Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020

Dato: 18. september 2019

Tidspunkt: 17.30 – 20.00

Sted: Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager

Deltagere:
Fra bestyrelsen:
Niels Juel Nielsen (formand), Børge Poulsen (næstformand), Jacob Ellemann (kasserer), Erik Brandt, Gitte Holm, Klaus Jørgensen, John Astrup, Gert
Rubæk, Poul Erik Nørnberg (Rebild Kommune), og Lis Mancini (Region Nordjylland).
Lone Lund Skaarup var inhabil ift. ansøgning Jnr. 2019-08-002 Det Døde Hav V.2
LLS deltog derfor som aftalt i det ordinære bestyrelsesmøde frem til og med punkt 5, hvor hun forlod mødet, da behandling af ansøgninger skulle
påbegyndes. LLS havde ikke scoret ansøgninger i PROmis.
Anne O. Ritman (AOR), koordinator – referent

Afbud fra: Christoffer Lykke Andersen.
Deltog ikke i mødet: Henning Børgesen, Per Asp og Peter Krogh Olsen (Mariagerfjord Kommune)

Dagsorden:

Referat:

1. Velkomst og beslutningsdygtighed

Formanden bød velkommen og konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt uden bemærkninger

4. Korte punkter:

Formandens korte nyheder:
Projekt Naturterapi har udfordringer. Formand og koordinator har holdt møde med
projektholderne, som er bedt om udspil til løsninger.

Projekt Lodsens Gaard – ansøger har lovet mere aktivitet/temaaftener. Cafeen har ikke
været åben i sommeren 2019.
Koordinator undersøger hvad er konsekvenserne er ved ikke at opretholde aktivitetsniveauet
i projektet.
a. LAG-tour juni 2019 / projektbesøg

Flot tur og dejlig modtagelse alle steder, godt at se projekterne ’live’. Rart at vise værterne,
at LAG interesserer sig for deres projekter også efter udbetaling af tilsagn.
Godt for bestyrelsen at være samlet på rundtur – kan godt gentages.

b. Erhvervsstyrelsens LAG-sekretariat på
administrativ ’kontrol’ af LAG
Himmerland, 18. juni 2019

Tre pers. fra Erst LAG-sekretariat inspicerede kontor, skiltning og sagsbehandling v/
stikprøver og var tilfredse med, hvad de så. Ud over kontrolbesøget viste koordinator de tre
Erst-kvinder vist rundt til LAG-støttede projekter i Mariager.
Formanden deltog i selve kontrolbesøget.

c. Ny LAG periode 2021-2027 – hvad ved
vi?

Koordinator kort: stadig ingen konkrete udmeldinger om perioden 2021-2027 om, hvor der
kan dannes nye LAG, de økonomiske rammer, visioner og mål med indsatsen.

d. Erhvervsstyrelsen:
møde på Comwell 18.+19. juni 2019
LAGårsmøde på Fyn den 27.10.2019
Erhvervsministerens Landdistriktskonference, Vingsted 28.10.2019

Erstmødet på Comwell handlede bl.a. om at samle erfaringer fra sidste overgangsår mellem
to programperioder, og om udfordringer med lange sagsbehandlingstider ift. projekter.
Koordinatorer og formænd finder, at der er utilfredsstillende lange ventetider på såvel
tilsagnsgivning og udbetalinger.
Den samlede forsamling brugte dag 2 på at besøge udvalgte projekter i LAG Himmerland og
LAG Randers-Favrskov. Således: Løvtag ved Als Odde, Hotel Bramslev Bakker og Cold Hand
Wineri. Rigtig god rundtur og stor begejstring for de lokale støttede projekter.
formanden vil samle de nordjyske formand til en snak om fremtid
koordinatorerne kører parallelt spor – nordjysk LAG-samarbejde
Koordinator og formand deltager i LAG årsmødet den 27.10.2019 og konferencen den
28.10.2019.
Regionsmedlemmerne er inviteret med af Landdistrikternes Fællesråd til at deltage den
28.10. – Lis Mancini deltager fra LAG Himmerland.

e. Dato for generalforsamling 2020

Dato for generalforsamling 2020: tirsdag den 31. marts – kl. 19.00. (Sted følger)
Gerne i rammerne af et LAG-støttet projekt. Koordinator modtager forslag.

f. Sidste ansøgningsfrister 2019 og 2020

De sidste frister til LAG Himmerlands projektpulje er:
2019: tirsdag den 12. november – kl. 12.00
2020: onsdag den 22. april – kl. 12.00
Der er ca. 1,6 mio. kr. i puljen.
Der bliver mulighed for at have 1-2 projekter i venteposition til efter sommeren 2020, hvis
der kommer tilbageløbsmidler efter udløb af sidste indstillingsrunde.
(NB: Med ministerens udmelding om de 30 mio. kr. grønne-projektpenge til de danske LAG
kan det være, at der bliver behov for yderligere ansøgningsrunder. Erst melder ud medio
oktober vedr. rammerne for anvendelsen af disse).

5. Mødeplan / bestyrelsesmøder

2019: indstillingsmøde tirsdag den 10. december – kl. 17.30
2020: Generalforsamling: tirsdag den 31. marts 2020 – kl. 19.00
2020: Indstillingsmøde: tirsdag den 19. maj 2020 – kl. 17.30.
Herefter forlod Lone Lund Skaarup mødet, idet hun var inhabil ift. ansøgning jnr. 2019-08002. Ingen af de øvrige tilstedeværende var inhabile ift. ansøgningerne i puljen.

6. Indstilling af projekter

Bestyrelsen gennemgik ansøgninger fra fristen den 21. august 2019. Resultatet kan ses
herunder. Fem projekter blev indstillet til tilsagn på i alt: 870.410 kr. To projekter fik afslag.

7. Evt.
Intet under dette punkt
Kommende møder:



INFO møde forud for næste ansøgningsrunde afholdes den 8. okt. kl. 17.30 – på rådhuset i Mariager
Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 10. december 2019 – kl. 17.30 / herunder bl.a. indstilling af ansøgninger fra ansøgningsrunden 12.
november 2019. Sted følger.

Afgørelse på de indkomne ansøgninger fra fristen den 21. august 2019
Sag nr. /sagsnavn

Beslutning om inhabilitet

Bemærkninger

Afgørelse om
indstilling/afslag

Jnr. 2019-08-001
Forprojekt Europæisk Folkemøde
Mariager v / Foreningen
Europæisk Folkemøde
Jnr. 2019-08-002
Det Døde Hav V.2 v/ Danmarks
Saltcenter - Ejendomsfond
Jnr. 2019-08-003
Hobro International Hub
v/ Plus Consult
Jnr. 2019-08-004
Løvtag Als Odde - Fase 2
v/ Løvtag Aps

Ingen habilitetsmæssige
udfordringer ift. ansøgningen

Spændende ide, virker ufærdig og p.t. med meget lidt lokal opkobling.
Usikker finansiering. Hvis den skal blive ’LAG-interessant’ skal projektet
forankres lokal og kommunen gerne medfinansiere.

Afslag

Ingen habilitetsmæssige
udfordringer ift. ansøgningen

Nyt saltbad ved fjorden og saltcentret. Badet vil styrke centrets økonomi
og besøgstal. Visionært og turismefremmende projekt.

Indstilles til tilsagn
på 300.000 kr.

Ingen habilitetsmæssige
udfordringer ift. ansøgningen

Godt tilbud til ny-danskere i begge LAG-kommuner. Fokus på at hjælpe
fremmedsproglige iværksættere med etablering af egne virksomheder.

Indstilles til tilsagn
på 50.000 kr.

Ingen habilitetsmæssige
udfordringer ift. ansøgningen

Afslag

Jnr. 2019-08-005
Den Gode Søvn v/ Øster Hurup
Multihus og Idrætshal
Jnr. 2019-08-006
Det Danske Udvandrercenter v/
Museum Rebild v/Rold Skov
Natur- og Kulturcenter
Jnr. 2019-08-007
Leg giver læring og sammenhold
på tværs v/ Astrup friskole v.
Kammas Børneunivers

Ingen habilitetsmæssige
udfordringer ift. ansøgningen

Udvidelse af projekt ”Løvtag” ved Als Odde. Bygger videre på LAGstøttet igangværende succes, men bestyrelsen har prioriteret andre
ansøgninger højere i denne runde, har begrænsede midler til støtte og
giver derfor afslag.
Godt projekt, turismefremme langs kyst og strand. Nye
overnatningsfaciliteter for nyt segment: forenings-/cykel- og
dagsturister.
Godt med fokus på spændende lokal kulturhistorie. Udviklingsprojekt
med fokus på ny formidling af udvandrer/migrationshistorien i
Himmerland. Afprøvning af nyt museumskoncept.
Fint løft til landsby med nyt ude-aktivitetsrum for hele byen ved
friskolen i Astrup. Nødvendigt projekt – trivselsfremmende.
Almennyttigt og åbent.

Indstilles til tilsagn
på 100.410 kr.

Ingen habilitetsmæssige
udfordringer ift. ansøgningen

Ingen habilitetsmæssige
udfordringer ift. ansøgningen

Indstilles til tilsagn
på 340.000 kr.
Indstilles til tilsagn
på 80.000 kr.

