Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020

Dato: 1. december 2015

Tidspunkt: 17.30 – 18.30

Sted: Bramslevgaard, Bramslev

Deltagere:
Fra bestyrelsen:
Vagn Bach, Niels Juel Nielsen, Jacob Ellemann, Allan Rank, Gitte B. Andersen, Hanne Poulsen, Henning Børgesen, John Astrup, Erik
Brandt, Gert Rubæk, Jan Værum Nørgaard, Danny Juul Jensen (Mariagerfjord Kommune).
Fra Mariagerfjord Kommune: Anne O. Ritman (AOR), koordinator – referent

Afbud fra: Annie Borgersen, Søren Konnerup.
Fraværende uden afbud: Thomas Hav (RN)

Dagsorden:

Referat:

1. Godkendelse af ref. fra
sidste møde

Referat godkendt og underskrevet

2. Ny drifts- og
projektramme for 2016

Kopi af tilsagn til drift og projektstøtte i 2016 udsendt pr. mail til orientering inden mødet.
Den samlede ramme til LAG Himmerland er reduceret med 66.411 kr. til i 2016 at være på: 2.855.676
kr.
Idet ministeriet ikke fortsætter de centralt placerede administrative koordinatorer i ministeriet i 2016 er
administrationsrammen er forhøjet fra 549.631 kr. til nu 571.135 kr. årligt. Projektrammen (til støtte af
projekter) er i 2016 på: 2.284.5451 kr.
Rammen blev taget til efterretning, tilsagnet underskrevet af FU på bestyrelsens vegne og koordinator
fremsender til LAG-sekretariatet i Erhvervsstyrelsen den 2.12.2015.

3. Udkast til høringer på
bekendtgørelser fra
ministeriet

Udkast til høringssvar på bekendtgørelser vedr. LAG indsatsen i Landdistriktsprogrammet 2014-2020
var sendt til bestyrelsen inden møde.
Bestyrelsen var enig i formuleringerne i høringssvaret.
FU underskrev svaret på vegne af bestyrelsen og koordinator videresender til ministeriet den
2.12.2015.

4. Status på tilsagn til
ansøgninger fra sidste
ansøgningsrunde

Oversigt udsendt inden mødet.
Alle indstillede 6 projekter fra forårets ansøgningsrunde har fået tilsagn fra ministeriet.
Ingen af de 6 indstillede projekter fra fristen i september måned har endnu fået tilsagn.
LAG har brugt alle projektstøttemidlerne for 2015 – svarende til 2.337.670 kr.

5. Kort orientering om
endelig lukning af gl.
LAG H / økonomi

Den gamle LAG Himmerland er med indsendelsen af det afsluttende regnskab pr. medio oktober 2015
lukket ned.
Alle projekter er endnu ikke udbetalt – Grøn Vækst projekterne samt et områdefornyelsesprojekt
mangler endnu.
De i alt 9 projekter skal udbetales inden den 31.12.2015.

6. Input / ønsker fra
bestyrelsen til aktiviteter
i 2016

Det blev besluttet at oprette en Facebookside for LAG Himmerland.
Allan Rank tilbød at hjælpe med opsætning og koordinator får adminstrator-rettighederne.
Kendskabet til LAG midlerne må gerne udbredes – og der skal sendes pressemeddelelser til flere
lokale ugeaviser og lokale netaviser. Bl.a. Fjordavisen.
Bestyrelsen opfordres til at sende deres input til koordinator. I forvejen annonceres og sendes der
pressemeddelelser til Hadsund Folkeblad, Rold Skovbladet, Hobro Avis, Østhimmerlands Folkeblad og
Mariager Avis.
Bestyrelsen oplever, at der i 2015 har været god interesse for LAG-midlerne og var glade for, at
rammen er udnyttet fuldt ud. Fordelingen af ansøgninger følger strategiens mål og der er en god
spredning i projektlokaliteterne i de indstillede 12 projekter.
Der er stadig plads til flere! Særligt i den nordvestlige del af LAG-området, som ikke har søgt LAGmidler.

Forud for mødet havde formanden stillet nogle spørgsmål til bestyrelsen som oplæg til diskussion.
Bl.a.:
Skal bestyrelsen være mere udfarende?
I LAGens vision står der bl.a., at LAG Himmerland den vil ”være sparringspartner for nye ideer og
støtte op om nye samarbejder og initiativer på tværs af interessegrupper”. I strategien står også, at
”LAG Himmerland ønsker at indgå som aktiv samarbejdspartner i indsatsen for at gøre hele LAGområdet til et endnu bedre sted at bo og leve…” og ”LAG-bestyrelsen og koordinator vil være
udfarende ambassadører og opsøge og informere lokale ildsjæle om mulighederne i
Landdistriktsprogrammets støttemidler”.
Disse formuleringer var et resultat af opfordringer fra den daværende minister, Carsten Hansen, i
forbindelse med etableringen af de nye LAG, om at de kommende LAG skulle trække i arbejdstøjet og
være en mere aktiv del af den lokale udvikling i det nye program.
Bestyrelsen diskuterede emnet.
Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at de er tilfreds med at koordinator er den aktive. Og at så
længe der kommer gode projektansøgninger ind til fristerne tyder det ikke på, at der er behov for, at
bestyrelsen kommer længere frem på banen.
Bestyrelsen ønskede ikke at være mere igangsættende / pro-aktiv.
Bestyrelsen var også tilfreds med, at koordinator har etableret god kontakt med erhvervskontorerne i
de to LAG-kommuner og med landdistriktsnetværk i LAG området.
Bestyrelsen besluttede at genoptage diskussionen igen i 2016.
Bestyrelsen ønskede at fortsætte møder med de øvrige nordjyske LAG-bestyrelser, som i forbindelse
med programopstart i Åbybro og igen i forsommeren 2015, hvor LAG Thy-Mors var vært ved et fælles
møde og besøg hos projekter i Vest.
LAG Jammerbugt Vesthimmerland har stafetten – og der forventes inviteret til fælles LAG-møde
senest 2. kvartal 2016.
Formanden refererede til en lignende meget inspirerende oplevelse ved besøget i 2012 hos en
nordspansk LAG (www.guadalteba.com ) med stramt program og mange projektbesøg.

Det ikke kun inspirerer bestyrelsen til at tænke i andre typer af projekter – det er også en stor kvalitet
for bestyrelsen at få disse koncentrerede fælles oplevelser.
Formanden opfordrede til, at der hen over et par år blev ’sparet op’ til en besøgstur/ inspirationsrejse.
Og pointerede, at denne også kunne gå til LAG-områder inden for nærmere geografi.
Bestyrelsen besluttede at prioritere de tværgående LAG-netværk og ønsker at der skal laves en
international tur – ikke for sent i perioden.

7. Evt.

For at få lidt luft i driftsbudgettet tager formanden kontakt til Rebild Kommunes borgmester, Leon
Sebbelin, med henblik på at få overført underskudsgarantien fra 2015 til de kommende driftsår.
Formanden bekendtgjorde at han ved den kommende generalforsamling trækker sig som formand og
fra bestyrelsesarbejdet. Han har været LAG-aktiv siden starten af 00’erne.
Nyt bestyrelsesmedlem fra Erhvervsgruppen skal dermed findes – samt formandskandidat(er).
Bestyrelsen opfordredes til at komme med emner til næste møde.
Første ansøgningsrunde i 2016 bliver den 6. april 2016 (fremrykket fra den 12.4.)
Gert Rubæk ønskede sig en pixieudgave af strategi mv.v. til at uddele til interesserede og mulige
projektansøgere. Gert tilbød at samarbejde med koordinator om at lave en sådan!

Kommende møder:


Næste Bestyrelsesmøde (forberedelse til generalforsamlingen): Tirsdag den 2. februar 2016 – kl. 19.00
Sted: hos Henning Børgesen / med besøg på tidligere LAG-støttet projekt ”Medisis”.
Adresse: Kærvej 34, 9500 Hobro (v. Sdr. Onsild Stationsby).



Generalforsamling: Torsdag den 10. marts 17.30 (formøde) / genfors. starter 19.00



Onsdag den 11. maj 2016 – kl. 17.00 / indstillingsmøde (inkl. let spis).

