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1. Ansøgning fra Bredebro Idrætsforening om tilskud til
renovering af hegn
20.00.00-G01-48-17

Beslutningstema
Landdistriktsudvalget skal tage stilling til om udvalget ønsker at give tilskud til Bredebro
Idrætsforenings renovering af deres hegn omkring deres tennisbane.

Historik
Bredebro Idrætsforening har flere gange ansøgt Folkeoplysningsudvalget om tilskud til deres
tennisbaner. Ansøgningerne er ikke blevet imødekommet da tennisbanerne er privatejet og der
på baggrund af regler for tilskud til tennisbaner kun ydes tilskud til kommunale baner. Af
reglerne fremgår følgende:
”Der ydes tilskud til godkendte folkeoplysende foreninger, der bruger kommunale anlæg. Den
godkendte folkeoplysende forening skal have et medlemstal på min. 20 medlemmer for at
kunne få tilskud.
Tilskuddet dækker klargøring af tennisbaner ved sæsonstart og vedligehold i løbet af sæsonen.
Der bevilges udelukkende tilskud til aktive baner.
Foreningerne skal vedligeholde banerne og påse, at banerne ikke forfalder for at undgå
nedslidning.”
Bredebro Idrætsforening har ansøgt Tønder Kommune, Kultur- og Fritidsudvalget om
overdragelse af tennisbanerne. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. september blev det
besluttede at Tønder Kommune overtager tennisbanerne under forudsætning af at Bredebro
Idrætsforening forinden reparerer hegnet omkring tennisbanerne.
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.

Sagsfremstilling
Bredebro Idrætsforening Tennis søger om tilskud til udskiftning af hegn, skrift af
strammetråd, nyt fletvæv og lukketøj til gamle låger (låsekasser). Foreningen forventer at lave
hegnet i efteråret 2018, så både unge og voksne tennismedlemmer kan få glæde af det når
sæsonen 2018 starter i april måned. Med projektet får tennisbanerne et løft som giver et bedre
udseende med et nyt renoveret hegn. Hegnet hjælper også til at holde boldene inde på
banerne. Derudover bliver det muligt at låse dørene så udefrakommende får det sværere med
at komme ind på banerne.
Forvaltningen gør opmærksom på at foreningen også har ansøgt Folkeoplysningsudvalget om
tilskud på 15.967,45 kr.

Økonomi
Regnskabsår 2016: Indtægter 14.325 kr / udgifter 3.640 kr.
Likvid formue 24.777 kr.
Foreningen er momsregistrert
Tilbud 1: 10.500 kr. excl. moms
Tilbud 2: 15.967,45 kr. excl. moms
Egenfinansiering: 5.000 kr.
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Ansøgte beløb: 15.967,45 kr.
Tilskudsberettiget beløb: 10.967,45 kr.

Bilag


Ansøgning_01.pdf

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

Landdistriktsudvalget afventer, at Folkeoplysningsudvalget har behandlet
ansøgningen.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Lisbeth Bang Pedersen, Niels Feddersen Dahlmann, Kirsten Damm og Flemming Gjelstrup
deltog ikke i mødet.
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2. Ansøgning fra Agerskov Ravne Flok og Trop om tilskud til en
bålhytte
20.00.00-G01-49-17

Beslutningstema
Landdistriktsudvalget skal tage stilling til om Agerskov Spejdere (Agerskov Ravne DDS) skal
modtage tilskud til etablering af en bålhytte.

Sagsfremstilling
Bålhytten opføres hos spejderhytten i Agerskov Vesterhedevej 2 A. Der påtænkes en bålhytte
8 kantet, og ca. 8 meter i diameter. Af materialer anvendes der lærketræ, smedebeslag fra
lokal smed, fundament klargjort af lokal entreprenør, og indlagt elektricitet. Så er det muligt at
gennemføre spejderlære med elektroniske hjælpemidler. Der vil i høj grad blive anvendt
frivillig arbejdskraft fra forældre, ældste spejdere og andre fra området. Projektet påregnes at
kunne gå i gang forår/sommer 2018, og skulle gerne være med fast tag inden efteråret.
Foreningen har fået tilsagn fra lokale håndværkere om udlån af værktøj, maskiner og mindre
materiale behov. Alt arbejde bliver gennemført efter gældende forskrifter mht. sikkerhed og
lign.
Foreningen vil få glæde af en bålhytte til udendørs lære, og til forældrearrangementer.
Foreningen peger på at det er ved bålet spejdere samles, og tilbereder mad, og tilrettelægger
de næste opgaver i gruppen. Foreningen har lige nu kun en bålplads, som er omkranset med
dårlige bænke, som er slidte. En bålhytte ved spejderhytten vil også gøre foreningens område
endnu mere attraktiv for dem som låner deres faciliteter, såsom: skoler, foreninger,
børnehaver, dagplejere, div. andre sociale sammenkomster osv., samt gøre gruppen mere
attraktiv i lokalområdet til at hverve flere medlemmer.
Foreningen forudser også et mindre slid indendøre i spejderhytten efter den har fået bygget en
evt. bålhytte. Mange lektioner kan flyttes ud i bålhytten, også når det er dårligt vejr.
Foreningen lejer sig ind på grunden.
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
Likvid formue 2016: 53.885,91 kr.
Tilbud 1: 114.773,75 kr. inkl. moms
Tilbud 2: 111.297,00 kr. inkl. moms
Eget arbejde: 10.000 kr.
Samlede udgifter: 124.773,75 kr.
Forventede indtægter: 10.000 kr.
Ansøgte beløb: 50.000 kr.
Foreningen har ansøgt Folkeoplysningsudvalget om tilskud på: 100.000 kr.

Bilag


Ansøgning_01.pdf
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Lejekontrakt_01.pdf

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

projektet bevilliges 75 % af de samlede omkostninger dog maksimalt 25.000 kr.

at

en evt. bevilling gives under forbehold af at lejekontrakten ændres til en lang
lejekontrakt på min. 5 år

Beslutning
Landdistriktsudvalget afventer at foreningen som ejer huset og grunden sender en ny
ansøgning i 2018. Der opfordres til at undersøge om man skal indhente tilladelse i Teknik- og
miljøudvalget.
Lisbeth Bang Pedersen, Niels Feddersen Dahlmann, Kirsten Damm og Flemming Gjelstrup
deltog ikke i mødet.
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3. Ansøgning fra Bredebro Lokalråd om tilskud til
aktivitetsområde
20.00.00-G01-47-17

Beslutningstema
Landdistriktsudvalget skal tage stilling til om udvalget ønsker at give tilskud til etablering af en
goalbox i Bredebro.

Sagsfremstilling
Bredebro lokalråd har fået tilladelse af kommunen til at benytte den gamle ridebane, som
ligger på Langagervej. Foreningen ønsker i første omgang at søge midler til et Goalbox 20 x 20
m. og senere påtænker foreningen også at lave fodboldgolf m.m. Goalbox er en bane, hvor
man kan lave fodboldøvelser, men der er mange andre muligheder for at lege, for unge
mennesker.
Projektet sættes i gang når foreningen har midlerne til det. Målgruppen er børn og unge og
fodboldspillere. Foreningen peger på at projektet vil højne kvaliteten for aktiviteter for børn og
unge mennesker samt højne lysten til at bosætte sig i Bredebro. Samtidig vil det højne
træningstilbuddet for FC-sydvest og gøre unge mennesker aktive. Der samarbejdes med FCsydvest, Bredebro Idrætscenter og Bredebro IF omkring projektet.
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 3.577,56 kr.
Likvid formue 2017: 29.384,08 kr.
Bredebro Lokalråd har medsendt ét tilbud da foreningen har svært ved at finde et andre
leverandører med tilsvarende produkter.
Tilbud 1: 546.350 kr. excl. moms / 682.934,5 kr. inkl. moms
Indtægter:
Områdefornyelse Bredebro: 150.000 kr.
Derudover søges Ecco og Sparekassen Bredebro om tilskud.
Ansøgte beløb: 60.000 kr.

Bilag


Ansøgning_01.pdf



Plantegning_01.pdf

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

projektet bevilliges 75% af de samlede udgifter dog maksimalt 30.000 kr.

at

foreningen opfordres til at undersøge, hvorvidt man kan søge DBU om tilskud.
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Beslutning
Indstillingen godkendt.
Heidi Kirkegaard deltog ikke i beslutningen af dette punkt, da hun var inhabil.
Lisbeth Bang Pedersen, Niels Feddersen Dahlmann, Kirsten Damm og Flemming Gjelstrup
deltog ikke i mødet.
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4. Drøftelse af Landdistriktsudvalgets tilskudsregler
20.00.00-G01-43-17

Beslutningstema
Landdistriktsudvalget skal under dette punkt drøfte oplægget fra formandskabet i forhold til
ændringer af udvalgets tilskudsregler

Sagsfremstilling
Formandskabet ønsker at Landdistriktsudvalget drøfter indarbejdelse af en større fleksibilitet i
forhold til retninglinjer for behandling af ansøgninger. I de nuværende retninglinjer står der i
punkt 1: "Ansøgning skal indsendes senest 2 måneder inden afholdelse af
arrangementet/projektet, der søges midler til".
For at åbne for muligheden for at kunne behandle ansøgninger, hvor denne deadline er
overskrevet samt fortsat ligestille behandlingen af ansøgningerne, ønsker udvalget at udvide
deres muligheder for imødekomme de frivillige ildsjæles projekter.
Udvalget skal derfor diskutere, hvordan retningslinjerne kan ændres, så der indarbejdes den
ønskede fleksibilitet, men stadig bibeholdes en ensartede behandling af ansøgninger. Følgende
spørgsmål kan inddrages i diskussionen:
 Skal der kunne ansøges til både projekter og arrangementer?
 Hvor stort kan budgettet for arrangementet/projektet være?
 Hvor højt kan det ansøgte beløb til arrangementet/projektet være?
 Hvilke typer af arrangmenter/projekter kan der ansøges med?
 Deadline for hvornår disse arrangementer/projekter senest kan ansøge?
Eventuelle ændringer af Landdistriktsudvalgets retninglinjer skal godkendes i Kultur- og
Fritidsudvalget.
Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller, 23. oktober 2017, pkt. 6:
at sagen drøftes
at eventuelle ændringer sendes videre til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget
Landdistriktsudvalget, 23. oktober 2017, pkt. 6:
Formandskabet laver et udkast til nye retningslinjer til udvalgets møde i november.
Karin Lorenzen, Louise Thomsen Terp og Niels Feddersen Dahlman deltog ikke i mødet.
Sagen genoptages:
Formandsskabet forslår følgende ændringer i retningslinjerne for tilskud:
 Formandskabet kan undtagelsesvis behandle ansøgninger af op til 10.000 kr. sammen
med forvaltningen
 Ved ansøgninger på tilskudsbeløb mellem 10.000-50.000 kr. kan der undtagelsesvist
tages beslutning via mailkorrespondance mellem udvalgsmedlemmerne.

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

formandskabets oplæg drøftes,

at

eventuelle ændringer sendes videre til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.
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Beslutning
Følgende ændringer til retningslinjer for Landdistriktsudvalgets tilskudsregler foreslås:
 Formandskabet kan undtagelsesvis behandle ansøgninger af op til 10.000 kr. sammen
med forvaltningen
 Ved ansøgninger på tilskudsbeløb mellem 10.000-50.000 kr. kan der undtagelsesvist
tages beslutning via mailkorrespondance mellem udvalgsmedlemmerne.
 Udvalget orienteres om støtte inden ansøgeren.
 Behandlingen af ansøgninger kan kun ske hvis invitationer til arrangementer, som der
ansøges om midler til, ikke er sendt ud.
Forslag til ændringer sendes videre til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.
Lisbeth Bang Pedersen, Niels Feddersen Dahlmann, Kirsten Damm og Flemming Gjelstrup
deltog ikke i mødet.
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5. På tur i Tønder Kommune for studerende
20.00.00-G01-44-17

Beslutningstema
Landdistriktsudvalget skal under dette punkt drøfte turen for studerende samt tage stillling til
hvornår turen skal afvikles.

Sagsfremstilling
Landdistriktsudvalget kan drøfte forskellige spørgsmål:
Er der nogen referencer/inspirationskilder til en lignende tur?
Hvilken type af studerende?
Hvor mange kan deltage?
Hvordan gør man målgruppen interesseret i turen?
Hvem skal de besøge?
Hvordan skal turen foregå?
Hvor stort et budget skal sættes af?
Hvem skal arrangere turen?
Hvornår skal den foregå?
Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller, 23. oktober 2017, pkt. 8:
at sagen drøftes
Landdistriktsudvalget, 23. oktober 2017, pkt. 8:
Landdistriktsudvalget annoncerer idéen med turen på deres deltagelse på turen omkring
tilflytterindsatsen den 13. november.
Karin Lorenzen, Louise Thomsen Terp og Niels Feddersen Dahlman deltog ikke i mødet.
Sagen genoptages:
Den viden og inspiration fra turen omkring tilflytterindsatsen den 13. november kan udvalget
sætte i spil i forhold til indholdet på turen for studerende.

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

turen drøftes,

at

udvalget tager stilling til, hvornår turen skal afvikles.

Beslutning
Landdistriktsudvalget vil gøre noget aktivt for at øge bosætningen i kommunen sammen med
bosætningskoordinatoren, erhvervsliv og andre interessenter.
Turen skal foregå i april måned. Udvalget ønsker aktivt at være en del af planlægningen og
yde økonomisk støtte til projektet.
Lisbeth Bang Pedersen, Niels Feddersen Dahlmann, Kirsten Damm og Flemming Gjelstrup
deltog ikke i mødet.
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6. Synliggørelse af lokalområder under Tønder Festival 2018
20.00.00-G01-50-17

Beslutningstema
Under dette punkt skal Landdistriktsudvalget drøfte hvilke elementer fra udvalgets deltagelse
på Folkemødet, som Landdistriktsudvalget kan få bragt i spil til Tønder Festivalen 2018.

Sagsfremstilling
Som en del af 4+ programmet arbejder man på at lave en "Hammerslag"-tur, hvor
Landdistriktsudvalget evt. kunne være med til at rådgive omkring hvilke landsbyer det kunne
være interessant at besøge.
Derudover er tale om måske at etablere et telt på Tønder Festivalens campingplads, hvor
f.eks. 4+ samt Landdistriktsudvalget og andre foreninger kan blive synliggjort. Hvis dette
bliver muligt vil teltet i forbindelse festivalen skulle bemandes med udvalgets medlemmer.

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

sagen drøftes.

Beslutning
Landdistriktsudvalget vil gerne have 4+ teltet placeret på festivalpladsen, da tilbageflytterne
ofte bor hos venner og familie og ikke på campingpladsen. Udvalget vil gerne deltage i forhold
til planlægning af en hammerslagstur og i forhold til aktiviteter og til bemanding af 4+ teltet.
Lisbeth Bang Pedersen, Niels Feddersen Dahlmann, Kirsten Damm og Flemming Gjelstrup
deltog ikke i mødet.
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7. Orienteringssager til Landdistriktsudvalgets møde den 16.
november
20.00.00-G01-3-17

Sagsfremstilling
a. Gensidig orientering herunder:
 Kultur- og Fritidsudvalget
 Projekt Foreningsudvikling
 Folkeoplysningsudvalget
 Formanden orienterer fra diverse møder
b. Takkebrev fra Højer Idrætsforening
c. Styregruppemøde i Agerskov

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

sagen tages til orientering.

Beslutning
a. Gensidig orientering herunder:
 Kultur- og Fritidsudvalget
 Projekt Foreningsudvikling
 Folkeoplysningsudvalget
 Formanden orienterer fra diverse møder
o Formanden deltog i møde omkring borgerforeningen i Løgumkloster
b. Takkebrev fra Højer Idrætsforening
c. Styregruppemøde i Agerskov
På styregruppemødet blev fortsættelse af projekt Agerskov i Bevægelse drøftet.
Lisbeth Bang Pedersen, Niels Feddersen Dahlmann, Kirsten Damm og Flemming Gjelstrup
deltog ikke i mødet.
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8. Eventuelt til Landdistriktsudvalgets møde den 16. november
2017
20.00.00-G01-4-17

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

sagen tages til efterretning.

Beslutning
Karin Lorenzen synes at udvalget ekskludere mennesker med børn ved at ligge mødet kl.
18:30.
Lisbeth Bang Pedersen, Niels Feddersen Dahlmann, Kirsten Damm og Flemming Gjelstrup
deltog ikke i mødet.
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