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FORENINGS OPLYSNINGER
Foreningen

LAG Himmerland 2014-2020
c/o Mariagerfjord Kommune
Ndr. Kajgade 1
9500 Hobro
E-mail:
CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

Formål

aritm@mariagerfjord.dk
36104341
4. september 2014
Rebild og Mariagerfjord Kommuner
1. januar – 31. december

Foreningens formål er jf. vedtægterne (§3):





At fremme lokaldrevet udvikling gennem samarbejde med
frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale
aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med
landdistriktsprogrammet for 2014-2020, herunder at
indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet.
At deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i
området.
At tage selvstændige initiativer til projekter og processer.

Bestyrelse

Niels Juel Nielsen, formand, erhverv
Børge Poulsen, næstformand, borger
Jacob Ellemann, kasserer, foreninger
Erik Brandt, borger
Lone Lund Skaarup, erhverv
Gitte Holm, borger
Gert Rubæk, foreninger
Christian Lykke Andersen, foreninger
Henning Børgesen, erhverv
Klaus Jørgensen, erhverv
Marie-Louise Kastberg, erhverv
John Astrup, erhverv
Peter Krogh Olsen, Mariagerfjord Kommune
Poul Erik Nørnberg/Bruno Nielsen, Rebild Kommune
Lis Brams Mancini, Region Nordjylland

Koordinator

Anne Odgaard Ritman, Kultur & Fritid, Mariagerfjord Kommune

Revision

Vagn H. Bach
Henrik Harboe
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LEDELSESPÅTEGNING
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31.
december 2020 for LAG Himmerland 2014-2020.
Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og
den valgte anvendte regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af
foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de
forhold beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Hobro, den 19. august 2021
Bestyrelse:

Niels Juel Nielsen (formand)

Børge Poulsen (næstformand)

Jacob Ellemann (kasserer)

Lone Lund Skaarup

Erik Brandt

Gert Rubæk

Gitte Holm

Christian Lykke Andersen

Henning Børgesen

Marie-Louise Kastberg

Klaus Jørgensen

John Astrup

Peter Krogh Olsen (Mariagerfjord Kommune)

Poul Erik Nørnberg (Rebild Kommune)

Lis Brams Mancini (Region Nordjylland)
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LEDELSESBERETNING
Hovedaktivitet:
Foreningen LAG Himmerland blev stiftet den 4. september 2014 og bestyrelsen
vælges af en årlig generalforsamling.
Foreningens aktivitet består i at fremme lokaldrevet udvikling af landdistrikterne
Rebild og Mariagerfjord kommuner via støtte til lokale projekter.
Bestyrelsen har ved aftale med Mariagerfjord Kommune en ansat koordinator i
ugentligt 32 timer, som varetager den daglige drift af LAG-sekretariatet.
I 2020 havde LAG Himmerland en ramme til drift af sekretariatet på: 585.795 kr.
Hertil en ramme på 1.584.197 kr. til projektstøtte samt yderligere 758.983 kr. til
særlig fokus på grønne / bæredygtige projekter.
Hertil kommer de tilbageløbsmidler, som LAG løbende kan ’genbruge’ til nye
projekter.
I 2020 indstillede LAG Himmerland fem grønne projekter til tilsagn på i alt 758.983 kr.
samt yderligere syv ’almindelige’ projekter til tilsagn på: 2.061.290 kr.
Pga. corona-situationen afholdt LAG Himmerlands bestyrelse i 2020 kun et enkelt
ordinært bestyrelsesmøde samt en generalforsamling og hertil et formøde forud for
generalforsamlingen.
LAG Himmerland afsatte en lørdag i september måned til projektbesøg hos støttede
projekter i den østlige del af LAG-området. En forrygende dag med besøg på Glutenfri
Bageri i Hadsund, Udvandrermuseet i Rebild, Henius Hytten i Rebild Bakker, Bælum
Butikshus, Vandrerhjemmet i Øster Hurup, Moleprojektet i Als, Løvtag-hytterne ved
Als Odde, Slagteren i Als og saunahytten i Hadsund Roklub. Stor succes og rart med
action i den korte tid, samfundet var åbent.
Koordinator har i 2020 fokuseret på at hjælpe igangværende projekter frem til
afslutning og udbetaling – samt løbende presset på for at få givet tilsagn til nye
projekter. LAG-verdenen blev i 2020 hårdt ramt af meget lange sagsbehandlingstider i
Erhvervsstyrelsen ift. såvel tilsagnsgivning og udbetaling af støtte. Således har mange
af årets udbetalingssager taget mere end 6 måneder – og tilsagn til nye projekter
mere end 7 måneder. Dette er påtalt fra LAG Himmeland mange gange i løbet af året.
I 2020 tilkøbte LAG professionel PR/markedsføring af LAG-indsatsen, hvilket der kom
et godt resultat ud af. Således blev der via portrætter af lokale støttede projekter og
småfilm til Facebook skabt opmærksomhed mod muligheden for at søge LAG-støtte til
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gode lokale ideer. Bestyrelsen har endnu ikke besluttet, om ’kampagnen’ skal
gentages i 2021.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold:
Omkostningerne til drift af LAG-Himmerland i 2020 udgjorde 555.780,66 kr.
Budgettet for 2020 var på 577.000 kr.
Forbruget har været mindre end forventet pga. corona-begrænsningerne og
forsamlingsforbuddet.
For at kunne bedømme foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt
resultatet af årets drift, henvises der til nedenstående balance, resultatopgørelse og
noter.
Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsåret afslutning:
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig
betydning for foreningens finansielle stilling.
Forventninger til fremtiden
I budgettet for 2021, godkendt på generalforsamlingen i 2020, er der budgetteret
med omkostninger til drift af LAG Himmerland på kr. 580.000.
Erhvervsstyrelsen meddelt LAG Himmerland tilsagn til drift i 2021 på i alt kr. 585.795.
Fra og med 2018 har Rebild og Mariagerfjord Kommune givet et årligt økonomisk
tilskud til driften af LAG Himmerland på hver kr. 60.000.
Denne aftale har begge kommuner besluttet at fortsætte frem til og med foreløbigt
2024.
Koordinator har arbejdsplads i Kultur og Fritidsforvaltningen i Mariagerfjord
Kommune. Fra 2017 har denne arbejdsplads været stillet gratis til rådighed for LAG og
koordinator. Kultur og Fritidsforvaltningen i Mariagerfjord Kommune tilbyder hertil
gratis assistance med løbende betalinger, bogholderi og regnskab samt IT-support af
LAG-sekretariatet, hvilket er en uvurderlig støtte til driften af LAG.
Koordinator holder jævnlige sparringsmøder med udviklings-, idræts- og
kulturkonsulenterne i Rebild Kommune for at være opdateret om projekter og
spirende ideer i denne del af LAG-området.
Med dette udgangspunkt har LAG Himmerlands bestyrelse tillid til, at driften af LAG
kan køres forsvarligt også i overgangsårene 2021 og 2022 frem til 2023, hvor et nyt
EU-landdistriktsprogram forventes at træde i kraft.
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ANVENDT REGNSKABS PRAKSIS
Årsregnskabet udarbejdes efter de samme regnskabsprincipper, som gælder for
kommuner, og LAG Himmerlands regnskabsføring er underlagt bestemmelserne i
Mariagerfjord Kommunes principper for økonomistyring.

RESULTATOPGØRELSEN
Udgifter og indtægter indgår i det regnskabsår, hvori de er modtaget.
Indtægterne består af tilskud fra Erhvervs- og Vækstministeriet samt tilskud fra
Rebild og Mariagerfjord kommuner på hver 60.000 kr. til driften af sekretariatet.
Udgifterne omfatter lønninger samt øvrige udgifter til foreningens drift.

BALANCEN
Anskaffelser af inventar og udstyr straks afskrives over driftsregnskabet og
værdiansættes ikke i balancen.
Likvide aktiver er optaget til nominel værdi.
Tilgodehavender og gæld er optaget til pålydende værdier.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note
Regnskab
2019
Kr.

Regnskab
2020
Kr.

Budget
2020
Kr.

INDTÆGTER:
Ramme til drift af LAG Himmerland
fra Erhvervs- og Vækstministeriet

1 394.559

585.795

Årligt tilskud til drift af LAG-sekretariat
Rebild og Mariagerfjord kommuner

2

120.000

120.000

120.000

INDTÆGTER I ALT……………………………

514.559

705.795

705.795

UDGIFTER:
Udgifter til koordinator eller anden form for
Konsulentbistand (inkl. pension) ………………. 3

518.450

529.147

520.000

Telefoni / mobil/ IT ….……………………………….

5.508

2.388

5.000

Koordinators kørsel og rejseudgifter
/deltagelse i møder/ seminarer m.v. …………

20.205

7.470

17.000

Kommunikation - herunder annoncering og
andet informationsmateriale

22.508

4.016

20.000

Drift af bestyrelsen / kørsel, forplejning,
mødeafholdelse, lokaleleje mv. ………………….

17.074

10.559

15.000

Andre omkostninger til drift eller admin.
af den lokale aktionsgruppe ……………………….

623

2.200

585.795

UDGIFTER I ALT ………………………………………….

584.368

555.780

577.000

ÅRETS RESULTAT

- 69.809

150.015

128.795
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Balance pr 31. december:
2019
Kr.
AKTIVER

2020
kr.

Note

Likvid beholdning

4

227.912

158.103

Indestående driftsmidler i ministeriet
Indestående driftsmidler i
Mariagerfjord Kommune

5

48.596

65.795

6

AKTIVER

0
276.508

48.500
272.398

PASSIVER
Mellemværende m. Mariagerfjord Kommune
Gæld

7

189.609

35.484

EGENKAPITAL primo………………………

156.708

86.899

Driftsunderskud/overskud

- 69.809

150.015

86.899

236.914

276.508

272.398

Egenkapital ultimo

PASSIVER……………………………………………….
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NOTER
1
Lag Himmerlands driftstilsagn udgør i 2020 i alt kr. 585.795.
Der er alene hævet kr. 520.097 til dækning af koordinatorløn på kr. 529.147.
Restsaldo kr. 65.698 tillægges nuværende saldo på kr. 97 hos ERST. Samlet beløb kr.
65.795 henstår til senere hævning.
2
LAG Himmerland modtog i 2015 fra Rebild Kommune et tilskud til driften af LAG
Himmerland på 50.000 kr. Hertil er påløbet renter.
Fra 2018-2021 har Rebild og Mariagerfjord kommuner hvert år ydet et tilskud til
driften af LAG Himmerland på 60.000 kr.
I alt indbetales årligt 120.000 kr. fra kommunerne på LAG Himmerlands konto i
Jutlander Bank.
3
Koordinators ansættelse er forlænget til og med 2021 i aftale mellem LAG og
Mariagerfjord Kommune. Evt. forlængelse herefter aftales inden udgangen af 2021.
4
Indestående på bankkonto pr. 31.12.2020.
5
Der henvises til note 1.
6
Tidligere indestående i ERST på kr. 48.597 er udbetalt til LAG Himmerland.
Heraf er kr. 48.500 indestående i Mariagerfjord Kommune
Kr. 97 er tillagt restindestående i ERST.
7
Gæld til Mariagerfjord Kommune udgør kr. 35.484, hvilket tal er differencen mellem
afholdte udgifter kr. 555.780, med fradrag af hævet fra bankkonto kr. 200 samt
udbetalt tilskud kr. 520.097.
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