Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020

Dato: 22.6.2021

Tidspunkt: 17.30 – 18.30

Sted: webex

Deltagere:
Fra bestyrelsen:
Niels Juel Nielsen (formand), Børge Poulsen (næstformand), Jacob Ellemann (kasserer), Erik Brandt, Gitte Holm, John Astrup, Gert Rubæk, Marie-Louise
Kastberg, Peter Krogh Olsen (Mariagerfjord Kommune)
Referent: Anne O. Ritman (AOR), koordinator

Afbud fra: Klaus Jørgensen, Christoffer Lykke Andersen, Lone Lund Skaarup, Henning Børgesen, Poul Erik Nørnberg (Rebild Kommune) og Lis Mancini
(Region Nordjylland)

Dagsorden:

Referat:

1. Velkomst og beslutningsdygtighed

Formanden bød velkommen og kunne konstatere, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden bemærkninger

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt uden bemærkninger

4. Korte punkter v/ formand og koordinator

Formanden vil rejse udfordringen med den stigende bureaukratisering af / kravstilling til LAGindsatsen med formandsskabet i koordineringsudvalget og ift. Landdistrikternes Fællesskab. Jo
tungere ordning – jo sværere at fastholde interessen for at søge LAG-støtte til lokale projekter.

Koordinator – uddannelse PKU

Koordinator er startet på 6 mdr. uddannelse som ”Proceskonsulent” hos Mannaz i Århus.

LAG Tur 2021:
lørdag den 11. september - kl. 9-18

Tur-tema: ”Syd om fjorden”. Ide til projektbesøg: Mariager (kajakhuset, pilgrimshuset,

camping boblerne), Hobro (aquablue, gasmuseets udendørs aktivitetsrum) Handest
foreningshus og stationsbygningen - Hobro Golf (naturstier, solceller).
John Astrup tjekker om vi kan låne minibus – og om vi kan afslutte med spisning i Hobro Golf i
forbindelse med fremvisning af natursti-projektet og solcelleprojektet.

LAG driftsøkonomi

I perioden 2017 - 2019 blev midlerne til drift af landets LAG-sekretariater reduceret med 30% ift.
2016, hvilket fik LAG Himmerland til at søge om økonomisk håndsrækning til drift af sekretariatet
på årligt i alt 120.000 kr. fra de to LAG-kommuner, Rebild og Mariagerfjord.
Der blev indgået en aftale fra 2018 og foreløbigt til og med 2022.
Rammen til drift af sekretariatet fra ministeriet er fra 2020 forhøjet med årligt knap 200.000 kr.
(til i 2021 at være 588.000 kr.).
Status er i 2021, at der er overskud på LAG bankkontoen. Pengene kan bruges til drift af
sekretariat og bestyrelse og egne initiativer – ikke til projekter udefra.
FU og koordinator vender tilbage med oplæg på et kommende bestyrelsesmøde – evt. om
udgivelse af LAG-hæfte i 2022 med udvalgte støttede projekter.

5. Generalforsamling 2021
Ny dato: torsdag 19. august kl. 19.00
Sted: Thorsgaard Efterskole.
NB: Formøde 17.00 inkl. spisning

På valg:
Medlemsgruppen ”Borgere”:
Gitte Holm
Medlemsgruppen ”Foreninger”:
Christoffer Lykke Andersen, Bælum Borgerforening og Gert Rubæk, Boldrup Museum
Medlemsgruppen ”Erhverv”:
Niels Juel Nielsen, John Astrup, Henning Børgesen
Suppleanter er valgt for 1 år ad gangen – på valg i 2021 er:
Fra medlemsgruppen ”Borgere”: Søren Konnerup, Skørping.

Fra medlemsgruppen ”Foreninger”: Anders Andersen, Skelund.
Fra medlemsgruppen ”Erhverv”: Torben Holmgren, Mariager.
Koordinator kontakter suppleanterne og hører om villighed til genopstilling.
6. Indstilling af projekter (herunder afklaring
af habilitet)

Bestyrelsen var ikke udfordret ift. habiltiet i ansøgningsfeltet og gennemgik ansøgninger og
scores. Formanden foreslog, at de tilbageværende ca. 2,2 mio. kr. deltes mellem denne og
kommende frist i september. Denne opfordring faldt i god jord.
Resultatet af indstillingsdebatten blev, at fem projektet indstilles til tilsagn og et enkelt får afslag
– se oversigt herunder.

7. Kommende ansøgningsrunder 2021:

Næste ansøgningsfrist er den 27. september 2021 – kl. 12.00
Da sidste indstillingsfrist til ministeriet er 30.6.2022 skal der planlægges to ansøgningsrunder i
foråret 2022.
Koordinator kommer med oplæg til datoer.

8. Evt.

Intet under dette punkt.

Kommende møder:


Generalforsamling og formøde: 19. august 2021, Thorsgaard Efterskole.
Formøde starter 17.00 / generalforsamlingen starter 19.00



LAG projekt-rundtur: lørdag 11. september 2021 – kl. 9-18.00.
Opsamlingssted?



Næste bestyrelsesmøde: indstilling af projekter tirsdag 26. oktober 2021 – kl. 17/ 17.30

Resultat af behandlingen af ansøgninger:
Sag nr. /sagsnavn

Beslutning om
inhabilitet (se
driftsvejledning)

Bemærkninger

Afgørelse om
indstilling/afslag

2021-05-001
Etablering af elevator på Rold
StorKro
Ansøger: Rold Storkro
Budget: 1.171.000 kr. ex moms
Ansøgt: 460.000 kr.

Ingen habilitetsmæssige
udfordringer ift.
ansøgningen

Projektet matcher LAG-strategiens mål vedr.:
Understøtte iværksættere og fastholde og udvikle eksisterende
virksomheder.

Afslag.

2021-05-002
Haverslev Kultur- og Idrætscenter
Ansøger: Haverslev Kultur- og
Idrætscenter
Budget: 545.554 kr. inkl. moms
Ansøgt: 260.000 kr.

Ingen habilitetsmæssige
udfordringer ift.
ansøgningen

2021-05-003
Padlebane i Als + fundament +
udgravning
Ansøger: Den Selvejende
Institution Als Hallen
Budget: 406.525 kr. inkl. moms
Ansøgt: 200.000 kr.

Ingen habilitetsmæssige
udfordringer ift.
ansøgningen

2021-05-004

Ingen habilitetsmæssige
udfordringer ift.
ansøgningen

Valsgård Kultur &
Forsamlingshus - Tryghed og
fællesskab for alle
Ansøger: Valsgård Kultur &

Bestyrelsen prioriterede andre ansøgninger i feltet højere og fandt
ikke projektet nyskabende.
Projektet matcher LAG-strategiens mål vedr.:
Fastholde og øge bosætning, styrke stedbundne potentialer samt
støtte alsidige kulturfaciliteter og kulturelle mødesteder.

Indstilles til 260.000 kr.

Stort frivilligt engagement, samlende sted på tværs af foreningerne i
byen – stor synergieffekt.

Projektet matcher LAG-strategiens mål vedr.:
Fastholde og øge bosætning, styrke stedbundne potentialer samt
støtte alsidige kulturfaciliteter og kulturelle mødesteder.

Indstilles til 200.000 kr.

Up to date initiativ ift. landsdækkende interesse.
Stor brugergruppe i området samt sommerturister.
Lille beløb – stor glæde og bred målgruppe.
Projektet matcher LAG-strategiens mål vedr.:
Fastholde og øge bosætning, styrke stedbundne potentialer samt
støtte alsidige kulturfaciliteter og kulturelle mødesteder.
Lille lokalt samlingssted med stor brugergruppe. Frivilligt funderet og

Indstilles til 200.000 kr.

godt projekt.

Forsamlingshus

Budget: 1.424.000 kr. inkl. moms
Ansøgt: 300.000 kr.
2021-05-005
NYT LIV i Gammel Gymnastiksal
Ansøger: Mariagerfjord
Idrætsskole

Ingen habilitetsmæssige
udfordringer ift.
ansøgningen

Budget: 306.577 kr. inkl. moms
Ansøgt: 150.000 kr.

Indstilles til 300.000 kr.

Nye anvendelsesmuligheder i gammel skole med mange
samarbejdspartnere på tværs af lokalsamfundet.
Tilflytningsområde! Flot fundraising.

Budget: 1.450.000 kr. inkl. moms
Ansøgt: 350.000 kr.

2021-05-006
Vilde Unge(r)
Ansøger: Vild med Rebild

Projektet matcher LAG-strategiens mål vedr.:
Fastholde og øge bosætning, styrke stedbundne potentialer samt
støtte alsidige kulturfaciliteter og kulturelle mødesteder.

Ingen habilitetsmæssige
udfordringer ift.
ansøgningen

Projektet matcher LAG-strategiens mål vedr.:
Fastholde og øge bosætning, styrke stedbundne potentialer samt
støtte og udvikle bæredygtige naturaktiviteter.
Bredt samarbejde. Spændende grønt fokus - støtte med BUGO-midler.
Forbedret projekt ift. hjørnespark / skarpere.
Børn og unge i fokus for vigtig bæredygtig læring.

Indstilles til 150.000 kr.
BUGO midler

