Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020

Dato: 21.5.2019

Tidspunkt: 17.30-19.30

Sted: Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager

Deltagere:
Fra bestyrelsen:
Niels Juel Nielsen (formand), Børge Poulsen (næstformand), Jacob Ellemann (kasserer), Erik Brandt, Klaus Jørgensen, John Astrup, Gert Rubæk, Lone
Lund Skaarup, Peter Krogh Olsen (Mariagerfjord Kommune)
Anne O. Ritman (AOR), koordinator – referent

Afbud: Lis Mancini (Region Nordjylland), Christoffer Lykke Andersen, Poul Erik Nørnberg (Rebild Kommune), Henning Børgesen, Gitte Holm, Per Asp,

Dagsorden:
1.
2. Velkomst og beslutningsdygtighed

Referat:
Formanden bød velkommen – og konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

4. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af sidste bestyrelsesmøde godkendt uden kommentarer.

5. Konstituering efter generalforsamling 2019

Formanden sidder i to år, blev valgt i 2018 og er derfor først på valg igen i 2020. Niels Juel
Nielsen fortsatte dermed som foreningens og bestyrelsens formand.
Sekretær: formanden foreslog LAG-koordinator som sekretær. Der var ingen modkandidater –
koordinator fortsætter som sekretær for bestyrelsen.
Næstformand: formanden foreslog Børge Poulsen som næstformand. Der var ingen
modkandidater – Børge Poulsen fortsætter som bestyrelsens næstformand.
Kasserer: Jacob Ellemann blev forslået som kasserer. Der var ingen modkandidater. Jacob
Ellemann fortsætter som bestyrelsens kasserer.

Formanden foreslog, at det nedsatte FU (med formand, næstformand og kasserer) fortsætter –
der var opbakning til dette, så FU fortsætter uændret.

6. Korte punkter:
a. LAG-projektbesøg lørdag den 22. juni
2019 – kl. 9-18.

b. Møde med Erhvervsstyrelsen v/
koordinator – herunder input om
fundraising: Nordea, Realdania,
LOA – hvad er i fokus her?

7. Indstilling af projekter (herunder afklaring
af habilitet)

Bindende tilmelding – 14 dage før / dvs. 8.6.2019
Turplan rundsendes i mail for sig selv. John har skaffet en minibus 
Formanden fortalte kort fra rejsegildet i Trætophytten, Als Odde. Spændende og nytænkende
LAG-projekt!
Koordinator berettede fra koordinatormøde med Erhvervsstyrelsen (Erst) i Odense, maj 2019.
Erst rammes meget af revisioner, hvilket låser sagsbehandlerne og tager tid fra behandlingen af
LAG-ansøgninger. Udbetalingstiden på projekter er nu oppe på 5-6 måneder, hvilket frustrerer
ansøgere landet over.
Dag 2 var mere opløftende med fokus på de store fondes fokus og prioritering af ansøgninger.
Koordinators noter fra deres oplæg sendes til bestyrelsen.
Habilitetsspørgsmålet blev afklaret først: ingen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer
var inhabile ift. ansøgerfeltet. Alle kunne dermed deltage i behandlingen af ansøgningerne.
Bestyrelsen besluttede at indstille ca. 50% af midlerne ved denne frist/ 800.000 kr.
Formanden foreslog, at bestyrelsen løb alle ansøgninger igennem en første gang, besluttede
hvilke der skal indstilles – for først til sidst at afsætte indstillede beløb.
Alle projekter var scoret i Promis og gennemsnitscoren blev brugt som pejlemærke i den første
gennemgang.
Jnr. 2019-04 – (herefter i rækkefølge):
001
Udskiftning og renovering af gulv i hovedsal.
Ansøger:
Bælum Borgerforening
Budget:
322.634 kr. / Ansøgt: 161.317 kr.
Støttepct.:
50

Budgetposter:
Nyt gulv mm.
Materialer
Frivilligt arbejde
I alt:

186.000
96.634
40.000
322.634 kr.

Projektet omhandler udskiftning af gammelt gulv og barområde. Der er ikke i ansøgningen
nævnt nye initiativer og aktiviteter. Bestyrelsen fandt at projektet var ren vedligehold og at det
dermed i for ringe grad løfter målsætningerne i LAG-strategien.
Beslutning: indstilles ikke til støtte.
002
Nye muligheder - Mariager IK Kunstgræsbane
Ansøger:
Mariager Idræts Klub
Budget:
680.000 kr. / Ansøgt: 250.000 kr.
Støtteprocent: 36,76
Budget:
Boldrum / materialeskur:
100.000 kr.
Hegn omkring banen
420.000 kr.
Målpakke med
scoringstavle:
160.000 kr.
Sum:
680.000 kr.
Der søges om støtte til indfyldssikring/hegn, målpakke, scoringstavle samt bygning af
udstyrsrum på bagsiden af eksisterende tribune.
Bestyrelsen fandt det positivt, at projektet er målrettet børn og unge med fokus på fysisk
aktivitet. Ansøgningen gav anledning til en længere debat i bestyrelsen om de miljømæssige
udfordringer ved kunstgræsbaner. Med den aktuelle viden, der er oparbejdet vedr. forurening
fra kunstgræsbaner besluttede bestyrelsen, at den ikke ville indstille projektet til støtte.
Beslutning: indstilles ikke til støtte.

003
Assens nye Fitness- og aktivitetsområde
Ansøger: Assens Motion & Fitness
Budget: 711.500 kr. / Ansøgt: 200.000 kr.
Støtteprocent: 28,11 %
Budgetposter:
Udstyr / maskiner:
625.000 kr.
Anlægsarbejde:
49.500 kr.
Materialer mm.:
37.000 kr.
I alt:
711.500 kr.
Projektet giver gode nye aktivitetsmuligheder i lokalområde. Ansøgningen baseret på godt
lokalt foreningssamarbejde. Der ligger god fundraising bag – LAG-midlerne kan ’lukke hullet’ og
ansøger kan umiddelbart komme i gang med projektet.
Beslutning: indstilles til støtte
004
Ridebane til Thorsgaard Efterskole og lokale ryttere
Ansøger: Thorsgaard Efterskole
Budget: 634.375 kr. / Ansøgt: 300.000 kr.
Støtteprocent: 47,29
Budget:
Anlægsarbejde (ridebane): 571.875 kr.
El:
62.500 kr.
I alt:
634.375 kr.
Godt både erhvervsrettet og foreningsrettet projekt. Nyt tilbud i lokalområdet om forbedrede
fysiske rammer for friluftsaktivitet / islænderhesteridning og visioner om samarbejde med de
øvrige rideklubber og -foreninger i LAG-området med tilbud om åben adgang og fælles stævner
på den nye bane.
Beslutning: indstilles til støtte

005
Projekt: ”ANE - pigen, der lagde byen i aske”
Ansøger: Himmerlands Teater
Budget: 220.000 kr. / Ansøgt: 110.000 kr.
Støtteprocent: 50
Budgetposter:
Projektansættelser:
157.000 kr.
Andre leverandørydelser:
45.000 kr.
Transport:
8.000 kr.
Formidling
10.000 kr.
I alt:
220.000 kr.
Bestyrelsen fandt det gode samarbejde på Kulturkajen i Hobro positivt og at det er spændende
med en lokal teaterforestilling med historisk snit. Bestyrelsen fandt dog, at effekten af projektet
var for kortvarig ift. LAG-strategimålene.
Beslutning: indstilles ikke til støtte.
006
Nye muligheder, udvidelse og fremtidssikring af Hobro Både- og Fiskerihavn
Ansøger: Hobro Fiskeriforening, Både og Fiskerihavn
Ansøgt: 300.000 kr.
Budget: 1.057.613 kr.
Støtteprocent: 28,37
Budgetposter:
Anlægsarbejder:
Nye flydebroer m installationer
1.057.613 kr.
I alt:
1.057.613 kr.
Bestyrelsen fandt projektet godt – nye faciliteter, flere bådpladser og forbedrede
opholdsmuligheder i kulturhistoriske rammer på den gamle bådehavn tæt på det flotte
maritime kulturcenter. Projektet spiller godt sammen med udviklingsplanerne for Hobro Havn
og ansøger har planer om flere /nye kulturelle aktiviteter og tilbud til nye målgrupper.
Bådehavnen bliver med de nye anlæg et mere spændende sted at besøge for lokale som for

besøgende turister.
Beslutning: indstilles til støtte
Efter denne første gennemgang var beslutningen jf. ovenstående, at tre ansøgninger skulle have
afslag på deres ansøgning – og tre ansøgninger skulle indstilles til støtte.
Bestyrelsen tog herefter en gennemgang af de tre indstillede ansøgninger med fokus på
beslutning om indstilling af støttebeløb.
Resultatet blev:
 Jnr. 2019-04-003 indstilles som ansøgt: 200.000 kr.
 Jnr. 2019-04-004 indstilles som ansøgt: 300.000 kr.
 Jnr. 2019-04-006 indstilles som ansøgt: 300.000 kr.
I alt blev der indstillet projekter for: 800.000 kr.
8. Mødeplan for efteråret 2019

Indstillingsmøder:
Onsdag den 18. september 2019 – kl. 17.30 på rådhuset i Mariager
Tirsdag den 10. december 2019 – kl. 17.30 på rådhuset i Mariager
Indvielse af projekt ”LøvTag” på Als Odde: fredag den 28. juni 2019 – kl. 13.00
NB: fælles tilmelding (tilmelding til koordinator senest 20. juni)
Foreløbig tilmelding: Erik, Niels og Anne

9. Evt.

Intet herunder

Kommende møder:




Onsdag den 18. september 2019 – kl. 17.30 på rådhuset i Mariager
Tirsdag den 10. december 2019 – kl. 17.30 på rådhuset i Mariager
Indvielse af projekt ”LøvTag” på Als Odde: fredag den 28. juni 2019 – kl. 13.00

