilbyde yderligere aktiviteter i form af hockey,
streetbasket og streetfodbold.
Arrild Lokalråd samarbejder med Arrild Idrætsforening og Grundejerforeningen for Arrild
Ferieby.
Forvaltning gør opmærksom på at Landdistriktsudvalget tidligere har bevilliget støtte på
30.000 kr. til Arrild Lokalråd til en multibane, der dog ikke blev etableret. Lokalrådet har
desuden søgt Folkeoplysningsudvalget om støtte som bevilligede 30.000 kr.
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.

Økonomi
Tilbud 1: 370.187,50 kr.
Tilbud 2: 479.427,50 kr.
Forventede indtægter: 296.500 kr.
Ansøgte beløb: 50.000 kr.
Restbeløbet søges inddækket af Tønder Kommune

Bilag


Ansøgning_01.pdf

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

Arrild Lokalråd bevilliges 30.000 kr. til en multibane.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Karin Kjærgaard, Svend Erik Mathiesen, Lisbeth Bang Petersen, Niels Feddersen Dahlmann og
Flemming Gjelstrup deltog ikke i mødet
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Referat

3. Ansøgning fra Højer Idrætsforening om tilskud til etablering af
multibane
20.00.00-G01-22-17

Sagsfremstilling
Højer Idrætsforening søger om tilskud til etablering af 16x32 m. multibane ved Marskhallen i
Højer.
Multibanen skal etableres på den ene af de to gamle tennisbaner ved siden af den nuværene
aktive petanquebane. Tennisbanen, som multibanen skal etableres på, har ikke været brugt i
mange år, men ligger blot hen til ingen nytte.
Foreningen ønsker at opstarte etablering af banen til sommer, når finansieringen forhåbentligt
er på plads.
Ideen med multibanen er at grupper af børn, unge og voksne på multibanen kan udfolde sig på
en ny måde med udendørs aktiviteter som håndbold, hockey, volleyball, tennis og selvfølgelig
også fodbold. Også medlemmer af Højer Idrætsforening skal have mulighed for at benytte
banen, således at alle i lokalsamfundet kan have glæde af multibanen. Nogen har ligeledes
tilkendegivet interesse for igen at kunne spille tennis i Højer, hvorfor foreningen tror på en
mangforldighed af aktiviteter på banen.
Højer Idrætsforening har breddeidrætten i centrum, og foreningen udbyder flere forskellige
idrætsgrene for sine medlemmer. Interessen for holdsport bl.a. 11-mands udendørs fodbold er
dalende på landsplan. Dette gælder ifølge foreningen også i Højer. For at fastholde og styrke et
godt og sundt aktivitetesniveau i Højer Idrætsforening har foreningen derfor gennem et stykke
tid arbejdet med ideen om at etablere en multibane ved Markshallen. I ansøgningen peger
man på at Højer Idrætsforenings medlemmer, skolerne i Højer samt lokalbefolkningen vil få
gavn af, at der bliver etableret en multibane.
Forvaltningen gør opmærksom på at Idrætsforeningen inden etablering af multibanen skal
have indhentet de nødvendige tilladelser fra kommunen.
Derudover peger forvaltningen på at Landdistriktsudvalget med eventuel støtte til Højer
Idrætsforening kan understøtte Landdistriktspolitikkens mål 1, hvor landdistrikterne
markedsføres for deres styrker og kvaliteter.

Økonomi
Likvid formue: 275.302 kr.
Tilbud 1: 370.000 kr.
Tilbud 2: 472.756 kr. Hertil kommer pris for jordarbejde, tennisnet og belysning: i alt 55.000
kr.
Forventede indtægter:
Tønder Kommune - estimat
Lokale Fonde - tilsagn givet
DGI Lokalforeningspuljen - estimat
Eksterne Fonde - estimat
Egenfinansiering

50.000 kr.
70.000 kr.
15.000 kr.
110.000 kr.
75.000 kr.

I alt

320.000 kr.

Ansøgte beløb: 50.000 kr.
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Referat

Bilag


Ansøgning_01.pdf

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

Højer Idrætsforening bevilliges 30.000 kr. til en multibane.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Karin Kjærgaard, Svend Erik Mathiesen, Lisbeth Bang Petersen, Niels Feddersen Dahlmann og
Flemming Gjelstrup deltog ikke i mødet
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Referat

4. Ny ansøgningsrunde til bredbåndspuljen
20.00.00-G01-20-17

Sagsfremstilling
Energistyrelsen forventer at åbne op for en ny ansøgningsrunde til Bredbåndspuljen fra første
kvartal 2017.
Der er afsat knapt 40 mio. kr. til fordeling af bredbåndspuljen 2017. Bredbåndspuljen kan
søges til at forbedre bredbåndsforbindelsen for borgere, virksomheder og sommerhuse i
områder, hvor der maksimalt er adgang til 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload. Det er
kommuner og lokale sammenslutninger af borgere og virksomheder, der kan søge om tilskud.
Årets ansøgningsrunde forventes at starte inden udgangen af marts 2017 og løbe indtil
september 2018.
Foreløbig holdes der informationsmøder disse steder:
Brønderslev
Dato: Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 15-17
Sted: Rådhuset, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev
Tilmeldingsfrist: Onsdag den 22. marts 2017.
./.

Holstebro
Dato: Mandag den 3. april 2017 kl. 15-17 (Kaffe i kantinen 14.30-15.00)
Sted: Rådhuset, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro (Se information vedr. parkering)
Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 28. marts 2017.
Sorø
Dato: Tirsdag den 18. april 2017 kl. 15-17
Sted: Regionshuset, Alléen 15, 4180 Sorø
Tilmeldingsfrist: Fredag den 7. april 2017.
Ringe
Dato: Mandag, den 24. april 2017 kl. 14.30-16.30
Sted: Rådhussalen, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe
Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 18. april 2017.
Hedensted
Dato: Tirsdag den 25.april 2017 kl. 15-17
Sted: Hornsyld Idrætscenter, Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld
Tilmeldingsfrist: Onsdag den 19. april 2017.
Udover disse steder er der mulighed for at få sat flere møder op, hvis der er nogle kommuner,
der går sammen og retter henvendelse.
Fra Energistyrelsen side ønsker man hjælp til at sprede informationen om puljen og
informationsmøderne.

Bilag


Brev til kommuner.pdf
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Tips_til_kommuner_om_bredbåndspuljen.pdf



Bredbåndsdækning Tønder Kommune.pdf

Referat

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

Landdistriktsudvalget drøfter henvendelsen.

Beslutning
Henvendelsen taget til efterretning.
Karin Kjærgaard, Svend Erik Mathiesen, Lisbeth Bang Petersen, Niels Feddersen Dahlmann og
Flemming Gjelstrup deltog ikke i mødet
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Referat

5. Deltagelse i Folkemøde på Bornholm
20.00.00-G01-21-17

Sagsfremstilling
På sidste Landdistriktsudvalgsmøde drøftede udvalget kort, om det ville give mening at deltage
i Folkemødet på Bornholm. Forvaltningen har kigget på deadlines for leje af f.eks. stadepladser
og tilmelding af events. Her fremgår det at deadline for leje af disse samt tilmelding af events
til dette års program allerede er overskredet for Folkemødet d. 15.-18. juni 2017. Dog er det
relevant at drøfte om udvalget skal være repræsenteret i år på anden vis eller i samarbejde
med andre for at drage erfaringer til næste år.
Ved deltagelse på Folkemødet 2017/18 vil følgende spørgsmål kunne overvejes:






Hvad vil Landdistriktsudvalget bruge en eventuel detagelse til (promovering af en
mærkesag, lobbyarbejde, netværksopbygning)?
Hvilken effekt forventer udvalget at deltagelsen skal have?
Kan der etableres et samarbejde med andre kommuner, organisationer eller projekter
(Tøndermarsk Initiativet, Landdistrikternes Fællesråd, Sønderborg Kommune) omkring
deltagelse?
Hvem er det Landdistriktsudvalget vil i dialog med?
Udarbejdelse af et involverende koncept (F.eks. havde Cevea vendt konceptet omkring
paneldebat om, så det var Mette Frederiksen, der skulle stille kritiske spørgsmål til sine
kritikere. Og Landsforeningen Levende Hav var gået sammen med kunstneren Jens
Galschiøt, der har lavet 70 livagtige brocheskulpturer, der forestillede bådflygtninge,
som ankom til Folkemødet med båd og blev trukket i en karavane gennem gaderne, for
på den måde at skabe opmærksomhed omkring flygtningeproblemet på en
opsigtsvækkende og anderledes måde).

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

udvalget udpeger 2-3 udvalgsmedlemmer som deltager i folkemødet for at
danne sig et indtryk af mødet. Efterfølgende aflægges rapport over, hvad man
fremadrettet skal prioritere.

Beslutning
Mogens Gabs, Kim Wittrup og Karin Kjærgaard er mulige deltager.
Karin Kjærgaard, Svend Erik Mathiesen, Lisbeth Bang Petersen, Niels Feddersen Dahlmann og
Flemming Gjelstrup deltog ikke i mødet
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Referat

6. Orienteringsager til Landdistriktsudvalgets møde den 6. april
20.00.00-G01-3-17

Sagsfremstilling
a. Gensidig orientering herunder:
 Kultur- og Fritidsudvalget
 Projekt Foreningsudvikling
 Folkeoplysningsudvalget
 Formanden orienterer fra diverse møder
b. Agerskov og Infoland
c. Aktivitets-/kursustilskud under FOU
d. Invitation til orientering om udviklingsstrategi for borgere, byer og boliger 2030

Beslutning
a. Gensidig orientering herunder:
 Kultur- og Fritidsudvalget - intet at berette
 Projekt Foreningsudvikling - intet at berette
 Folkeoplysningsudvalget - intet at berette
 Formanden orienterer fra diverse møder:
o formanden deltog i Kick-off konference vedr. den nye Kultur- og Fritidspolitik.
Der var mange engageret til stede.
o Der har været styregruppemøde i 4 + styregruppe. Der er mange aktiviteter på
programmet for 4 + i år. Forankringen lokalt er svært at få gennemført.
b. Agerskov og Infoland: Formandskabet har afholdt møde med Agerskov lokalråd omkring
Infoland. Tilbuddet omkring afholdelses af workshop som Infoland har tilbudt kommer på
næste Landdistriktsudvalgsmøde, hvor man også diskutere generelle krav til Infoland.
c. Aktivitets-/kursustilskud under FOU: § 79 og § 18 kan være mulige steder at søge tilskud til
lokaler. Landdistriktsudvalget inviterer formanden fra Folkeoplysningsudvalget til næste
udvalgsmøde.
d. Invitation til orientering om udviklingsstrategi for borgere, byer og boliger 2030:
Landdistriktsudvalget inviterer til orientering i juni.
- To medlemmer af udvalget har deltaget i Landdistrikternes Fællesråds årsmøde. Det var
spændende møde med mange input.
- 13. sep. er der Borgertræf i Tønder Hallen med en masser aktiviteter som primært
henvender sig til personer over 60 år.
- Områdefornyelsen starter op i Bredebro.
Karin Kjærgaard, Svend Erik Mathiesen, Lisbeth Bang Petersen, Niels Feddersen Dahlmann og
Flemming Gjelstrup deltog ikke i mødet
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Referat

7. Eventuelt til Landdistriktsudvalgets møde den 6. april
20.00.00-G01-4-17

Beslutning
Karin Kjærgaard, Svend Erik Mathiesen, Lisbeth Bang Petersen, Niels Feddersen Dahlmann og
Flemming Gjelstrup deltog ikke i mødet
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