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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.
Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller, 16. november 2017, pkt. 1:
at Landdistriktsudvalget afventer, at Folkeoplysningsudvalget har behandlet ansøgningen.
Landdistriktsudvalget, 16. november 2017, pkt. 1:
Indstillingen godkendt.
Lisbeth Bang Pedersen, Niels Feddersen Dahlmann, Kirsten Damm og Flemming Gjelstrup
deltog ikke i mødet.
Sagen genoptages:
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Folkeoplysningsudvalget har på deres møde den 20. november 2017 valgt ikke at
imødekomme ansøgningen med henvisning til Kultur- og Fritidsudvalgets tidligere afslag.

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.
Ansøgte beløb: 15.967,45 kr.
Tilskudsberettiget beløb: 10.967,45 kr.

Bilag


Ansøgning_01.pdf

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutning
Udvalget foretog en afstemning. Indstilling godkendt med henvisning til Kultur- og
Fritidsudvalgets tidligere afslag. Flemming Gjelstrup og Heidi Kirkegaard stemte imod
indstillingen.
Niels Feddersen Dahlmann og Louise Thomsen Terp deltog ikke i mødet.
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2. Ansøgning fra foreningen Emanuel om tilskud til istandsættelse
af konfirmandstuen i Emauel
20.00.00-G01-38-17

Beslutningstema
Udvalget skal behandle ansøgningen om tilskud til istandsættelse af konfirmanstuen i Kulturog Forsamlingshuset Emanuel i Skærbæk

Historik
Foreningen Emanuel har tidligere ønsket en tilkendegivelse fra Landdistriktsudvalget om,
hvorvidt udvalget ønskede at støtte projektet. Udvalget godkendte på mødet den 20.
september indstillingen om at de gerne ville modtage en ansøgning fra foreningen.

Sagsfremstilling
Foreningen Emanuel søger om tilskud til istandsættelse af den tidligere konfirmandstue i
Kultur- og Forsamlingshuset Emanuel i Skærbæk. Foreningen har ofte brug for mere plads
men har ikke tidligere tænkt, at de lod sig gøre at udvide huset. Men i forbindelse med en
tilbygning af køkken frigøres den gamle konfimandstue, som i dag bruges til et lille
anretterkøkken. Salen og konfirmandstuen er adskilt af tre store dobbeltdøre, som kan åbnes
helt, så rummene kan slås sammen.
Målgruppen for projektet bliver husets brugere - foreninger, private, forretningsdrivende m.fl. som lejer Emanuel til mangeartede aktiviteter (koncerter, udstillinger, foredrag, møder,
øvelokale m.m.) samt Emanuels egne mangeartede kulturelle aktiviteter.
Foreningen giver udtryk for, at projektet vil give et stort løft til husets fleksibilitet.
Foreningen forventer at sætte projektet i gang i sommeren 2018.
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
Regnskabsår 2016
Overskud: 231.476 kr. (indsamlet til tilbygning af køkken)
Likvid formue: 363.480 kr.
Foreningen er momsregistreret.
Tilbud 1: 120.572 kr. ekskl. moms
Tilbud 2: 173.672 kr. ekskl. moms
Malerarbejde: 15.000 kr. ekskl. moms
4 nye vinduer: 33.730 kr. ekskl. moms
Egne timer: 20.000 kr.
Samlede udgifter inkl. tilbud 1: 169.302 kr. ekskl. moms og egne timer.
Egenfinansiering: 60.000 kr.
Ansøgte beløb: 150.000 kr.
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Bilag


Ansøgning_01.pdf

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

ansøgningen imødekommes med 75 % af de samlede omkostninger dog
maksimalt 100.000 kr.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Niels Feddersen Dahlmann og Louise Thomsen Terp deltog ikke i mødet.
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3. Ansøgning fra Højeregnens Lokalhistoriske arkiv om tilskud til
IT-udstyr
20.00.00-G01-56-17

Beslutningstema
Udvalget skal tage stilling til, om det ønsker at give tilskud til Højeregnens Lokalhistoriske
forenings ansøgning om tilskud til indkøb af IT-udstyr.

Sagsfremstilling
Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv søger om tilskud til IT-udstyr - 2 stk. computere samt
installation/opsætning af disse.
Målgruppen er de frivillige medarbejde på Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, som med det nye
IT-udstyr vil være bedre rustet til det fortsatte arbejde med at registrere foreningens arkivalier
digtialt til arkiv.dk og dermed medvirke til at andre historiske interesserede kan få adgang til
arkivalierne. Udstyret vil desuden ruste foreningen bedre mod hackerangreb.
Forvaltningen gør opmærksom på, at der under Veluxfonden findes en pulje som
lokalhistoriske foreninger kan ansøge om tilskud fra til IT-udstyr. Eventuel imødekommelse af
ansøgningen kan danne præcedens fremadrettet.

Økonomi
Regnskabs år: 2016
Overskud: 4.333,25 kr.
Likvid formue: 8.460,25 kr.
Udgifter (to computere inkl. installation/opsætning): 11.833 kr.
Ansøgte beløb: 8.874,75 kr.

Bilag


Ansøgning_01.pdf

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

ansøgningen ikke imødekommes, men foreningen opfordres til at søge under
Velux Fondens pulje.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Niels Feddersen Dahlmann og Louise Thomsen Terp deltog ikke i mødet.
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4. Ansøgning fra Nr. Løgum Sogneforening om tilskud til udvidelse
af pavillion
20.00.00-G01-51-17

Beslutningstema
Udvalget skal tage stilling til en ansøgning fra Nr. Løgum Sogneforening om tilskud til
udvidelse af deres pavillion.

Sagsfremstilling
Der søges om tilskud til udvidelse af foreningens pavillon ved Nørregade 50A i Nr. Løgum til
afholdelse af aktiviteter og opbevaring af faciliteter samt adgangsfaciliteter. Området som
pavillionen befinder sig på, er kommunalt ejet, og der er indgået lejekontrakt med Tønder
Kommune om benyttelse af området.
Foreningen peger på, at den står overfor den situation, at den har brug for at få udvidet et fast
overdækket område hhv. til gennemførelse af aktiviteter og til at opbevaring af deres
materiale. Det drejer sig om udlejningsgrej såsom borde, stole og service samt foreningens
telt, når foreningen har brug for at tørre det, når det nedtages i regnvejr. Teltet bliver p.t.
opbevaret hos de forskellige udvalgsmedlemmer, som er ansvarlige for teltet.
Foreningens nuværende pavillon har fået komplet ny facade i 2016. Pavillonen er tidligere
blevet etableret med en tagkonstruktion, som man ønsker at bygge videre.
Projektet bliver gennemført, når den nødvendige finansiering er tilvejebragt.
Foreningen forventer at komme i gang med projektet enten ultimo 2017 eller primo 2018.
Målgruppen er især borgere i alle aldre i lokalsamfundet samt interesserede, som ønsker at
deltage i foreningens aktiviteter. Foreningen har ca. 400 medlemmer - næsten 30% af sognets
indbyggere.
Forvaltningen gør opmærksom på at Landdistriktsudvalget i 2015 bevilligede 43.000 kr. til
renovering af pavillionen.

Økonomi
Regnskabsår 2016
Overskud: 14.034,64 kr
Likvid formue: 255.398,88 kr.
Foreningen er momsregistreret
Tilbud 1 (materiale og supervisortimer):142.833 kr. ekskl. moms
Tilbud 2 (materiale og supervisortimer):156.240 kr. ekskl. moms
Fundament og gulv: 46.500 kr. ekskl. moms
Elarbejde: 10.000 kr. ekskl. moms
Etablering af grusvej: 11.875 kr. ekskl. moms
Ledhejseport: 10.000 kr. ekskl. moms (denne indgår dog i tilbud 1)
Samlede udgifter: 221.208 kr. ekskl. moms
Finansieringsplan (foreløbig):
SE vækstpulje (tilsagn): 50.000 kr.
Landdistriktsudvalget: 100.000 kr.
Lokale og Anlægsfonden (søgt): 70.000 kr.
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Anden finansiering: 1.208 kr.
Udgifter ekskl. moms: 221.208 kr.

Bilag


Ansøgning_01.pdf



Projektbeskrivelse_01.pdf



Forpagtningsaftale_01.pdf



Grundplan - ny.pdf



Grundplan - eksisterende.pdf



Facader - nye.pdf



Facader - eksierende.pdf

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

ansøgningen ikke imødekommes, da udvalget tidligere har givet tilskud til
renoveringen af pavillionen. Deruover henvises der til foreningens likvide
formue samt at de aktiviteter som afholdes har byfestmæssig karakter, som
Landdistriktsudvalget ikke tidligere har imødekommet ansøgninger om tilskud
til.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Kirsten Damm var inhabil og deltog ikke i beslutningen.
Niels Feddersen Dahlmann og Louise Thomsen Terp deltog ikke i mødet.
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5. Køreplan for afvikling af valget til Landdistriktsudvalget
20.00.00-G01-39-17

Beslutningstema
Udvalget skal drøfte køreplanen for afviklingen af valg til Landdistriktsudvalget

Historik
Der er valg til Landdistriktsudvalget den 10. januar 2018.
Programmet for valgaftenen er:
18:00-18:30: Velkomst og mad
18:30-19:30: 1. Oplæg: Thomas Skov – Høflighed på 100 dage
19:30-20:00: 2. Oplæg: AndelsTanken – Fra fællesspisning til reel økonomisk udvikling
20:00-21:00: Valg til Landdistriktsudvalget

Sagsfremstilling
I løbet af uge 48 sendes der mail ud til alle lokalråd/borgerforeninger/borgerråd omkring
valget, og hvordan man indstiller kandidater.
I uge 49 udkommer en annonce i Digeposten, hvor der grafisk fokuseres på nogle af de
projekter, som Landdistriktsudvalget har givet tilskud til, samt de projekter udvalget selv har
sat i gang. Derudover fremgår programmet for valgaftenen, samt hvor og hvornår det foregår.
I annoncen står der desuden hvem der kan indstilles, samt hvordan det foregår.
Op til valget vil forvaltningen løbende sætte fokus på det på Facebook og Landdistriktsuvalgets
hjemmeside.
Forvaltningen har udarbejdet en køreplan for selve afviklingen af valget til
Landdistriktsudvalget:
Kl. 20:00-20:10 - Deltagerne informeres omkring valgregler og program for valgafviklingen.
Deltagerne fra lokalråd/borgerforeninger/borgerråd fordeles i seks grupper i forhold til de seks
tidligere kommuner: Nørre Rangstrup, Løgumkloster, Højer, Bredebro, Tønder og Skærbæk.
Kl. 20:05-20:35 - Lokalområderne drøfter og foretager valg af udvalgsmedlemmer samt deres
personlige suppleant. Hvert lokalråd under Landdistriktsudvalget har én stemme.
Forvaltningen overser afviklingen af valget for de enkelte områder. Forvaltningen forbereder
evt. skriftlig afstemning.
Kl. 20:35-20:45 - Opsamling på valg og information om det videre forløb. Indsamling af
kontaktoplysninger.
Kl. 20:45-21:00 - Kaffe

Bilag


Vedtægter for Landdistriktsudvalget i Tønder Kommune

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

formandskabet skal have mandat til at sætte en ny dato for et valgmøde efter
afklaring af det nye § 17 stk. 4 udvalg for bosætning og landdistrikter.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
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Der ligger en kommunikationsopgave i at få kommunikeret ud at valget til
Landdistriktsudvalget er udsat pga. den forestående etablering af et §17 stk. 4 udvalg for
bosætning og landdistrikter.
Niels Feddersen Dahlmann og Louise Thomsen Terp deltog ikke i mødet.
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6. Drøftelse af overførsel af midler til kommende aktiviteter
20.10.00-G01-1-17

Beslutningstema
Udvalget skal under dette punkt drøfte overførsel af midler til 2018 til kommende aktiviteter.

Sagsfremstilling
Landdistriktsudvalget har stadig midler til disposition for 2017, som udvalget kan disponere til
projekter eller initiativer i 2018.

Økonomi
Oversigt over restmidler:
Drift lokalråd + hjemmesidekompleks: 31.800 kr.
Enkeltstående projekter: 119.760 kr.
Generelle projekter: 83.250 kr.
Ungepuljen: 55.000 kr.
I alt: 289.810 kr.
Fratrukket evt. bevilling til Foreningen Emanuel resterer der: 189.810 kr.

Bilag


Oversigt over puljemidler til udvalg.pdf

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

der afsættes 50.000 kr. til På tur i Tønder for studerende,

at

der afsættes 38.000 kr. til Hammerslagstur og filmdokumentation af turen i
forbindelse med 4+,

at

der afsættes 100.000 kr. til forlængelse af projekt foreningsudvikling, og

at

Landdistriktsudvalget opfordrer Folkeoplysningsudvalget til at afsætte midler til
de aktiviteter, som foreningskonsulenten måtte sætte i gang.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Evt. restmidler søges overført til næste års budget.
Niels Feddersen Dahlmann og Louise Thomsen Terp deltog ikke i mødet.
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7. Oplæg til mødedatoer for Landdistriktsudvalget 2018
20.00.00-G01-57-17

Beslutningstema
Udvalget skal under dette punkt drøfte datoen for det nye Landdistriktsudvalgs opstartsmøde i
2018.

Sagsfremstilling
Forslag til mødedato:
Torsdag d. 8 februar – LU opstartsmøde

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

sagen drøftes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Niels Feddersen Dahlmann og Louise Thomsen Terp deltog ikke i mødet.
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8. Orienteringspunkter til Landdistriktsudvalgets møde den 7.
december 2017
20.00.00-G01-3-17

Sagsfremstilling
a. Gensidig orientering herunder:
 Kultur- og Fritidsudvalget
 Projekt Foreningsudvikling
 Folkeoplysningsudvalget
 Formanden orienterer fra diverse møder
 Forvaltningen

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
a. Gensidig orientering herunder:
 Kultur- og Fritidsudvalget
o Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget takker for et godt samarbejde med
Landdistriktsudvalget.
 Projekt Foreningsudvikling
 Folkeoplysningsudvalget
 Formanden orienterer fra diverse møder
o Afslag fra Kultur- og Fritidsudvalget i forhold til oplæg om ændringer af
retningslinjer.
o Formanden takker for Jørgen Popp Petersens tid som formand for Kultur- og
Fritidsudvalget.
 Forvaltningen
Niels Feddersen Dahlmann og Louise Thomsen Terp deltog ikke i mødet.
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9. Eventuelt til Landdistriktsudvalgets møde den 7. december
2017
20.00.00-G01-4-17

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

punktet tages til efterretning.

Beslutning
Niels Feddersen Dahlmann og Louise Thomsen Terp deltog ikke i mødet.
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Underskrifter

Finn P. Hansen

Heidi Kirkegaard

Karin Kjærgaard

Mogens Gabs

Kirsten Damm

Svend Erik Matthiesen

Flemming A. Gjelstrup

Niels F. Dahlmann

Lisbeth Bang Pedersen

Louise Thomsen Terp
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Bilag


Ansøgning_01.pdf



Ansøgning_01.pdf



Ansøgning_01.pdf



Ansøgning_01.pdf



Projektbeskrivelse_01.pdf



Forpagtningsaftale_01.pdf



Grundplan - ny.pdf



Grundplan - eksisterende.pdf



Facader - nye.pdf



Facader - eksierende.pdf



Vedtægter for Landdistriktsudvalget i Tønder Kommune



Oversigt over puljemidler til udvalg.pdf
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