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04.21.00-A00-2-22 

1.        Velkommen og godkendelse af dagsorden 

Sagsfremstilling 

Formanden byder velkommen til Landsbyforum og byrådsmedlemmerne Daniel 

Vestergaard og Tim Jensen, som er udpeget til Landsbyforum af Byrådet. 

 

Præsentationsrunde. 

Bilag 

Ingen  

Formanden indstiller, 

• At dagsordenen godkendes. 

Beslutning 

Indstillingen blev godkendt. 
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2.        Valg af formand og næstformand 

Sagsfremstilling 

I forretningsorden for Landsbyforum står der om Landsbyforums konstituering: 

 

• Landsbyforum konstituerer sig med formand og næstformand hvert andet 

år på årets første møde. 

• Landsbyforum vælger en formand og en næstformand blandt sine 

medlemmer på det konstituerende møde. Valget sker med simpelt 

stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Ved stemmelighed 

afgøres valget ved lodtrækning. 

Der skal således vælges formand og næstformand for perioden 2022-2023. 

 

Peter Kristensen, Tornby - Vidstrup orienterede på mødet om, at han har 

besluttet at træde ud af Landsbyforum. Der arbejdes lokalt for at finde nyt 

medlem til at repræsentere Tornby - Vidstrup i Landsbyforum. 

Landsbyforum og administrationen takker Tove Marquardsen, Skallerup, 

Vennebjerg, Lønstrup og Kirsten Walther, Tolne, Mosbjerg, Dvergetved, Vogn for 

deres indsats, mens de varetog formandskabet i Landsbyforum. 

 

 

 

Bilag 

1. Forretningsorden for Landsbyforum. 

Administrationen indstiller, 

• At Landsbyforum vælger formand og næstformand på mødet. 
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Beslutning 

Landsbyforum valgte Poul Berg, Tidligere Løkken-Vrå Kommune til ny formand.  

Til næstformand valgtes Finn Østergaard,Tidligere Løkken-Vrå Kommune. 

 

Bilag 

• Forretningsorden for Landsbyforum i Hjørring Kommune_ 
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3.        Valg af repræsentant til Det Grønne Råd 

Sagsfremstilling 

Landsbyforum har mulighed for at lade sig repræsentere med en repræsentant i 

Det Grønne Råd i Hjørring Kommune. Landsbyforum skal tage stilling til, om man 

ønsker at deltage i Det Grønne Råd, og skal herefter evt. vælge en repræsentant 

til rådet. Valget er for fire år. 

Mette Fuglsang har repræsenteret Landsbyforum i Det Grønne Råd i perioden 

2018-2021 og Mads Tarp, Astrup, Sønderskov, Skibsby har fungeret som 

suppleant for Mette Fuglsang. 

Bilag 

Ingen. 

Administrationen indstiller, 

• At Landsbyforum drøfter, om man vil lade sig repræsentere i Det Grønne 

Råd. 

• At Landsbyforum evt. vælger en repræsentant til Det Grønne Råd for 

perioden 2022-2025 

. 

 

 

 

Beslutning 

Mette Thiel Fuglsang, Tidligere Løkken-Vrå Kommune valgtes som 

Landsbyforums repræsentant i Det Grønne Råd, og Flemming Jensen, Harken, 

Hæstrup valgtes som suppleant til Det Grønne Råd. 
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4.        Hjørring Kommunes plan- og udviklingsstrategi 

Sagsfremstilling 

 

Hjørring Kommunes plan- og udviklingsstrategi  

 

Byrådet skal udarbejde og vedtage en plan- og udviklingsstrategi i første halvdel 

af byrådsperioden. Plan- og udviklingsstrategien er Byrådets samlede vision for 

kommunens langsigtede udvikling. Strategien fastlægger den overordnede kurs 

og er et redskab for hele kommunen og samarbejdspartnere til at prioritere og 

målrette indsatser og forfølge visionen. Plan- og udviklingsstrategien er 

derudover grundlaget for den næste revision af kommuneplanen. 

 

Bettina Hedeby Madsen, Direktør for Kultur, Teknik og Miljø deltager på mødet 

og fortæller om arbejdet med Hjørring Kommunes plan- og udviklingsstrategi 

2023. 

 

 

Bilag 

• Horiont & Handlekraft 

• PLUS15 

Administrationen indstiller, 

• At orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Landsbyforum tog orienteringen til efterretning. 

Bilag 

• Horisont og Handlekraft 

• PLUS15 



 
 
 
 Hjørring Kommune 

 3. marts 2022 

 Side 8. 

 

  



 
 
 
 Hjørring Kommune 

 3. marts 2022 

 Side 9. 
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5.        Oversigt over ansøgninger til vedligeholdelsespuljen 

Sagsfremstilling 

Budgetbeløbet for vedligeholdelsesmidler i 2022 er 388.292 kr. Inden denne 

runde er der i år bevilget 0 kr. til vedligeholdelsesprojekter. Der resterer således i 

alt kr.388.292 kr. svarende til 100 % af årets budget.  

Der er til denne runde indsendt ansøgninger for i alt 187.489 kr. Det svarer til ca. 

48 % af årets samlede økonomiske ramme (eller ca. 48 % af den resterende del 

af budgettet). 

 

 

 

Mødedato 

 

Ansøgt beløb i 2022 

i kr. 

 

Bevilget beløb i 2022 i 

kr. 

1. runde marts 2022 187.427 
 

2. runde maj 2022 
  

3. runde august 2022 
  

4. runde november 2022 
  

I alt  187.427 
 

 

Ansøgninger i skemaform til mødet den 3. marts 2022. 

 

Landsby  Ansøger  Emne  Ansøgte 

beløb i 

kr. 

Bevilget 

beløb i 

kr. 

1 
Bindslev 

BHE - Borger, 

Handel, Erhverv 

Nye vimpler til 

byens flagstænger 
6.000  6.000 

2 
Bjergby  

Bjergby-Mygdal 

Landsbyråd 

Vedligehold af 

legeplads 
11.000  11.000 

3 
Vrensted  Foreningssamvirket 

Informationstavler 

v. indkørsel til 
20.000 20.000 
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byen 

4 Sdr. 

Harritslev 

Landsbyrådet Sdr. 

Harritslev 

Vedligehold af 

gulv i "Huset" 
20.000 20.000 

5 

Lørslev 
Lørslev og Omegns 

Borgerforening 

Vedligehold af 

flagstænger og 

stakit 

3.500 3.500 

6 

Mosbjerg 

Mosbjerg og 

Omegns 

Borgerforening  

Legebil i træ til 

rekreativt område 
15.938 15.938 

7 

Vejby  

Vejby 

Kulturhus/Vejby-

Smidstrup 

Beboerforening 

Udskiftning af døre 

og vedligehold af 

grønne område 

20.000  20.000 

8 
Mygdal 

Foreningen Mygdal 

Gruppen 
Gulvvaskemaskine 20.000  Afventer 

9 
Mygdal 

Mygdal Kultur- og 

Forsamlingshus 

Nye borde og grus 

til p.plads 
20.000  Afventer 

10 

Hundelev  

Udviklingsgruppen 

for Hundelev og 

Omegn 

Diverse 

vedligehold i byen 
20.000  20.000 

11 

Hørmested  
Hørmested Borger- 

og Sogneforening 

Vedligehold af 

byens 

opslagstavler 

10.989 10.989 

12 
Ugilt 

Ugilt og Omegns 

Borgerforening  

Udskiftning af tag 

på bålhytte 
20.000 20.000 

I 

alt  
   187.427 147.027  

 

 

Bilag 

1. Gældende tildelingskriterier til Landsbyforums vedligeholdelsespulje. 

Formandskabet indstiller, 

• At oversigten tages til efterretning. 
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Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen med bemærkning om, at man ønsker 

tildelingskriterierne til Landsbyforums vedligeholdelsespulje drøftet på maj-

mødet. 

Bilag 

• Kriterier-for-landsbyforums-vedligeholdelsespulje-09022015 
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01.02.03-Ø40-1-22 

6.        Vedligeholdelsespuljen 2022, Bindslev - Nye vimpler 

Ansøger 

BHE - Borger, Handel, Erhverv - Bindslev 

Resumé 

Der søges om støtte til indkøb af ca. 60 nye vimpler til flagstængerne i Bindslev 

bymidte. Vimplerne ved Sønderbro og Vesterbro er særligt udsatte for blæst, sol 

og regn, hvorfor det er nødvendigt med hyppig udskiftning.  

Ansøgt beløb 

6.000 kr., jf. tilbud. 

 

Vurdering 

Ansøgningen vurderes at være i overensstemmelse med ansøgningskriterierne 

til Landsbyforums vedligeholdelsespulje. 

 

 

Bindslev har tidligere modtaget støtte fra Vedligeholdelsespuljen: 

 

År Kr. Projekt 

2021 10.473 Faneborg v. indfaldsvej 

2020 19.199 kr. Vedligehold til flagstænger 

2018 13.500 kr. Udskiftning af flagstænger og 

standere/vimpler 

2017 20.000 kr. Flagstænger, flag, standere v. 

BHE Bindslev 

 

Bilag 

1. Ansøgning 

2. Tilbud fra Bygma 
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Formandskabet indstiller, 

• At ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen.  

Bilag 

• Tilbud fra BYGMA 

• Ansøgning 
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01.02.03-Ø40-2-22 

7.        Vedligeholdelsespuljen 2022, Bjergby - Vedligehold af legeplads 

Ansøger 

Bjergby-Mygdal Landsbyråd 

Resumé 

Der søges om støtte til indkøb af faldsand til gynger, rutsjebane, klatretårn og 

svævebane på byens legeplads i Bjergby. Stedet benyttes flittigt af Bjergby og 

Mygdals børn og unge, og der trænger til opfyldning med sand og visse steder til 

udskiftning af sand.  

 

Ansøgt beløb 

11.000 kr. 

Vurdering 

Ansøgningen vurderes at være i overensstemmelse med tildelingskriterierne til 

Landsbyforums vedligeholdelsespulje.  

 

Mygdal har tidligere modtaget støtte fra Vedligeholdelsespuljen: 

 

2021 20.000 kr.  Renovering af klubhus i Mygdal 

2020 20.000 kr. Nye hårtørrere 

2019 17.750 kr. Flagstænger og infotavle 

 

 

Bjergby har tidligere modtaget støtte fra Vedligeholdelsespuljen: 

 

2021 3.618 kr. Vedligeholdelse af 

Peterspladsen 

2020 10.000 kr. Vedligehold af De Grå Mænds 

pavillon 

2020 3.628 kr. Mountainbikebanen i Bjergby 

2020 2.648 kr. Fælles pladevibrator 
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2020 990 kr. Brandsikkerhed Skoleskoven 

2020 5.334 kr. Vedligehold af mountainbikerute 

2019 15.000 kr. (Delt med 

Mygdal) 

Workshop, projektor og mobilt 

lærred 

2019 7.300 kr. Maling og træbeskyttelse m.m. 

til vedligehold 

 

Bilag 

1. Ansøgning 

Formandskabet indstiller, 

• At ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen 

Bilag 

• Ansøgning 
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01.02.03-Ø40-3-22 

8.        Vedligeholdelsespuljen 2022, Vrensted - Orienteringstavler 

Ansøger 

Foreningssamvirket i Vrensted 

Resumé 

Der søges om støtte til indkøb af nye informationstavler til opsætning ved 

indkørslen til Vrensted fra henholdsvis Løkken og Brønderslev. De eksisterende 

tavler har gjort god gavn som orientering for folk udefra og lokale, men de 

trænger nu til udskiftning.  

Ansøgt beløb 

20.000 kr., jf., tilbud. 

Vurdering 

Ansøgningen vurderes at være i overensstemmelse med tildelingskriterierne til 

Landsbyforums vedligeholdelsespulje. 

 

Vrensted har tidligere modtaget støtte fra Vedligeholdelsespuljen: 

 

2021 19.998 kr. Plænetraktor til Foreningssamvirket i 

Vrensted 

2020 20.000 kr. Flagstænger og standere 

2018 20.000 kr. Udskiftning af flagstænger 

2016 20.000 kr. Haveredskaber til vedligeholdelse i 

Vrensted  

 

 

Bilag 

1. Ansøgning 

2. Tilbud på byskilte 

3. Tegning af informationstavle 
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Formandskabet indstiller, 

• At ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen 

Bilag 

• TILBUD byskilte (1) 

• Ansøgning 

• Tegning af skilt 
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01.02.03-Ø40-4-22 

9.        Vedligeholdelsespuljen 2022, Sdr. Harritslev - Slibning og lakering af 

gulv i "Huset" 

Ansøger 

Landsbyrådet i Sdr. Harritslev 

Resumé 

Der søges støtte til vedligeholdelse af Kulturhusets gulv, som er slidt på grund af 

flittig brug af huset. Det er nødvendigt med slibning og lakering af gulvet for at 

redde det fra en total udskiftning. 

 

Kulturhuset i Sdr. Harritslev bruges af områdets foreninger til møder og 

arrangementer samt til private fester for unge og ældre.  

 

 

 

Ansøgt beløb 

Afslibning af gulv ifølge vedlagt tilbud koster 22.375 kr. 

 

Der ansøges om 20.000 kr.  

Vurdering 

 

Ansøgningen vurderes at være i overensstemmelse med tildelingskriterierne til 

Landsbyforums vedligeholdelsespulje. 

 

Sdr. Harritslev har tidligere modtaget støtte fra Vedligeholdelsespuljen: 

 

2019 16.329 kr. Bevaring og udbygning af kontakt 

til områdets beboere 

 

Bilag 
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1. Ansøgning 

2. Tilbud 

Formandskabet indstiller, 

• At ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen 

Bilag 

• Tilbud vedr. gulv 

• Ansøgning 
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01.02.03-Ø40-5-22 

10.        Vedligeholdelsespuljen 2022 - Maling til byens flagstænger og 

stakit ved mejeri 

Ansøger 

Lørslev Borgerforening 

Resumé 

Der søges om støtte til indkøb af maling. Lørslevs 30-40 flagstænger samt 

stakittet ved mejeriet, som er centralt i byen, skal males. Flagene sættes op i 

byen ved sommerfest, konfirmation, cykelløb og Åben Have m.v. 

 

 

Ansøgt beløb 

Rød maling til flagstænger 3.000 kr. 

Sort maling til stakit 500 kr. 

Ialt 3.500 kr. 

 

Der søges om i alt 3.500 kr. 

Vurdering 

Ansøgningen er i overensstemmelse med tildelingskriterierne til Landsbyforums 

vedligeholdelsespulje. 

 

 

Lørslev har tidligere modtaget støtte fra Vedligeholdelsespuljen: 

2020 14.750 kr. Renovering af legeplads 

2017 20.000 kr. Vedligehold af legeplads 

 

Formandskabet indstiller, 

• At ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb. 
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Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen 

Bilag 

• Ansøgning 
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01.02.03-Ø40-6-22 

11.        Vedligeholdelsespuljen 2022, Mosbjerg - Træbil på legeplads 

Ansøger 

Mosbjerg og omegns Borgerforening 

Resumé 

På det rekreative område i Mosbjerg (Leader+) ønsker foreningen at lave en 

Anders And-bil i træ og søger støtte hertil. 

Ansøgt beløb 

Anders And-bil udskåret i træ 2.500 kr. 

Olie til efterbehandling 500 kr. 

Opstilling på pladsen 750 kr. 

Arbejdsløn 7.000 kr. 

Etablering af fundament 2.000 kr. 

I alt, ekskl moms 12.750 kr. 

 

Der ansøges om i alt 15.938 kr. (inkl moms) 

 

Vurdering 

Mosbjerg har tidligere modtaget støtte fra Vedligeholdelsespuljen:  
År Kr. 

Forbedring af samlingssted 2021 10.000 

(20.000 delt 

med Tolne) 

Det Rekreative Område 2020 20.000 

Træbeskyttelse til legeredskaber og bord-/bænkesæt 2018 3.500 

Renovering af stakit 2017 9.500 

Sansegynge på Det Rekreative Område 2017 10.500 

 

Bilag 
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1. Ansøgning 

Formandskabet indstiller, 

• At ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen 

Bilag 

• Ansøgning 

  



 
 
 
 Hjørring Kommune 

 3. marts 2022 

 Side 24. 

 

01.02.03-Ø40-7-22 

12.        Vedligeholdelsespuljen 2022, Vejby - Udskiftning af døre i 

Kulturhuset samt vedligehold af grønne områder 

Ansøger 

Vejby Kulturhus/Vejby-Smidstrup Beboerforening 

Resumé 

Der søges om støtte til en branddør og to andre nye døre til Kulturhuset samt til 

efterfølgende reparation af murværk. Der søges ligeledes om støtte til 

vedligehold af byens plænetraktor, pavillon, legeplads og grønne områder. 

 

 

 

Ansøgt beløb 

Udskiftning af døre 15.000 kr. 

Vedligehold af diverse vedr. grønne 

områder 

5.000 kr. 

I alt 20.000 kr. 

 

Vurdering 

Ansøgningen vurderes at være i overensstemmelse med tildelingskriterierne til 

Landsbyforums vedligeholdelsespulje. 

 

Vejby har tidligere modtaget støtte fra Vedligeholdelsespuljen: 

 

2021 20.000 kr. Vedligehold i Kulturhuset + 

Beboerforening 

2020 20.000 kr. Vedligehold af Købmandstoften 

og Købmandshaven 

2019 20.000 kr. Flere småreparationer 

2018 20.000 kr. Vedligehold af Købmandstoften 

og Købmandshaven 
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Bilag 

1. Ansøgning 

Formandskabet indstiller, 

• At ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen 

Bilag 

• Ansøgning 
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01.02.03-Ø40-8-22 

13.        Vedligeholdelsespuljen 2022, Mygdal - Indkøb af gulvvaskemaskine 

Ansøger 

Mygdal Gruppen, Galleri Mygdalhus 

Resumé 

Der søges om støtte til indkøb af gulvvaskemaskine til galleriet. Foreningen har 

fået lagt et skridsikkert gulv, som er vanskeligt at vaske manuelt med kost og 

spand, derfor ønsker man sig en gulvvaskemaskine. Galleri Mygdalhus har årligt 

omkring 4.500 besøgende, men vil i fremtiden blive åbnet op for endnu flere 

aktiviteter og brugere. 

Ansøgt beløb 

20.000 kr. 

Vurdering 

Ansøgningen vurderes at være i overensstemmelse med tildelingskriterierne til 

Landsbyforums vedligeholdelsespulje. 

 

Foreningen søgte om støtte til gulvvaskemaskinen på Landsbyforums møde i 

november 2021. Ansøgningen kunne ikke imødekommes med støtte, da Mygdal 

allerede har fået bevilget 20.000 kr. af 2021-puljen til renovering af klubhus i 

Mygdal på sidste møde i 2020. I følge kriterierne til vedligeholdelsespuljen kan 

hver landsby max bevilges 20.000 kr. om året. 

 

Der er til mødet også indkommet ansøgning fra Mygdal Kultur- og 

Forsamlingshus, som søger om støtte til nye borde og grus til p-plads. Se punkt 

14 på dagsordenen. 

 

 

Mygdal har tidligere modtaget støtte fra Vedligeholdelsespuljen: 

 

2021 20.000 kr.  Renovering af klubhus i Mygdal 

2020 20.000 kr. Nye hårtørrere 
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2019 17.750 kr. Flagstænger og infotavle 

 

Bilag 

1. Ansøgning 

Formandskabet indstiller, 

• At Landsbyforum drøfter de to ansøgninger om vedligeholdelsesmidler fra 

Mygdal, før der træffes beslutning om tilskud. 

 

Beslutning 

Landsbyforum besluttede at sende ansøgningrn retur til foreningen med 

opfordring til, at man lokalt afklarer, hvad Mygdal ønsker at søge 

vedligeholdelsesmidler til i 2022, da der max kan bevilges 20.000 kr. om året til 

pr. landsby. 

 

Bilag 

• Ansøgning 
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01.02.03-Ø40-9-22 

14.        Vedligeholdelsespuljen 2022, Indkøb af nye runde borde og 

supplering af grus 

Ansøger 

Mygdal Kultur- og Forsamlingshus 

Resumé 

Der søges støtte til indkøb af nye runde borde til forsamlingshuset. De gamle 

borde er godt slidte og trænger til udskiftning. Der søges også om støtte til 

indkøb af grus til p-pladsen, så pladsen er funktionel for de mange brugere af 

stedet. 

 

Forsamlingshuset bliver løbende vedligeholdt og opdateret således, at det fortsat 

kan være et attraktivt samlingssted. Brugere og bestyrelsen ønsker sig således 

12 stk. nye, runde borde med tilhørende transportvogn, så der sikres gode 

rammer for de fremtidige arrangementer i forsamlingshuset.  

 

Mygdal Kultur- og Forsamlingshus bruges af en bred kreds og aldersgruppe til 

mange forskellige arrangementer så som fastelavnfest, Lucia-arrangement, 

fællesspisninger, banko og aktiviteter på tværs af foreninger. 

 

 

Ansøgt beløb 

12 stk. nye borde inkl. vogn 17.462,50 kr. 

Indkøb af grus 2.537,50 kr. 

Ialt 20.000 kr.  

 

Der søges om i alt 20.000 kr. 

Vurdering 

Ansøgningen vurderes at være i overensstemmelse med tildelingskriterierne til 

Landsbyforums vedligeholdelsespulje. 
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Bemærk at der er indkommet to ansøgninger til vedligeholdelsespuljen og en 

ansøgning om matchningsmidler fra Mygdal. 

 

 

Mygdal har tidligere modtaget støtte fra Vedligeholdelsespuljen: 

 

2021 20.000 kr.  Renovering af klubhus i Mygdal 

2020 20.000 kr. Nye hårtørrere 

2019 17.750 kr. Flagstænger og infotavle 

 

Bilag 

1. Ansøgning 

Formandskabet indstiller, 

• At Landsbyforum drøfter de to ansøgninger om vedligeholdelsesmidler fra 

Mygdal, før der træffes beslutning om tilskud. 

Beslutning 

Landsbyforum besluttede at sende ansøgningen retur til foreningen med 

opfordring til, at man lokalt afklarer, hvad Mygdal ønsker at søge 

vedligeholdelsesmidler til i 2022, da der max kan bevilges 20.000 kr. om året til 

pr. landsby. 

Bilag 

• Ansøgning 
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01.02.03-Ø40-10-22 

15.        Vedligeholdelsespuljen 2022, Hundelev - Vedligehold af 

eksisterende aktiviteter 

Ansøger 

Udviklingsgruppen for Hundelev og Omegn 

Resumé 

Der søges om støtte til foretage diverse vedligeholdelsesprojekter i Hundelev, 

som er beskrevet under ansøgt beløb 

Ansøgt beløb 

Primitiv lejrplads - Brænde, maling, 

udskiftning af planker 

5.000 kr. 

Søvænget - Vedligehold af sø og arealerne 

omkring søen. 

5.000 kr. 

Multiarena og legeplads ved kulturcentret 3.000 kr. 

Kirkesti - Maling og udskiftning af bænke 

m.v. 

2.000 kr. 

Foreningslokaler ved Kulturcentret 3.000 kr. 

Frugtlund ved legeplads og ved 

Kulturcentret 

2.000 kr. 

Ialt 20.000 kr. 

 

Der søges om ialt 20.000 kr. 

Vurdering 

Ansøgningen vurderes at være i overensstemmelse med tildelingskriteriene til 

Landsbyforums vedligeholdelsespulje. 

 

Hundelev har tidligere modtaget støtte fra Vedligeholdelsespuljen: 

 

2021 20.000 kr. Vedligeholdelse af 

eksisterende aktiviteter 

2020 20.000 kr. Vedligeholdelse af 
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eksisterende aktiviteter 

2019 20.000 kr. Vedligeholdelse af 

eksisterende aktiviteter 

2018 20.000 kr. Vedligeholdelse af 

eksisterende aktiviteter 

 

Bilag 

1. Ansøgning 

Formandskabet indstiller, 

• At ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen 

Bilag 

• Ansøgning 
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01.02.03-Ø40-11-22 

16.        Vedligeholdelsespuljen 2022, Hørmested - Fornyelse og vedligehold 

på gammel opslagstavle og stige til juletræspyntning 

Ansøger 

Hørmested Borger- og Sogneforening 

Resumé 

Der søges om støtte til at renovere Hørmesteds opslagstavle og gøre den 

brugbar igen og sætte et outdoorskab på, så kommende opslag ikke ødelægges 

af vejret. Der søges desuden støtte til indkøb af en stige, som skal gøre arbejdet 

med opsætning af julebelysningen nemmere og mere sikker. Stigen kan 

foreningen også bruge i forbindelse med beskæring af træer på Byens Plads. 

 

 

Ansøgt beløb 

Stige 5.244 kr. 

2 x outdoorskabe 5.745 kr. 

I alt 10.989 kr. 

 

Der søges om i alt 10.989 kr. 

Vurdering 

Ansøgningen vurderes at være i overensstemmelse med tildelingskriterierne til 

Landsbyforums vedligeholdelsespulje. 

 

Hørmested har tidligere modtaget støtte fra Vedligeholdelsespuljen: 

 

2021 18.730,36 kr. Flagstænger + bordebænkesæt 

2020 10.002 kr  Haveredskaber og et lille redskabsskur til Byens 

Plads 

2019 20.000 kr  Bålsted til Byens Plads  

2018 20.000 kr. Legehus til Byens Plads  
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2017 19.320 kr  Byens Plads  

 

Bilag 

1. Ansøgning 

2. Screenshots af stige og outdoorskabe 

Formandskabet indstiller, 

• At ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen 

Bilag 

• Screenshot 2022-02-01 20.06.18 

• Screenshot 2022-02-01 20.04.44 

• Ansøgning 
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01.02.03-Ø40-12-22 

17.        Vedligeholdelsespuljen 2022, Ugilt - Nyt tag til bålhytte 

Ansøger 

Ugilt og Omegns Beboerforening 

Resumé 

Der søges støtte til udskiftning af tag på bålhytten ved sportspladsen i Ugilt. 

Planen er at lave det nye tag i tagpap, da det er mere holdbart og 

vedligeholdelsesfrit end det gamle tag. 

Bålhytten er til fri afbenyttelse for alle, der måtte have lyst til at bruge den til 

enten en hyggelig aften med mad over bål eller til en overnatning i det fri. Ved at 

kontakte beboerforeningen kan man få nøgle til brændeskuret, hvor der er 

brænde gratis brænde. 

 

Ansøgt beløb 

Fer/not brædder 450m 4.000 kr. 

Underpap 6.500 kr. 

Overpap 7.000 kr. 

Diverse skruer, beslag, lister 2.500 kr. 

I alt 20.000 kr. 

 

Der søges om ialt 20.000 kr. 

Vurdering 

Det er vurderingen, at ansøgningen er i overensstemmelse med 

tildelingskriterierne til Landsbyforums vedligeholdelsespulje. 

 

Ugilt har tidligere modtaget støtte fra Vedligeholdelsespuljen: 

  
År Kr. 

Radiatorer i forsamlingshus 2021 20.000 

Omforandring af trappe 2020 7.500 

Flaskekøleskab 2020 9.875 
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Loft og gulvrenovering forsamlingshuset i Ugilt 2018 10.320 

 

Bilag 

1. Ansøgning 

Formandskabet indstiller, 

• At ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen 

Bilag 

• Ansøgning 
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04.21.00-Ø40-3-22 

18.        Matchningsmidler 2022 - Mygdal, etablering af udearealer ved 

Mygdalhus 

Resumé 

Mygdal Gruppen - Foreningen for kunst og kunsthåndværk søger om tilskud på 

50.000 kr. til renovering af udearealerne ved Galleri Mygdalhus. Huset drives af 

frivillige og fungerer både som lokalt udstillingssted og mødested i landsbyen. 

Landsbyforum skal tage stilling til, om man vil anbefale overfor Teknik- og 

Miljøudvalget, at ansøgningen imødekommes med støtte. 

 

Sagsfremstilling 

Mygdalgruppen 

Foreningen Mygdalgruppen har igennem 12 år drevet udstillingsstedet Mygdal 

Hus med det formål at fremme kunst og kunsthåndværk i området. Man har 

skabt er solidt fundament for stedet og udviklet det til et anerkendt 

udstillingssted. Foreningen har igennem formidling af kunst og kunsthåndværk til 

turister, lokalbefolkningen og kunstforeninger skabt en indtægt, som bidrager til 

drift og vedligehold af stedet.  

Foreningens bestyrelse er bredt sammensat af lokale ildsjæle, 

kunstnere/kunsthåndværkere og mennesker med sympati for stedet. 

Galleri Mygdalhus  

Galleriet er indrettet i Mygdals tidligere dagligvarebutik og er gennem de senere 

år renoveret indvendigt og fremstår i dag med lyse og venlige lokaler med nye 

lofter, nye elinstallationer og nyt varmeanlæg. Renoveringen er støttet med 

matchningsmidler i 2017. 

Hvert år opbygger foreningen en udstilling i galleriet med 25-30 kunstnere og 

kunsthåndværkere, fortrinsvis lokale, men også med skiftende gæsteudstillere. 

På den måde tilbydes lokale kunstnere og kunsthåndværkere et 

”udstillingsvindue” for deres værker, ligesom der skabes et mødested og netværk 

for folk med interesse kunst og kunsthåndværk. 
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Galleriet, hvis udstillinger henvender sig til et bredt publikum, er åbent hvert år fra 

marts til jul og besøges årligt af 4-5.000 mennesker. Stedet drives af frivillige fra 

bestyrelsen og lokalområdet samt med praktisk hjælp fra de udstillende.  

Renovering af udearealerne  

Som led i planerne for galleriets fortsatte udvikling arbejder foreningen med 

renovering af udearealerne samt etableringen af et formaliseret samarbejde med 

uddannelsesinstitutioner og endelig en øget markedsføring. (bilag 1, Ansøgning) 

Foreningen ønsker at åbne galleriet op mod omgivelserne og gøre udearealerne 

mere attraktive for galleriets gæster og brugere samt byens borgere og turister. 

Man ønsker, at renoveringen sker på en måde således, at stedet synliggøres og 

tilføres noget nyt. Før coronaen afprøvede man også at anvende galleriet til 

andre aktiviteter, f.eks. små koncerter og yogahold; med god erfaring. 

Foreningen arbejder med et initiativ, som skal give børn og unge lyst og mod til 

at arbejde med kunsthåndværk. Man forestiller sig, at udvalgte af galleriets 

kunstnere arrangerer workshops for børn og unge.  

Foreningens øgede markedsføringsinitiativer består bl.a. i at skabe 

opmærksomhed på selve stedet gennem de forbedrede og forskønnede 

udearealer samt en målrettet indsats i lokalområdet, kommunen og mod turister 

gennem forskellige medier.  

Renoveringen og udviklingen af galleriets udearealer har et samlet budget på 

220.000 kr. 

Foreningen har opnået støtte fra ENV-fonden og Landbrugets kulturfond til 

projektet. Elever fra EUC Nord, malerlinjen, udfører gavlmaleri tegnet og 

sponseret af lokal arkitekt. 

Der søges om en støtte på 50.000 kr. fra matchningsmidlerne til 

udviklingsprojekter i landdistriktet. (bilag 2, budget og finansieringsplan). 

Det er administrationens vurdering, at projektet opfylder kriterierne til at modtage 

støtte fra matchningsmidlerne, da det spiller sammen med Samling & 

Sammenhold, landdistriktsstrategi for Hjørring Kommune. Strategien lægger 

vægt på lokale initiativer, der tager udgangspunkt i lokale potentialer, 

engagement og fællesskab. Samtidig prioriterer strategien det fysiske udtryk i 

landdistriktet. 

Bilag 
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Bilag 1, Ansøgning 

Bilag 2, Budget, finansiering, frivillige timer 

Formandskabet indstiller, 

• At Landsbyforum anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget at 

ansøgningen imødekommes med støtte. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen 

Bilag 

• Bilag 1, ansøgning 

• Bilag 2, Budget, finansiering, frivillige timer 
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04.21.00-Ø40-7-22 

19.        Matchningsmidler 2022 - Nr. Lyngby, udsigtskikkert 

Resumé 

Nr. Lyngby Borgerforening søger om støtte til etablering af udsigtskikkert ved 

Kystvejen, Nr. Lyngby, hvor resterne af en tysk radarstation ligger. Kikkerten skal 

give lokale, turister og andre besøgende mulighed for, i autentiske omgivelser, at 

skue ud over havet og mod Løkken og Rubjerg Knude Fyr. Landsbyforum skal 

tage stilling, om man ønsker at anbefale overfor Teknik- og Miljøudvalget , at 

ansøgningen imødekommes med støtte. 

Sagsfremstilling 

 

Nr. Lyngby og Atlantvolden 

 

Atlantvolden var en tysk kystforsvarsstilling, som under 2. verdenskrig strakte sig 

fra Nordkap til grænsen til Spanien. Den skulle afskrække og forsvare mod 

angreb fra de allierede. Den gode sandstrand og den korte afstand til Aalborg 

Lufthavn er årsagen til, at der blev placeret kanonbatterier i bunkere i Løkken, 

Furreby og Nr. Lyngby som en del af Atlantvolden. Bunkerne ligger i dag på 

stranden, men i Nr. Lyngby, syd for Strandfogedgården findes betonsoklen fra en 

radar, en mandskabsbunker og spor efter de nedgravede tankspærringer stadig i 

landskabet ovenfor skrænten. 

 

Udsigtskikkert 

 

Nr. Lyngby Borgerforening har i sommeren 2021 afholdt velbesøgte 

rundvisninger i området. Med etableringen af udsigtskikkert og informationstavle 

på stedet ønsker foreningen at formidle historien til fastboende, 

sommerhusgæster og turister. Nordsøstien og Kløverrute går forbi anlægget 

ligesom man kan komme til anlægget fra Kystvejen, Nr. Lyngby. 

 

På området findes en betonsokkel fra en storradar, og det er på denne sokkel 

foreningen ønsker at etablere en udsigtskikkert på en platform i cortenstål. Herfra 

vil man kunne få indblik i, hvordan det var at stå og skue udover havet ved 

radarstationen, som det beskrives i ansøgningen. 
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Det er foreningens vurdering, at kikkert og informationstavle ikke vil have nogen 

væsentlige landskabelige konsekvenser eller indkigsmæssige gener, idet 

kikkerten ikke kan rettes mod nærliggende sommerhuse.  

 

Mandskabsbunkeren i området er dækket af sand og græs og ikke umiddelbart 

synlig i terrænet. Foreningen planlægger at fritlægge indgangsdøren til bunkeren 

og dermed gøre den tilgængelig, som en del af oplevelsen af radarstationen. Det 

er foreningens vurdering, at tiltaget ikke vil påvirke oplevelsen af det samlede 

landskab. 

 

Anlægget ligger på privat ejendom, og ejeren har givet foreningen sin tilladelse til 

at realisere projektet. Da projektet ligger i klitfredet området, har foreningen 

indhentet Kystdirektoratets tilladelse til projektet. Projektet kræver også tilladelse 

efter planloven og byggeloven, og foreningen har netop opnået en 

landszonetilladelse til projektet, ligesom man er i dialog med kommunen om en 

byggetilladelse. 

 

Projektet har et samlet budget på 137.000 kr. Man søger om en støtte fra 

matchningsmidlerne på 50.000 kr., jf. bilag, ansøgning og projektbeskrivelse. 

Det er administrationens vurdering, at projektet opfylder kriterierne for støtte fra 

matchningsmidlerne. Projektet understøtter Hjørring Kommunes 

Landdistriktsstrategi, Samling og Sammenhold, der blandt andet lægger vægt på 

initiativer, der tager udgangspunkt i lokale potentialer og lokalt engagement til 

gavn for både lokalområdets udvikling og besøgende i området; her eksempelvis 

brugere af stiruterne i området.  

Bilag 

1. Ansøgning og projektbeskrivelse fra Nr. Lyngby Borgerforening 

2. Bilag til ansøgning  

Formandskabet indstiller, 

• At Landsbyforum drøfter ansøgningen og beslutter, om man vil anbefale 

overfor Teknik- og Miljøudvalget, at ansøgningen imødekommes med 

støtte. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen 
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Bilag 

• Projektbeskrivelse 

• Bilag til ansøgning 
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04.21.00-Ø40-4-22 

20.        Matchningsmidler 2022 - Vejby Kulturhus og Outdoor Arena 

Resumé 

Vejby Kulturhus søger om støtte til projekt "Vejby Kulturhus' Outdoor Arena". 

Siden overtagelsen af Vejby gl. Skole i 2019 har den selvejende institution 

gennemført en indvendig renovering og udvikling af den gamle skolebygning. 

Man ønsker nu at fokusere på kulturhusets udearealer med etablering af en 

gårdhave samt faciliteter til friluftsliv. Landsbyforum skal tage stilling til, om man 

ønsker at anbefale overfor Teknik- og Miljøudvalget, at ansøgningen 

imødekommes med støtte.  

 

Sagsfremstilling 

Baggrund  

Hjørring Kommune overdrog 1. juli 2019 Vejby gl. Skole til den nyetablerede 

selvejende institution Vejby Kulturhus, som siden sommeren 2019 har arbejdet 

med udvikling og realisering af et undervisnings- og samlingssted i Vejby gl. 

Skole. Projekt blev støttet med matchningsmidler i 2020. 

Hovedgrebet i projektet, som blev indviet i efteråret 2021, var etableringen af et 

nyt køkken, der kan anvendes undervisning, fællesspisninger, 

foreningsaktiviteter og private arrangementer, en lille tilbygning til opbevaring 

samt nyt toilet og handicaptoilet. Det har været vigtigt for Vejby Kulturhus, at alle 

bygningsmæssige tiltag og ændringer er foretaget med respekt for den gamle 

skoles bygningsmæssige udtryk.  

Lokalt samlingssted 

Vejby gl. Skole er igen blevet byens samlingssted, hvor tilflyttere mødes med 

"gamle" borgere og andre, der bruger skolens lokaler. Skolen rummer i dag 

mange aktiviteter, der er vigtige for fællesskabet i lokalområdet, som for 

eksempel yoga, spis sammen aftener, spisning efter gudstjeneste, Sct. Hansfest, 

sommerfest, håndarbejde- og hobbyaftner, bankospil og mødeaktiviteter. 
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Ansøger oplyser, at Vejby Kulturhus har etableret et fast samarbejde med 4H, 

som er startet op i Kulturhuset pr. 1. februar 2022 og som planlagt aktiviteter i 

huset resten af året.  

Vejby Kulturhus' Outdoor Arena - fase 2 

Ansøger beskriver fase 2, som "et projekt med forankring i et miljøbaseret på 

dyrkning af egne råvarer. Et unikt samlingssted hvor udvikling og fællesskabet 

trives". (Bilag 2, projektbeskrivelse) 

Fase 2 er et udendørs projekt bestående af følgende: 

• Gårdhave med terrasse, krydderurterbede og beplantning på sydsiden af 

kulturhuset 

• Bålplads og 5 sheltere på udearealerne 

• Toiletbygning og udendørs bruser 

• Frugtplantage  

• Etablering af flere haver (Kulturhuset har allerede etableret 5 familiehaver 

i 2021) 

• Opstilling af bistader. 

Målgruppen for Kulturhusets udendørs faciliteter er: 

• Lokalbefolkningen 

• Foreninger og institutioner 

• Kirker i området 

• 4H Organisationen 

• Spejdere 

• Cykel- og vandreturister (stedet ligger i overkommelig afstand fra 

nationale og regionale cykel- og vandreruter) 

 

Realiseres fase 2 kan Vejby Kulturhus, jf. projektbeskrivelsen, tilbyde: 

 

• Overnatning i sheltere 

• Udlejning af kulturhusets lokaler, køkken og udendørsarealer 

• Fællesskab omkring dyrkning og tilberedning af egne grøntsager i 

undervisningskøkkenet 

• Oplevelsesdage, skole- og fritidstilbud i madlavning fra forskellige 

perioder og med råvarer fra Kulturhusets køkkenhave. 

• Madlavningshold med fokus på lokale råvarer og madspild. 

Det er den selvejende institutions ønske, at Vejby Kulturhus danner ramme om 

kulturelle og folkeoplysende aktiviteter på tværs af generationer, og at stedet 



 
 
 
 Hjørring Kommune 

 3. marts 2022 

 Side 44. 

 

derved kan være med til at fastholde sammenholdet i lokalområdet herunder 

tilbyde gode udearealer til fri afbenyttelse for alle interesserede.  

Budget og finansiering 

Projekt Vejby Kulturhus' Outdoor Arena har et samlet anlægsbudget på 711.000 

kr. (eksklusive frivillige timer) og en restfinansiering på 221.000 kr. Der søges om 

200.000 kr. fra de kommunale matchningsmidler til udviklingsprojekter i 

landdistriktet. 

Det er administrationens vurdering, at projektet opfylder kriterierne for at 

modtage støtte fra matchningsmidlerne, da det spiller sammen med Samling & 

Sammenhold, landdistriktsstrategi for Hjørring Kommune. Strategien lægger 

vægt på lokale initiativer, der tager udgangspunkt i lokale potentialer og i lokalt 

engagement. Strategien anerkender samtidig betydningen af lokale 

samlingssteder til gavn for lokale borgere og hele kommunen. 

Det er administrationens anbefaling, at et eventuelt til skud fra de kommunale 

matchningsmidler målrettes Kulturhusets gårdhave med terrasse for dermed at 

medvirke til, at Kulturhuset og dets nære udearealer fremstår som en færdig og 

indbydende helhed for brugerne af stedet. 

Bilag 

Bilag 1, Ansøgning  

Bilag 2, Projektbeskrivelse  

Bilag 3, Budget, fase 2 

Bilag 4, Finansiering, fase 2 

Formandskabet indstiller, 

• At Landsbyforum anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget at 

ansøgningen imødekommes med støtte. 

 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen 

Bilag 

• Ansøgning, Vejby Kultuhus 
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• Projektbeskrivelse, fase 2 

• Budget, Fase 2 

• Finansieringsplan, Fase 2 
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21.        Orientering fra landsbyforums medlemmer 

Sagsfremstilling 

Medlemmerne har mulighed for ganske kort at orientere om en særlig nyhed eller 

begivenhed fra de landsbyer og lokalområder, som de repræsenterer i 

Landsbyforum. Der er også mulighed for at drøfte spørgsmål, problemstillinger 

eller lignende med Landsbyforum. 

 

Bilag 

Ingen 

Formandskabet indstiller, 

• At orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen 
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22.        Orientering fra kommunen 

Sagsfremstilling 

• Poul Rask Nielsen og Thomas Jensen, Team Energi og Mobilitet, 

Hjørring Kommune deltager på mødet den 11. maj 2022 og fortæller om 

udskiftning af oliefyr og naturgasfyr til fjernvarme eller varmepumpe. 

 

• Ildsjælenetværksmøde planlægges afholdt i sensommeren/efteråret 

2022. 

 

• Administrationen vil se på mulighederne for bedre information om 

vedligeholdelsespuljen og matchningsmidlerne på kommunens 

hjemmeside. 

 

• Landsbyforum opfordres til at orientere baglandet om, at 

frimærkemidlerne nu skal søges via kommunens hjemmeside. Oversigt 

over hvilke landsbyråd, foreningssamvirker m.v., der har fået udbetalt 

frimærkemidler i 2022 fremgår af bilag. 

 

 

./. https://hjoerring.dk/demokrati/planer-politikker-og-strategier/landdistriktet/hjaelp-

til-de-gode-ideer/vedligeholdelsesmidler 

 

 

 

Bilag 

• Oversigt over udbetalte "frimærkemidler" i 2022  

Administrationen indstiller, 

• At orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Landsbyforum godkendte indstillingen. 
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Bilag 

• Driftsmidler-frimærkepenge til landsbyer og lokalbyer 2022 
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23.        Eventuelt 

Beslutning 
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