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1. Fokusgruppeinterview angående den nye Kultur- og
Fritidspolitik
20.00.00-G01-1-17

Sagsfremstilling
Den første time af udvalgets møde vil være afsat til fokusgruppeinterview angående den nye
Kultur og Fritidspolitik. Information om forløbet vil blive sendt ud i en separat mail.

Beslutning
-

9. marts 2017
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2. Ansøgning fra Visby Parkudvalg om tilskud til Visby
Park/Pastor Møllers Have
20.00.00-G01-10-17

Sagsfremstilling
Visby lokalråd og Parkudvalget søger om tilskud til udvikling af en masterplan for Visby park /
Pastor Møllers have.
Der søges om midler til køb timer hos en landskabarkitekt til udvikling af en masterplan for
Visby Park. En landskabsarkitekt skal ud fra udvalgets tanker og idéer skabe en tegning for
projektet, så det kan blive en realitet. Pga. parkens størrelse (15.000 km2) og ikke mindst den
kompleksitet, der ligger i at forene viden om natur, æstetik, historie, sundhed og samfund, er
det nødvendigt.
Med en masterplan fra en landskabsarkitekt, mener udvalget, at det er lettere at tage kontakt
til fonde og finde samarbejdspartnere. Det vil give Visby Park et nyt liv og en ny mulighed der
kan bringe gavn og glæde til alle dens gæster og brugere og gøre Visby til et mere attraktivt
sted at bo. Med projektet mener foreningen, at kommunen får endnu et tilbud på listen over
seværdigheder i kommmunen - både for kommunens egne borgere, men også for turister, der
gerne vil opleve noget af det ægte Sønderjylland. Parkudvalget har allerede dannet sig et
billede af, at parken på en måde skal opdeles i tre, hvor den første dejesl, som indeholder
Pastor Møllers hus, skal være den lidt “finere” og mere kulturelle park, midterdelen skal stå for
“det udendørs forsamlingshus” og den bagerste del være præget af skov, natur, shelter og
bålplads.
Målgruppen for projektet er borgere i Visby og lokalområdet og generelt i Tønder Kommune.
Men også turister og alle andre. Børnehavens børn, spejderne i Visby, skoleklasser,
teaterforeninger, løbeklubber, ældreforeninger vil også være i målgruppen.
Samarbejdspartnere
Der er fokus på at være i dialog og have opbakning fra lokalbefolkningen i Visby og omegn
(Nørby, Mollerup, Ø. Gammelby m.fl.). Parkudvalget har gennem hele forløbet indtil nu været
åbne og sørget for både at informere og invitere borgere og foreninger i Visby til at være
deltagende i projektet. Dette er sket ved at informere på en facebook-gruppe, der hedder “os
fra Visby”, ved at hænge informationssedler op i Visby Brugs, ved at informere til
fællesspisning, som er arrangeret af Visby Lokalråd. Til fællesspisning kommer der ca. 90-100
mennesker hver gang. Da Visby Park tilhører Tønder Kommune er der naturligvis også en tæt
kontakt til de relevante forvaltninger i kommunen.
Med et eventuelt tilskud vil Landdistriktsudvalget kunne understøtte Landdistriktspoltikkens
mål 1, hvor landdistrikterne markedsføres for deres styrker og kvaliteter.

Økonomi
Likvid formue 2016: 10.872,341 kr.
Samlede udgifter: 30.000 kr. svarende til 60 timer til landskabsarkitekten
Samlet tilskudsberettiget beløb: 22.500 kr.

Bilag


Ansøgning Visby Parkudvalg_01.pdf
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Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

der bevilliges 75 % af de samlede udgifter dog maksimalt 22.500 kr. til
udarbejdelse af masterplan for Visby Park under forudsætning af at ansøger
deltager i Landdistriktsudvalgets studiegrupper.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Mogens Gabs og Lisbeth Bang Pedersen deltog ikke i mødet.
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3. Ansøgning fra foreningen Barrax om tilskud til etablering af
Barrax Skatepark Tønder
20.00.00-G01-11-17

Sagsfremstilling
Foreningen Barrax Tønder ansøger Landdistriktsudvalget om tilskud til etablering af Barrax
Skatepark Tønder
Foreningen vil gerne etablere en skatepark af høj kvalitet i beton på ca. 60 x 35 meter, som
gratis kan bruges på alle niveauer til såvel skateboard, rulleskøjter, BMX og løbehjul.
Beliggenheden vil være i den nordlige del af Tønder Kaserne - med det eksisterende crossfitcenter. En kommende skatepark sætter området under massiv transformation mod at blive en
stor og aktiv del af byen. Samtidig håber foreningen på, at det kan blive startskuddet til en
bølge af kreative og innovative projekter på kasernen.
Området som foreningen ønsker at etablere skateparken på er privatejet og der er endnu ikke
lavet lejeaftalen, men man har snakket om principperne i den: At den skal være uopsigelig i
parkens levetid, at huslejen skal fastlåses på ca. 25000 årligt, osv.
Projektet blev igangsat omkring 1.8.16, da en initiativgruppe besluttede at arbejde for
skateparken. Siden har gruppen afholdt møder med kommunen, været til fundraisingarrangementer og skrevet ansøgninger. Foreningen håber på at kunne igangsætte byggeriet i
starten af 2018, hvorefter parken formentlig vil være færdig til brug medio 2018.
Hvem er målgruppen
Visionen for Skatepark Tønder er at skabe et uformelt socialt samlingspunkt for regionens børn
og unge i alderen 6-20 år samt barnlige eller aktive voksne. Skatepark Tønder skal være et
gratis tilbud og skal også rumme de børn, som måske ikke passer ind i fodboldklubben eller
hos spejderne. Skuer man uden for bygrænsen, har foreningen et ønske, om en stærk
profilering af både Tønder by og kommune som et sted, der gør noget for børn og unge, men
også for (skate-)turister og potentielle tilflyttere.
Foreningen arbejder på at involvere så mange af brugerne og fra lokalsamfundet som muligt det er vigtigt for foreningen, at byen føler et ejerskab i forhold til parken. En Facebook-gruppe
med 670 medlemmer bekræfter, at der er stor interesse omkring projektet. Foreningen har
holdt møder med Kultur- og Fritidsafdelingen i Tønder Kommune, med hensyn til drift og
medfinansiering. Desuden har foreningen haft kontakt til ressourcepersoner i skate-miljøet
samt andre initiativtagere til lignende projekter.
Foreningen peger på at der med en skatepark er masser af muligheder for at afholde events
og opvisninger samt bruge parken som omdrejningspunkt for integrationsprojekter, koncerter,
sociale projekter, skoleprojekter med mere. Det vil samtidig være et sted, hvor
udefrakommende kan få gratis underholdning til deres børn, mens de gør deres indkøb i og
omkring gågaden, bruger crossfit-centeret eller andre af byens tilbud.
Og ikke mindst vil det puste nyt liv i det stemningsfyldte og historiske miljø omkring kasernen.
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.
Forvaltningen gør opmærksom på at der tidligere er truffet beslutning om rammer for tilskud
til foreningers bygninger på lejet grund. Her skal der indgås lang lejekontrakt på min. 5 år ved
bevilling af støtte op til 100.000 kr. til byggeri på privatejet jord. Foreningerne anbefales at
indgå lejekontrakt indeholdende nedskrivningsaftale med ejer. Tilskud over 100.000 kr. til fast
ejendom på privatejet jord indstilles fra underudvalg til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget.
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Økonomi
Likvid formue: 10.000 kr.
Egne timer: 100.000 kr
Etableringsudgifter: 7.000.000 kr.
Samlede udgifter :7.100.000 kr.
Indtægter
LAG (bevilliget): 396.585 kr.
Toosby Fond (bevilliget): 250.000 kr.
Lokale bidragsydere: 490.000 kr.
Tilskud fra diverse fonde: 5.853.415 kr.
Eget bidrag: 10.000 kr.
Ialt: 7.100.000

Bilag


Tillæg til ansøgning Barrax_01.pdf



Ansøgning Barrax_01.pdf

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

ansøgningen drøftes.

Beslutning
Landdistriktsudvalget ønsker at foreningen kommer med supplerende information i forhold til,
hvilke driftsudgifter der vil være på anlægget samt hvordan de tænkes finansieret.
Derudover ønsker Landdistriktsudvalget at der udarbejdes en realistisk brugerundersøgelse af
behovet for en skatebane. Hvordan modsvarer prisen for skaterbanen behovet i kommunen?
Mogens Gabs og Lisbeth Bang Pedersen deltog ikke i mødet.
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4. Ansøgning fra foreningen Øko Life Camp
20.00.00-G01-12-17

Sagsfremstilling
Foreningen Øko Life Camp søger om tilskud til leje af udstyr til aktiviteterne som afholdes i
løbet af campen.
Foreningen Øko Life Camp vil etablere en camp eller lejrskolen er for børn i alderen 11-15 år.
Lejrskolen henvender sig til alle børn, som har lyst og er interesseret i at få en oplevelsesrig
uge, der blandt andet er fyldt med sjov og læring i naturen. Der er plads til 25 børn og
minimum 15 børn.
Foreningen ønsker at der både deltager børn fra lokalområdet, hvorved de kan få øjnene op for
området kvaliteter, men også børn fra resten af Danmark. På campen vil foreningen sætte
fokus på leg og læring i naturen samt lære børnene tidligt i livet, hvilken betydning økologisk
landbrug har for samfundet. Campen afholdes på ansøgernes forældres gård, hvorved der er
budgetteret med et beløb som dækker de udgifter som de måtte have.
I ansøgningen fremgår det at foreningen har etableret samarbejde med Naturmælk der
bidrager med en rundvisning på Naturmælk Mejeriet, hvilket skal bidrage med en forståelse for
mælkens vej fra køerne til karton i butikkerne. Også foreningen LHN (Landwirtschaftlicher
Hauptverein für Nordschleswig) har sponsoreret en tur i majslabyrinten i Tinglev.
Forvaltningen gør i den forbindelse opmærksom på at man med støtte til campen inddirekte
kan være med til at promovere og støtte deres agenda. Derudover vil eventuelt støtte også
kunne komme deltagere fra andre kommuner til gavn.

Økonomi
Likvid formue: Det er første år konceptet afprøves
Samlede udgifter ved 15 deltagere: 84.580 kr.
Forventede indtægter: 32.425 kr.
Ansøgte beløb: 12.000 kr. hvoraf 5.000 kr. bruges til båludstyr. Det resterende beløb skal
bruges på leje af klatreudstyr og cykler samt køb af materialer til at bygge drager og
materialer til fysisk aktivitet, f.eks. stjerneløb, bolde.

Bilag


Ansøgning Øko Life Camp_01.pdf

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutning
Indstillingen godkendt. Landdistriktsudvalget synes ideen er sympatisk, men mener, at der er
for stor sammenfald mellem dem der arrangerer campen og det sted, hvor det afholdes.
Mogens Gabs og Lisbeth Bang Pedersen deltog ikke i mødet.
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5. På tur i Tønder 2017
20.00.00-G01-13-17

Sagsfremstilling
Landdistriktsudvalget gennemførte i marts 2016 en udsolgt På tur i Tønder for borgere og
politikere i Tønder Kommune. Turen havde startsteder seks forskellige i steder i kommunen og
førte deltagerne rundt i hele kommunen, hvor de blev præsenterede for kendte og ukendte
steder og oplevelser samtidig med at der også blev smagt på egnsspecifikke retter. Til at
arrangere turen benyttede Landdistriktsudvalget en privat virksomhed.
Forvaltningen peger på at gennemførslen af På tur i Tønder 2017 igen vil kræve ekstern hjælp.
Turen vil, lige som de foregående år, understøtte Landdistriktspolitikkens mål 1, hvor
landdistrikterne markedsføres for deres styrker og kvaliteter.

Økonomi
Økonomi for 2016:
Afsat midler: 200.000 kr.
Konsulent: 67.360 kr. excl. moms
Øvrige udgifter: 119.158,30 kr. excl. moms
Samlede udgifter: 186.518 kr. excl. moms

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

koncept og målgruppe for en evt. På tur i Tønder i 2017 drøftes,

at

der vælges en dato for afvikling af turen,

at

der sættes en proces i gang for at finde en virksomhed, som kan hjælpe med at
afvikle turen.

Beslutning
Turen arrangeres til efteråret og kombineres med egne borgere og derudover inviteres en
busfuld af f.eks. universitetsstuderende på turen. Det undersøges hvor det vil være mest
relevant at invitere studerende fra og om bosætningskoordinatoren skal engageres. Turen må
gerne være grænseoverskridende og udvalget ønsker lige som sidste år at der er guider med.
Forslag til steder der skal besøges kan lokalområderne sende til forvaltningen inden den 15.
april.
Prisen hæves til 75 kr.
Udvalget ønsker at bruger eksterne konsulenter til at arrangere turen.
Udvalget afsætter 250.000 kr. til turen.
Mogens Gabs og Lisbeth Bang Pedersen deltog ikke i mødet.
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6. Medlemskabskategorisering i Landdistrikternes Fællesråd
20.00.00-G01-17-17

Sagsfremstilling
Forvaltningen og formanden for Landdistriktsudvalget har i uge 8 afholdt møde med
Landdistrikternes Fællesråd. Rådet ville på mødet dels gerne snakke om, hvad de kan gøre for
at styrke samarbejdet f.eks. i forhold til et projekt om turismeudvikling eller lokalrådsarbejde.
Derudover ville de gerne orientere om de muligheder, man har som medlem af
Landdistrikternes Fællesråd samt diskutere om det måske kunne give bedre mening, at flytte
Tønder Kommunes Landdistriktsråd op på et B-medlemskab i stedet for et C-medlemskab.
Dette er omkostningsneutralt, men et B-medlemskab (kommunalt) giver mulighed for at:
- borgmesteren inviteres til et årligt borgmestertopmøde
- kommunen indgår i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser omkring landdistrikternes
udvikling.
- kommunens landdistriktskoordinator indgår som en fast del af et regionalt kommunalt
landdistriktskoordinator-netværk.
- kommunen kan indstille forslag til vedtagelser af fællesbudskaber/henvendelse på vegne af
organisationen (sammen med de øvrige 45 medlemskommuner).
- kommunen vil blive inviteret med i andre kommunale arrangementer, der bliver afholdt af
LDF i samarbejde med tredjepart.
Derudover vil man med et B-medlemskab (kommuner) stadig kunne sende 3
stemmeberettiget delegerede til årsmødet.

Økonomi
Et C-medlemskab koster 9.032 kr. årligt

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

medlemskabet ændres fra et C til et B-medlemsskab.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Mogens Gabs og Lisbeth Bang Pedersen deltog ikke i mødet.
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7. Orienteringspunkter til Landdistriktsudvalgets møde den 9.
marts 2017
20.00.00-G01-3-17

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

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Gensidig orientering herunder:
 Kultur- og Fritidsudvalget - Intet at berette
 Projekt Foreningsudvikling - Intet at berette
 Folkeoplysningsudvalget - Intet at berette
 Formanden orienterer fra diverse møder - Der afholdes møde med Agerskov
Mogens Gabs og Lisbeth Bang Pedersen deltog ikke i mødet.
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8. Eventuelt til Landdistriktsudvalgetsmøde den 9. marts
20.00.00-G01-4-17

Beslutning
Mogens Gabs og Lisbeth Bang Pedersen deltog ikke i mødet.
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Bilag


Ansøgning Visby Parkudvalg_01.pdf



Tillæg til ansøgning Barrax_01.pdf



Ansøgning Barrax_01.pdf



Ansøgning Øko Life Camp_01.pdf
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