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1. Oplæg om tavshedspligt og håndtering af personfølsomme
oplysninger
20.00.00-G01-1-17

Sagsfremstilling
Kommunens jurist orienterer omkring tavshedspligt og håndtering af personfølsomme
oplysninger. Dette er bl.a. relevant i behandlingen af ansøgninger om støttemidler, hvor
informationen omkring disse kan være omfattet af gældende regler på området.
Oplægget varer ca. én time og der vil være mulighed for at stille juristen spørgsmål.

Lovgrundlag
Offentlighedsloven og persondataloven

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

oplægget tages til efterretning.

Beslutning
Sagen taget til efterretning.
Lisbeth Bang Pedersen, Heidi Kirkegaard og Niels Feddersen Dahlmann deltog ikke i mødet.
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2. Ansøgning fra Ballum Enges Forskønnelsesforening
20.00.00-G01-61-16

Sagsfremstilling
Ballum Enges Forskønnelsesforening søger om tilskud til formidlingsmateriale på Møllekilen.
Den nuværende formidling trænger til at blive opgraderet til glæde for lokale og turister.
Da der eksisterer meget formidlingsmateriale og der er begrænset plads ønskes der en
elektronisk udgave af udstillingen med udvidet materiale, lyd og video. Materialet skal tilgås
via QR-koder på infoskilte men også ved at trykke en del af formidlingen på et 14 kvm. stort
lærred, der placeres i på den ene væg i Møllekilen. QR-koderne giver mulighed for at dykke
yderligere ned i den store mængde af materiale der findes og gør det muligt at kunne tilgå
materialet digitalt for derved at omgås pladsproblemer. Samtidig bevirker digitaliseringen at
områdets historie og identitet gøres tilgængeligt før og efter et besøg i museet. Desuden laves
der forskellige sprogversioneringer målrettet turister.
Forvaltningen mener at projektet falder ind under Landdistriktspolitikkens mål 1 og
Landdistriktsudvalgets formål og opgaver ifølge § 1 i udvalgets vedtægter. Desuden kan det
være med til at understøtte Tøndermarsk Initiativet.
Samarbejdspartnere:
A.P. Møller fonden støtter restaureringen af museumsbygningen og møllerne.
Tønder Kommune klipper græsset på Møllekilen
Ballum enges Grande
Nationalpark Vadehavet
Lokale aktører

Økonomi
Foreningen har, ifølge regnskab for 2015, en formue på: 35.165,21 kr.
Samlede udgifter inkl. eget arbejde (excl. moms): 114.562,50 kr. inkl. moms
Foreningen har søgt Rislund Fonden om tilskud på 20.000 kr. men har ikke modtaget svar.
Eget arbejde udgør: 24.000 kr.
Der søges om tilskud på 90.562,50 kr.
Maksimalt tilskudsberettiget beløb i forhold til Landdistriktsudvalgets retningslinjer: 85.922 kr.

Bilag


Formidling på Møllekilen.pdf



Ansøgning fra Ballum Enges Forskønnelsesforening_01.pdf

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at
at

projektet støttes med 75 % af de samlede udgifter dog maksimalt 50.000 kr.
støtten udbetales under forudsætning af at foreningen deltager i de
studiegrupper/-kredse (arbejdstitel) som Landdistriktsudvalget etablerer.
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Beslutning
Indstillingen godkendt.
Lisbeth Bang Pedersen, Heidi Kirkegaard og Niels Feddersen Dahlmann deltog ikke i mødet.
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3. Ansøgning fra Vadehavssmedjen om midler til ny hjemmeside
20.00.00-G01-71-16

Sagsfremstilling
Foreningen Vadehavssmedjen søger om tilskud til opsætning og design af ny hjemmeside, med
bookingmodul, hvor det er muligt at booke og betale og hvor der er en aktivitetskalender og
nyhedsmodul. Målgruppen er turister og lokale, potentielle brugere af foreningen
Vadehavssmedjen, medlemmer af Vadehavssmedjen og aktive i foreningen Vadehavssmedjen.
Med en ny hjemmeside forventer foreningen at øge tilslutningen til deres guidede ture og faste
arrangementer til gavn for turister, lokal erhverv, turistforeninger i vadehavsregionen og
Tønder Kommune.
Kulturelt Forum har støttet foreningen med midler til trykte flyers og foreningen har desuden
et samarbejde med Nationalpark Vadehavet og lokale aktører.
Landdistriktsudvalget har i forbindelse med tidligere ansøgninger truffet en principbeslutning
om ikke at støtte udvikling/design af hjemmesider, men har i stedet støttet specifikke
elementer i forbindelse med udvikling af nye hjemmesider som f.eks. et billetsystem.
Forvaltningen forudser desuden at udvalget, ved eventuel støtte til en ny hjemmeside, vil
kunne forvente at mange andre foreninger muligvis også vil søge om støtte til udvikling af
hjemmesider.

Økonomi
Likvid formue: 8.989,63 kr.
Samlede udgifter: 33.000 kr.
Udgifter i forbindelse med hosting af hjemmesiden fratrækkes som driftsudgift: 2.400 kr.
Samlede udgifter fratrukket driftsomkostninger: 30.600 kr.
Tilskud fra andre puljer: 8.250 kr.
Egen finansiering (hvis nødvendigt) 5.000 kr.
Ansøgt beløb: 24.750 kr.
Maksimalt tilskudsberettiget beløb fratrukket driftsudgifter og tilskud fra andre puljer:
16.762,5 kr.

Bilag


ansøgningsskrift hjemmeside.docx



Ansøgning fra Vadehavssmedjens om ny hjemmeside_01.pdf

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at
at

ansøgningen afvises da der tidligere er truffet en beslutning om ikke at støtte
udvikling og design af hjemmesider,
foreningen, i det tilfælde at de får midler andet steds fra til at udvikle en ny
hjemmeside, kan genansøge om tilskud til bookingmodul.
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Beslutning
Indstillingen godkendt.
Lisbeth Bang Pedersen, Heidi Kirkegaard og Niels Feddersen Dahlmann deltog ikke i mødet.
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4. Ansøgning fra Branderup Lokalråd om tilskud til aktivitetspark
20.00.00-G01-73-16

Sagsfremstilling
Branderup Lokalråd søger om tilskud til etablering af Branderup By- og aktivitetspark og
legeplads. Parken skal etableres i løbet af 2017 og muligvis 2018 afhængigt af om
finansieringen er på plads. Kommunen har lavet en hensigtserklæring om at købe arealet, hvor
parken skal ligge.
Tønder Kommune er indstillet på at overdrage arealet, hvor parken skal etableres,
vederlagsfrit til Branderup Lokalråd eller et af Branderup Lokalråd etableret
udviklingsselskaber, til anvendelse til etablering af Branderup By- og Aktivitetspark på arealet.
Kommunens tilsagn vil blive aktiveret straks Branderup Lokalråd overfor Tønder Kommune
dokumenterer, at have indsamlet tilstrækkelige midler hos fonde og private bidragsydere,
således at by- og aktivitetsparkens etablering er sikret.
Arealet - 4,5 ha - hvor parken vil blive etableret er i dag primært landbrugsjord. Det ligger
meget centralt placeret i byen, og danner i dag en form for ”barriere” mellem forskellige
bydele.
Næsten alle foreninger (Idrætsforeningen, Branderup Aktivcenter, Pensionistforeningen og
borgerforening/lokalråd) i Branderup er eller bliver involveret i projektet og målgruppen for
parken er alle borgere i Branderup uanset alder. Parken giver dem mulighed for motion og
bevægelse i naturen samt ophold i smuk natur samtidig med at byen og området hvor skolen
og aktivcentret ligger, bliver bundet sammen af et rekreativt område.
Parken er opdelt i 5 zoner/etaper.
1. Udstykning af attraktive byggegrunde
2. Etablering af sø
3. Etablering af bålhytte, der også kan bruges til primitiv overnatning
Disse tre etaper er gennemførte.
Etape 4 og 5 er de etaper som lokalrådet søger om støttemidler til:
Etape 4. Etablering af aktivitets-og legeområde
Etape 5. Etablering af stier og beplantning
Uddybning af etape 4:
Lege- og Aktivitetsområdet indeholder følgende elementer:
del 1:
 Multibane
 Bane til fjernstyrede biler/mooncars
 Kælkebakke
 Petanquebane
 Udendørs fitnessmaskiner
 Bro ud i søen hvor man kan studere livet i søen
 Parkeringsplads

30. januar 2017
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Klatrepyramide med motorikbane udenom
Lille boldbane
Bakke med tunnel og amfiteater
Flyvemaskine af træ som legeredskab
3 træheste

Uddybning af etape 5:
Stier og beplantning:
Der etableres 2 stier igennem området med grus/stenmel
Der etableres afvandingsgrøft langs stierne. Der er i dag en afvandingsgrøft på ca. halvdelen af
stiforløbet.
Der plantes læhegn mod nord og vest samt mellem de to stier og langs stierne.
Begge områder med aktiviteter er vist på vedhæftede kort.
Den fremtidige drift af den færdige Branderup By-og Aktivitetspark vil blive varetaget
fortrinsvis af frivillige assisteret af kommunens landsbypedel og arbejdsgrupper fra Jobcentret.
Da landsbyen i forvejen har områder med stier, er Lokalrådet i besiddelse af græsklipper, og
stierne m.m. passes i forvejen af frivillige.
Lokalområdet har nu en ordning med landsbypedellen hver anden uge, og kan få nyttejobbere
ud og lave afgrænsede opgaver, hvis de ønsker det.
Forvaltningen mener projektet understøtter Landdistriktspolitikkens mål 1, hvor
Landdistrikterne markedsføres for deres styrker og kvaliteter.

Økonomi
Likvid formue 2015: 17.000 kr.
Ansøgningsbeløb: 200.000 kr.
Ansøgte fonde:
SE Vækstpulje 200.000 kr. (bevilliget)
Lokale- og Anlægsfonden i henhold til aktivitetspladsen på den gamle træningsbane.
Friluftsrådet
A.P. Møller
Tuborgfonden
BrandkassefondenSydvest
Brdr. Hartmannfonden
Budget
Jordarbejde og anlæg af stier samt udvidelse af parkeringsplads 200.000 kr.
Multibane 500.000 kr.
Bane til mooncar/fjernstyrede biler 30.000 kr.
Petanquebane 5.000 kr.
Udendørs fitnessmaskiner 77.000 kr.
Bro ud i søen 3.000 kr.
Netcrawlermed motorikbane 300.000 kr.
Bakke med tunnel af betonelementer 100.000 kr.
Flyvemaskine i træ 10.000 kr.
3 heste i træ 6.000 kr.
Beplantning 66.000 kr.
Kælkebakke 25.000 kr.
Bord- og bænke 2 sæt 9.000 kr.
I alt 1.331.000 kr. excl. moms
I alt 1.663.750 kr. incl. moms
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Frivilligt arbejde: 100.000 kr.
Egenfinansering: 100,000 kr.
Landdistriktsudvalget har tidligere givet støtte til elementer som indgår i projektet og har
truffet følgende principbeslutninger omkring støtte til disse:
Multibane: 30.000 kr.
Legeplads: 30.000 kr.
Udendørs fitnessudstyr: 40.000 kr.
Krolfbaner: 5.000 kr.
I alt 105.000 kr.

Bilag


Branderup by- og aktivitetspark - projektbeskrivelse.pdf



oversigtskort, del 1.pdf



oversigtskort, del 2.pdf



Ansøgning fra Branderup Lokalråd_01.pdf



Underskrevet revideret hensigtserklæring_01.pdf

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

at
at

der gives støtte ud fra tidligere principbeslutninger ang. multibane, legeplads,
udendørs fitnessudstyr og krolfbane - i alt 105.000 kr. Bevillingen øremærkes til
de elementer i ansøgningen som principbeslutningen omfatter, hvor
petanquebane sidestilles med krolfbaner og legeplads med de elementer i
projektet som har den karakter,
foreningen inden opstart af projektet indsender to tilbud på ydelser/materialer
over 50.000 kr.,
støtten gives under forudsætning af at foreningen deltager i studiekredsen/grupperne (arbejdstitel) som Landdistriktsudvalget opretter.

Beslutning
Indstillingen godkendt i forhold til det projekt som der er ansøgt med. Flyttes projektet til et
andet geografisk sted skal der genansøges hos Landdistriktsudvalget.
Lisbeth Bang Pedersen, Heidi Kirkegaard og Niels Feddersen Dahlmann deltog ikke i mødet.
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5. Skiltning i det åbne land
20.00.00-G01-1-17

Sagsfremstilling
Efter ønske fra medlemmer af Landdistriktsudvalget gennemgås lovgivning for skiltning i det
åbne land.
Skiltning i det åbne land er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §21. På de statslige veje fører
Vejdirektoratet tilsyn med loven og på de kommunale veje er det kommunens opgave (Teknik
og Miljø). Derudover kan der være trafikale hensyn som begge instanser skal tage i
betragtning.
Hvis Landdistriktsudvalget ønsker at påvirke lovgivningen på området opfordrer forvaltningen
til at der evt. rettes henvendelse til formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

Lovgrundlag
Naturbeskyttelsesloven §21

Bilag


Naturbeskyttelseslovens §21 ang. skiltning i det åbne landskab

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

emnet tages til efterretning.

Beslutning
Sagen taget til efterretning.
Lisbeth Bang Pedersen, Heidi Kirkegaard og Niels Feddersen Dahlmann deltog ikke i mødet.
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6. Deltagelse i Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 2017
20.00.00-G01-2-17

Sagsfremstilling
Fredag den 31. marts 2017 afholdes årsmøde i Landdistrikternes Fællesråd. Med
Landdistriktsudvalgets C-medlemsskab giver det mulighed for at sende tre stemmeberettiget
delegerede til mødet. Navnene på de delegerede skal være sekretariatet i hænde senest
mandag den 13. marts 2017.

Bilag


Invitation og foreløbige dagsorden.pdf

Afdelingsleder for Kultur og Fritid indstiller,
at
at

der udpeges 3 medlemmer fra udvalget til deltagelse i årsmødet,
eventuelle forslag til behandling på årsmødet sendes til sekretariatet inden den
13. marts.

Beslutning
Fra Landdistriktsudvalget deltager Finn Hansen, Mogens Gabs og Frede Jensen.
Lisbeth Bang Pedersen, Heidi Kirkegaard og Niels Feddersen Dahlmann deltog ikke i mødet.
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7. Invitation til høring om dansk landdistriktspolitik
20.00.00-G01-1-17

Sagsfremstilling
Landdistrikternes Fællesråd og Københavns Universitet inviterer til høring om dansk
landdistriktspolitik i nyere tid mandag den 27. februar 2017, kl. 10:30-14:45 på
Christiansborg, 1240 København K.
Til arrangementet vil landdistriktsforsker Hanne Tanvig blandt andet præsentere et notat om
dansk landdistriktspolitik, som belyser, hvordan landdistriktspolitikken kom ind i billedet,
hvordan den har udviklet sig, og hvor den kan være på vej hen.

Bilag


Dansk landdistritkspolitik i nyere tid. Høring. Final.pdf

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

eventuel deltagelse drøftes.

Beslutning
Sagen taget til efterretning.
Lisbeth Bang Pedersen, Heidi Kirkegaard og Niels Feddersen Dahlmann deltog ikke i mødet.
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8. Forslag/ideer til Frivillig Fredag 2017
20.00.00-G01-5-17

Sagsfremstilling
Arbejdsgruppen for Frivillig Fredag tager, på baggrund af en evaluering af sidste års Frivillig
Fredag, imod nye ideer til indhold og underholdning til i år. Datoen for Frivillig Fredag i år er
29. september 2017.

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at
at

sidste års Frivillig Fredag evalueres,
Landdistriktsudvalget kommer med forslag/ideer til indhold og underholdning til
årets Frivillig Fredag.

Beslutning
Udvalget synes det er godt at deltagerne bliver blandet, så de kommer til at sidde sammen
med nogen de ikke kender.
Udvalget opfordrer til at der kommer én god foredragsholder, som kan bidrage med ny viden
til de frivillige, så man dels ikke skal bevæge sig så meget rundt og dels kun får forskellige
korte oplæg.
Lisbeth Bang Pedersen, Heidi Kirkegaard og Niels Feddersen Dahlmann deltog ikke i mødet.
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9. Ændring af mødedato i august
20.00.00-G01-1-17

Sagsfremstilling
Landdistriktsudvalget vedtog på sidste møde en mødekalender for 2017. Det har dog vist sig
mødedatoen for august ligger for tæt på perioden, hvor udvalgets medlemmer og forvaltningen
holder sommerferie.

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

mødet i august rykkes fra den 8. august til den 16. august 2017.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Lisbeth Bang Pedersen, Heidi Kirkegaard og Niels Feddersen Dahlmann deltog ikke i mødet.
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10. Dato for opstartsmøde for studiegrupper
20.00.00-G01-7-17

Sagsfremstilling
Landdistriktsudvalget besluttede på sidste møde at der skulle afholdes opstartsmøde for
studiegrupperne i januar. Det har dog ikke været muligt at finde en dato i januar.
Hvis mødet planlægges til marts måned kan følgende datoer/uger ikke benyttes:
 Den 2. og 3. marts
 Hele uge 10
 Den 14. marts
 hele uge 13

Bilag


Indbydelse til deltagelse i studiegrupper_01

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

der findes en dato i marts måned 2017, hvor opstartsmødet kan afholdes.

Beslutning
Opstartsmødet planlægges til den 13. marts kl. 19.
Lisbeth Bang Pedersen, Heidi Kirkegaard og Niels Feddersen Dahlmann deltog ikke i mødet.
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11. Orienteringspunkter til Landdistriktsudvalgets møde den 30.
januar
20.00.00-G01-3-17

Sagsfremstilling
Sagsfremstilling
a. Gensidig orientering herunder:
  Kultur- og Fritidsudvalget
  Projekt Foreningsudvikling

Folkeoplysningsudvalget
  Formanden orienterer fra diverse møder
b. Agerskov - udmeldelse af Infoland

Beslutning
a. Gensidig orientering herunder:
 Kultur- og Fritidsudvalget: Intet at berette
 Projekt Foreningsudvikling: Der nås ikke op på 100 foreninger, men for at give dem
som har meldt sig den rette kvalitet passer det nuværende antal fint. Alle bruger- og
borgerundersøgelser når projektet i mål med.

Folkeoplysningsudvalget: Intet at berette
 Formanden orienterer fra diverse møder: Intet at berette



Der blev orienteret fra lokalområdet Nørre Løgum og Ellum. Broen som
Landdistriktsudvalget bl.a. har støttet flyttes da lodsejeren ikke vil give tilladelse til
at bruge hans jord.
Forvaltningen orienterede om at der den 1. januar starter en projektmedarbejder
som skal hjælpe med at indhente og bearbejde materiale til den nye Kultur- og
Fritidspolitik.

b. Agerskov - udmeldelse af Infoland: Agerskov har meldt sig ud af Infoland og lavet deres
egen hjemmeside.
Lisbeth Bang Pedersen, Heidi Kirkegaard og Niels Feddersen Dahlmann deltog ikke i mødet.
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12. Eventuelt til Landdistriktsudvalgets møde den 30. januar
20.00.00-G01-4-17

Beslutning
Lisbeth Bang Pedersen, Heidi Kirkegaard og Niels Feddersen Dahlmann 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


Formidling på Møllekilen.pdf



Ansøgning fra Ballum Enges Forskønnelsesforening_01.pdf



ansøgningsskrift hjemmeside.docx



Ansøgning fra Vadehavssmedjens om ny hjemmeside_01.pdf



Branderup by- og aktivitetspark - projektbeskrivelse.pdf



oversigtskort, del 1.pdf



oversigtskort, del 2.pdf



Ansøgning fra Branderup Lokalråd_01.pdf



Underskrevet revideret hensigtserklæring_01.pdf



Naturbeskyttelseslovens §21 ang. skiltning i det åbne landskab



Invitation og foreløbige dagsorden.pdf



Dansk landdistritkspolitik i nyere tid. Høring. Final.pdf



Indbydelse til deltagelse i studiegrupper_01
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