Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020

Dato: 10.2.2021

Tidspunkt: 17.00 – 19.30

Sted: webex

Deltagere:
Fra bestyrelsen:
Niels Juel Nielsen (formand), Børge Poulsen (næstformand), Jacob Ellemann (kasserer), Erik Brandt, Gitte Holm, Klaus Jørgensen, Christoffer Lykke Andersen, John
Astrup, Marie-Louise Kastberg, Lone Lund Skaarup, Peter Krogh Olsen (Mariagerfjord Kommune) og Lis Mancini (Region Nordjylland).
Anne O. Ritman (AOR), koordinator.
Referenter: Jacob Ellemann og Anne O. Ritman
Afbud fra: Poul Erik Nørnberg (Rebild Kommune) og Gert Rubæk. Henning Børgesen deltog i mødet til og med punkt 6.
Lis Mancini deltog fra punkt 6.

Dagsorden:

Referat:
Bestyrelsen var indkaldt til et kort testmøde den 9.2.2021, for at sikre, at teknikken fungerede for alle, og de,
som havde behov herfor, kunne få den fornødne hjælp. Det viste sig meget nyttigt, og gennemførsel af online
mødet 10.2.2021 var vellykket.
Inden mødet var der aftalt opgaver: formanden var mødeleder, Anne Ritman ordstyrer og materialeansvarlig ift.
ansøgningerne samt obs på markering for indlæg, Jacob Ellemann referent og Christoffer Lykke Andersen
overvågede chatten. Ansvarsfordelingen fungerede og gav ro og overblik på mødet.

1. Velkomst og beslutningsdygtighed

Formand Niels Juel bød velkommen til online mødet, og da det var første møde for Marie-Louise Kastbjerg,
kørtes en kort præsentation af hele bestyrelsen.
Formanden tilkendegav, at bestyrelsen ved det store fremmøde, var fuldt beslutningsdygtig.

2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Dagsorden blev godkendt.
Referat fra sidste møde var genudsendt med indkaldelsen og godkendt uden bemærkninger.

[Skriv her]

4. Generalforsamling 2021 / ny dato / ideer
til sted + oplægsholdere

Generalforsamlingen skubbes så langt vi kan ind i april: onsdag den 28. april 2021 (skal jf. vedtægterne afholdes
inden udgangen af april måned).
Vi afventer om restriktionerne er hævet til den tid, ellers må der tages ny beslutning.
Sted – forslag: Thorsgård Efterskole, Hobro.
Forslag om andre lokaliteter, samt forslag om et par oplægsholdere sendes ved mail til Anne Ritman.

5. Status på indstillinger fra
ansøgningsfristen 13.5.2020

Det er meget længe siden, projekterne fra juni 2020 blev indstillet – uden at der er givet tilsagn. Projektholdere
er meget utålmodige og presset af de indhentede tilbudsgyldighed.
LAG har flere gange presset på sagsbehandlingen over for Erhvervsstyrelsen, og formandskabets
koordinationsudvalg har også presset på.
LAG sekretariatet rammes nu af nyt ressortministerium, men LAG-sekretariatet fra Erst med direktør og
medarbejdere overføres som samlet enhed til det nye ministerium. Heldigt!
Der er sket ansættelse af nye medarbejdere i sekretariatet på Falster og sagsbehandlingen af LAG Himmerlands
indstillede projekter fra sommeren 2020 er påbegyndt i januar 2021.

6. Afklaring af habilitet ift. indkomne
ansøgninger og procedure ift. deltagelse i
webmødet ved inhabilitet

Der var ansøgt om tilsagn for i alt ca. 1,4 mio. kr. fra fem projekter (et projekt havde trukket sig).
I puljen for 2021 er der ca. 2,5 mio. kr. til tilsagn om støtte.
Lone Lund Skaarup og John Astrup var inhabile i forbindelse med ansøgningen fra Hobro Golfklub, da de sidder i
bestyrelsen.
Peter Krogh Olsen og Henning Børgesen var inhabile i forbindelse med ansøgningen fra Danmarks Saltcenter,
idet Peter sidder i bestyrelsen og Henning er leverandør af ydelser i ansøgningen.
Ingen af de inhabile personer havde scoret de berørte ansøgninger i promis og aftalen ift. deltagelse i mødet var,
at de inhabile personer loggede af mødet inden behandling og beslutning vedr. de berørte ansøgninger,
hvorefter de via sms fik besked, når afgørelse var truffet og de kunne deltage i resten af mødet.

7. Indstilling af projekter fra
ansøgningsfristen 12.1.2021

Resultatet af behandlingen af ansøgninger ses i skemaet herunder.
NB: Ansøgning jnr. 2021-01-003: ”MOVE - Mariager og Omegns nye Vej til Energi” fra Mariager Idrætsklub var
trukket tilbage inden mødet af ansøger.

8. Evt.

Formand/mødeleder afsluttede mødet, og takkede for en god og saglig debat, specielt en tak for den gode
disciplin under afvikling af online mødet.
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Sag nr. /sagsnavn

Beslutning om
inhabilitet (se
driftsvejledning)

Bemærkninger

Afgørelse om
indstilling/afslag

2021-01-001
Tømningsanlæg for Både og
serviceplads til Autocampere i
Hadsund Sejlklub
Ansøger: Hadsund Sejlklub
Budget: 139.880 kr.
Ansøgt: 69.000 kr.
Støtteprocent: 49,33%

Ingen habilitetsmæssige
udfordringer ift.
ansøgningen

Projektet matcher LAG-strategiens rammevilkår mål vedr.:

Indstilles til tilsagn:
69.000 kr.

2021-01-002
Støvring FodboldGolf
Ansøger: Valento Trading v/ Jens Foged
Budget: 320.100 kr.
Ansøgt: 160.050 kr.
Støtteprocent: 50%

Ingen habilitetsmæssige
udfordringer ift.
ansøgningen

Målsætningen: Støtte og udvikle bæredygtige naturaktiviteter.
Samt: ”Styrke turisme-oplevelsesaktiviteter og events gennem
udnyttelse af de stedbundne ressourcer med et specielt fokus på de fire
store områder – bakkerne, skoven, fjorden og kysten”;

Projektet matcher LAG-strategiens erhvervsrettede mål vedr.:
”Styrke turisme-oplevelsesaktiviteter og events gennem udnyttelse af de
stedbundne ressourcer med et specielt fokus på de fire store områder –
bakkerne, skoven, fjorden og kysten”;

Projektet målrettes
de resterende
grønne midler fra
2020 / tilbageløb

Indstilles til tilsagn:
160.050 kr. som
ansøgt

Samt: At understøtte iværksættere og fastholde og udvikle eksisterende
virksomheder
Og: Støtte og fremme mikrovirksomheder og små virksomheder samt
understøtte tiltag som fremmer en bæredygtig økonomi.
2021-01-004
Etablering af kort huls golfbane med 7
huller …
Ansøger: Hobro Golfklub
Budget: 1.358.088 kr.
Ansøgt: 400.000 kr.
Støtteprocent: 29,5%
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Habilitet:
John Astrup og
Lone Lund Skaarup havde
erklæret sig inhabile.
Begge forlod mødet under
behandling og indstilling af
ansøgningen og havde ikke
scoret projektet i promis.

Projektet matcher LAG-strategiens mål vedr.:
Styrke stedbundne potentialer
Fastholde og øge bosætning samt:
”Styrke turisme-oplevelsesaktiviteter og events gennem udnyttelse af de
stedbundne ressourcer med et specielt fokus på de fire store områder –
bakkerne, skoven, fjorden og kysten”;

Indstilles til tilsagn:
250.000 kr.
Budget opdateres
og tilpasses inden
indstilling.

2021-01-005
Det Døde Hav v 2021
Ansøger: Danmarks Saltcenter Mariager
Budget: 3.044.830 kr.
Ansøgt: 500.000 kr.
Støtteprocent: 16,5%

Habilitet:
Henning Børgesen og Peter
Krogh Olsen havde
erklæret sig inhabile.
Begge forlod mødet under
behandling og indstilling af
ansøgningen og havde ikke
scoret projektet i promis.

Projektet matcher LAG-strategiens mål om:

2021-01-006
Vild med Rebild
Ansøger: foreningen Vild med Rebild
Budget: 861.865 kr.
Ansøgt: 361.865 kr.
Støtteprocent: 42%

Habilitet:
Rebild Kommune har givet
tilskud til projektet.
Byrådspolitiker Poul Erik
Nørnberg, Rebild, deltog
ikke i mødet og således
ikke i behandlingen af
ansøgningen.

Projektet matcher LAG Himmerlands strategimål vedr. mål og
aktiviteter, der forbedrer rammevilkårene for udvikling af
landdistrikterne:
Fastholde og øge bosætning, styrke stedbundne potentialer, og støtte
ud udvikle bæredygtige naturaktiviteter.
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Indstilles til tilsagn:
300.000 kr.

”Kultur som katalysator” samt:
Erhvervsrettede mål: Styrke turisme-, oplevelsesaktiviteter og events
gennem udnyttelse af de stedbundne ressourcer med et specielt fokus
på de fire store områder – bakkerne, skoven, fjorden og kysten.

Bestyrelsen fandt at for stor en del af budgettet var låst på lønudgifter
og konsulenter og ser gerne en fornyet ansøgning med mere fokus på
konkrete grønne aktiviteter, netværksskabelse omkring fremme af
biodiversitet og initiativer til yderligere borgerinddragelse.

Budget opdateres
og tilpasses inden
indstilling.

Hjørne

