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1. Ansøgning fra Rømø Lokalmuseum om midler til fornyelse og
opdatering af udstilling
20.00.00-G01-40-17

Beslutningstema
Ansøgning om tilskud

Historik
Rømø Lokalmuseum har tidligere fået tilskud fra Landdistriktsudvalget på 10.879 kr. til
projektor med lyd samt lærred til projektor 734 kr. også i forbindelse med opgradering af
deres udstilling.

Sagsfremstilling
Rømø Lokalmuseum søger tilskud til fornyelse og opdatering af deres udstilling på
Kommandørgården i Toftum. Foreningen søger at have "nyheder" med i udstillingen, der nu
har kørt i 3 år. Udstillingen vil blive fornyet med en gine iklædt en kaptajnsdragt fra
kommandørtiden syet efter originalt mønster fra tiden af lokal syerske, en montre til udstilling
af deres nye donerede søfartsinstrumenter og andre historiske genstande, samt opsætning af
lysspots til belysning af deres nye emner og belysning i montren. Ved at forny udstillingen
håber foreningen at interessen for at besøge stedet øges. Der er på nogle danske museer
indført entréudgift som foreningen peger på i nogen grad har påvirket Kommandørgårdens
besøg. Udstillingen skal stå klar til Kommandørgårdens åbning i påsken 2018.
Målgruppen er besøgende og turister på Rømø og i den sønderjyske omegn. Foreningen
samarbejder endvidere tæt med Nationalmuseet, Turistforeningen, de erhvervsdrivende i
området samt med arrangører af ture og udflugter til Rømø og omegn, der hjælpes med
informationer og forslag.
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/underskud:
+ 64.940 (bruges i 2017 til vedligehold/fornyelser)
Likvid formue:
200.000 (sikringskonto til udstilling 2022/2023)
Samlede udgifter: 30.843,50 kr.
Egenfinansiering: 7.710 kr.
Ansøgte beløb: 23.123 kr.

Bilag


Ansøgning_01.pdf
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Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

ansøgningen ikke imødekommes

at

kulturkonsulenten modtager ansøgningen for at vurdere om der evt. er
muligheder i forhold til Kulturaftale Vadehavet

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Karin Lorenzen, Louise Thomsen Terp og Niels Feddersen Dahlman deltog ikke i mødet.
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2. Evaluering af På tur i Tønder
20.00.00-G01-13-17

Beslutningstema
Evaluering af På tur i Tønder

Historik
Den 23. september blev På tur i Tønder afviklet med 259 deltagere.

Sagsfremstilling
I forbindelse med evaluering af På tur i Tønder 2017 kan udvalget overveje følgende
spørgsmål:


Hvad fungerede godt (oplæg, busser, stop o.l.)?



Hvad fungerede ikke så godt (oplæg, busser, stop, o.l.)?



Var det muligt at holde tidsplanen?



Var praktikerne klædt godt nok på til turen?



Hvordan opfattede I samarbejdet med praktikerne?



Fik I spørgsmål af deltagerne, som I havde svært ved at svare på?

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

sagen drøftes

Beslutning
Landdistriktsudvalget ønsker at lave en ny På tur i Tønder Kommune i 2018 omkring samme
tidspunkt som turen i år.
Udvalget ønsker at turen varieres så nye steder besøges.
Karin Lorenzen, Louise Thomsen Terp og Niels Feddersen Dahlman deltog ikke i mødet.
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3. Forlængelse af tilskudsperiode for Branderup Lokalråd
20.00.00-G01-73-16

Beslutningstema
Forlængelse af tilskudsperiode

Historik
Landdistriktsudvalget har bevilliget støtte til Branderup Lokalråds etablering af en
aktivitetspark. Støtten er givet 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 skal inden
opstart af projektet indsender to tilbud på ydelser/materialer over 50.000 kr., og støtten gives
under forudsætning af at foreningen deltager i studiekredsen/-grupperne (arbejdstitel) som
Landdistriktsudvalget opretter.

Sagsfremstilling
Foreningen ønsker at forlænge tilskudsperiode. Den har fået jorden overdraget, men
forpagtningskontrakten udløber først den 31/12 2017. Det betyder at foreningen ikke kan komme i gang
med anlægsarbejdet før til foråret, og de vil derfor gerne have tilskudsperioden forlænget.

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

tilskudsperiode forlænges

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Karin Lorenzen, Louise Thomsen Terp og Niels Feddersen Dahlman deltog ikke i mødet.
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4. Forlængelse af tilskudperiode for Abild Medborgerhus
20.00.00-G01-29-16

Beslutningstema
Forlængelse af tilskudsperiode for Abild Medborgerhus

Historik
Landdistriktsudvalget har bevilliget 75 % af de samlede omkostninger dog maksimalt 10.000
kr. til indkøb af projektor og lærred til Abild
Medborgerhus.

Sagsfremstilling
Abild Medborgerhus ønsker at ansøge om at forlænge tilskudsperioden. Det skyldes at
Ungdomsskolen pt har lånt Medborgerhuset. Det bliver brugt til Ungdomsskolens sekretariat,
så Borgerforeningen har ingen adgang pt.

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

tilskudsperiode forlænges

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Karin Lorenzen, Louise Thomsen Terp og Niels Feddersen Dahlman deltog ikke i mødet.
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5. Forlængelse af tilskudsperiode for Øster Højst Borgerforening
20.00.00-G01-46-16

Beslutningstema
Forlængelse af tilskudsperiode for Øster Højst Borgerforening

Historik
Landdistriktsudvalget har valgt at støtte udviklingen af en ny udviklingsplan med 75 % af
34.500 kr. der er angivet som de samlede udgifter til konsulentbistand.

Sagsfremstilling
Øster Højst Borgerforening søger om forlængelse af tilskudsperiode til udvikling af en ny
udviklingsplan. Borgerforeningen er færdig med udviklingsplanen, men afventer at få tilsendt
regningen.

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

tilskudsperiode forlænges

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Karin Lorenzen, Louise Thomsen Terp og Niels Feddersen Dahlman deltog ikke i mødet.
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6. Drøftelse af Landdistriktsudvalgets tilskudsregler
20.00.00-G01-43-17

Beslutningstema
Drøftelse af tilskudsregler

Sagsfremstilling
Formandskabet ønsker at Landdistriktsudvalget drøfter indarbejdelse af en større fleksibilitet i
forhold deres 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,
at

sagen drøftes

at

eventuelle ændringer sendes videre til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning
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.
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7. Procedure for valg til Landdistriktsudvalget
20.00.00-G01-39-17

Historik
PÅ sidste udvalgsmøde drøftede udvalget følgende program:
Udvalget kan gøre sig overvejelser omkring, hvor valget skal afholdes, hvornår og hvordan.
Forvaltningen har ud fra input fra formandsskabet lavet et oplæg, som udvalget kan drøfte ud
fra.
Forslag til valgdato: Onsdag d. 10. januar 2018 Kl. 18-21
Varighed: 3 timer
Sted: Evt. Tønder Idrætscenter (salen med klatrebane)
Indhold:
 18:00-18:30: Mad
 18:30-19:30: 1. Oplæg (oplægsholder som kan få folk til at deltage - F.eks. Jan
Gintberg)
 19:30-20:00: 2. Oplæg (oplæg som er mere Landdistriktsorienteret - f.eks. Steffen
Damsgaard)
 20:00-21:00: Valg - Forvaltningen håndtere valgdelen. Deltagerne deles ind i seks
grupper som repræsenterer de gamle kommuner. I forvejen har
lokalrådene/borgerforeningerne indstillet, hvem der stiller op.
Udvalget besluttede at arbejde videre med følgende:
Forvaltningen arbejder videre med programoplægget.
Til det underholdende indslag undersøger forvaltningen prisleje og tilgængelighed for Thomas
Skov og Jan Hellesøe. Derudover kontaktes Ærø for at invitere til at fortælle om
andelstankegangen v. 2.0 samt tilflytterboliger.

Sagsfremstilling
Forvaltningen har indgået aftale med Thomas Skov. Emnet for hans foredrag bliver: Høflighed
på 100 dage. Der er mulighed for at kontakte ham forinden foredraget for at informere om
arrangementet og målgruppen.
Forvaltningen arbejder desuden på inden udvalgsmødet at have kontaktet Langeland for at
høre, hvem der kan fortælle om Andelstankegangen 2.0/tilflytterhuset.

Økonomi
Thomas Skov:
Honorar:
18.750 kr. + transport (efter statens takster) + moms.

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

sagen drøftes

Beslutning
Landdistriktsudvalget ønsker at der laves en annonce der kommer ud i avisen omkring 1.
december. Annoncen skal synliggøre nogle af de projekter som Landdistriktsudvalget har
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været med til at understøtte og hvad udvalget arbejder med samt hvornår der er valg til
udvalget.
Karin Lorenzen, Louise Thomsen Terp og Niels Feddersen Dahlman deltog ikke i mødet.
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8. På tur i Tønder Kommune for studerende
20.00.00-G01-44-17

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,
at

sagen drøftes

Beslutning
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.
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9. Frivillig Fredag
27.15.00-P20-1-16

Beslutningstema
I denne sag skal der evalueres på arrangementet Frivillig Fredag 2017 og eventuelt komme
med forslag/idéer til Frivillig Fredag i 2018.

Sagsfremstilling
Arbejdsgruppen for Frivillig Fredag tager på baggrund af en evaluering af årets Frivillig Fredag
imod nye idéer til indhold og underholdning til næste år.
Datoen for næste års Frivillig Fredag er den 28. september 2018.

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

udvalget evaluerer årets arrangement Frivillig Fredag 2017,

at

udvalget kommer med nye idéer til indhold og underholdning til Frivillig Fredag
2018

Beslutning
Udvalget anbefaler at Frivillig Fredag afholdes forskellige steder på skift i kommunen.
Karin Lorenzen, Louise Thomsen Terp og Niels Feddersen Dahlman deltog ikke i mødet.
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10. Understøttelse af alkoholpolitikken
20.00.00-G01-45-17

Beslutningstema
Landdistriktsudvalget skal under dette punkt drøfte, hvorvidt og hvordan de kan se sig selv
understøtte alkoholpolitikken

Historik
Alkoholforum er det implementerende organ for alkoholpolitikken, og referer direkte til
Styregruppen for Det Nære Sundhedsvæsen, som har det overordnede ansvar for
alkoholpolitikken. Formålet for Alkoholforum er at implementere og forankre alkoholpolitikken,
samt at iværksætte indsatser, der understøtter alkoholpolitikken og de opstillede målsætninger
(se vedhæftede Alkoholpolitik). Alkoholforum har desuden ansvar for, at der bliver udarbejdet
handleplaner, og at disse iværksættes på egne fagområder. Repræsentanter i Alkoholforum
har endvidere til opgave at være i tæt dialog med baglandet om implementering af
indsatserne, så der sikres en tværgående indsats.
Alkoholforum består af repræsentanter på ledelsesniveau fra forvaltningerne; Social,
Arbejdsmarked og Sundhed, Børn og Skole samt Kultur og Fritid. Hovedvægten for
sammensætningen af forummet ligger på, at de repræsenterede områder har borgerkontakt.
Organisering og deltagelse i Alkoholforum er godkendt af fagcheferne for de pågældende
fagområder.
En del af organiseringen er etablering af en følgegruppe, som skal hjælpe med til at kvalificere
indsatserne, der skal bidrage til at nå de alkoholpolitiske mål.

Sagsfremstilling
Alkoholforum ønsker at Landdistriktsudvalget og Folkeoplysningsudvalget drøfter interessen for
at deltage med en repræsentant i følgegruppen og dels en drøftelse af, om udvalgene kan se,
at de kan bidrage ind i et samarbejde omkring implementering af indsatser under
alkoholpolitikken, samt på hvilken måde.

Bilag


Alkoholpolitik 24.03.17.pdf

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

sagen drøftes

Beslutning
Landdistriktsudvalget mener ikke, det er deres opgave at løfte.
Karin Lorenzen, Louise Thomsen Terp og Niels Feddersen Dahlman deltog ikke i mødet.
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11. Orienteringspunkter til Landdistriktsudvalgets møde den 23.
oktober
20.00.00-G01-3-17

Sagsfremstilling
a. Gensidig orientering herunder:
 Kultur- og Fritidsudvalget
 Projekt Foreningsudvikling
 Folkeoplysningsudvalget
 Formanden orienterer fra diverse møder
b. Ansøgning fra Nordfrisiske Vestslesvigske Ildsjæle
c. Kultur & Fritidspolitik
d. Infoland - App og workshop
e. Visby Parkudvalg
f. Agerskov i Bevægelse

Beslutning
a. Gensidig orientering herunder:
 Kultur- og Fritidsudvalget
 Projekt Foreningsudvikling
 Folkeoplysningsudvalget
 Formanden orienterer fra diverse møder
o Formanden deltog i indvielse af det nye kunstgræsanlæg i Agerskov.
o Formanden har deltaget i udvalget som skulle udpege årets forening.
Klosterparkens Vennekreds blev udråbt som årets forening.
o Den 14. november deltager formanden i et møde i Løgumkloster, hvor han skal
fortælle om fordelene ved et lokalråd.
b. Ansøgning fra Nordfrisiske Vestslesvigske Ildsjæle
- Ansøgningen blev tildelt støtte.
c. Kultur & Fritidspolitik
- Der afholdes årligt to møder omkring Kultur- og Fritidspolitikkken, hvor man kan evaluere,
hvordan det er gået med handlingerne i politikken.
d. Infoland - App og workshop
- Infoland er i gang med udvikle en app. App'en henter informationer fra den Infoland
hjemmesiden man ønsker den skal vise.
e. Visby Parkudvalg
- Parkudvalget har travlt med deres projekt og har fundet en fond som de gerne vil ansøge.
Fondsansøgningen kræver dog en kommunal opbakning, som Landdistriktsudvalget ønsker at
stille.
f. Agerskov i Bevægelse
- Formanden deltager i styregruppe møde for Agerskov i Bevægelse den 31. oktober.
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g. Referat
- Orientering om punkter fra sidste møde
Karin Lorenzen, Louise Thomsen Terp og Niels Feddersen Dahlman deltog ikke i mødet.
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12. Eventuelt til Landdistriktsudvalgets møde den 23. oktober
2017
20.00.00-G01-4-17

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

punktet tages til efterretning

Beslutning
Punktet taget til efterretning
Karin Lorenzen, Louise Thomsen Terp og Niels Feddersen Dahlman deltog ikke i mødet.
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Bilag


Ansøgning_01.pdf



Alkoholpolitik 24.03.17.pdf

23. oktober 2017

19

