Beretning 2020
Lag Himmerland er i god gænge gode projekter er fremkommet fra projektholderne, bestyrelsen
har ved score udvalgt de bedste i de tre runder der for 2019 har været gældende. I den forståelse
at de skal være så stærke og fyldestgørende i sin beskrivelse, at bedømmelsen heraf giver de
valgte projekter den styrke og værdi til overlevelse og udvikling som de skal leve op til, med 5 års
overlevelse. Det er mig meget vigtigt, at bestyrelsen står sammen om de valgte projekter i
vurderingen når de udmøntes. Således forstået at der er respekt for scoren fra de enkelte i
bestyrelsen, men at den højeste samlede score er udslagsgivende.
Det er heldigvis også hvad der sker. Hermed ros til den siddende bestyrelse, som jo dækker og
støttes af de to kommuner Rebild og Mariagerfjord.
De midler som er inden for vores LAG er hævet med et større grundlag fra den Danske regering.
Med grønne midler. Tak for det. Det gør det alt andet lige nemmere at nå et bredt støttegrundlag.
Et af de tunge områder er godkendelse i ERST med bureaukrati og langsom sagsbehandling.af
udbetalinger af de i projektet bevilligede midler. Det er og har altid været helt urimelig med
måneders vente tid.. Der er dog nu udsigt til, at det pres, som til stadighed er på systemet bærer
frugt.
Landdistriktsrådet gav sidste år mulighed for at tegne et medlemskab af deres organisation. Det
har givet større gennemslagskraft for vores synspunkter og virke. Der er ingen tvivl om at
beslutningen om medlemskabet er rigtigt. Landdistriktetsformand Damsgaard er en dygtig og
respekteret forhandler, med klare synlige mål.
Den indeværende programperiode 2014 – 2021 har længe været genstand for gisninger om
forlængelse og under hvilke konditioner. Det er stadig uklart, men der er for mig ingen tvivl om at
der kommer en ny programperiode.
Det ville dog være rart om en klar udmelding fremkommer snarest. Vores koordinator har vi et
ønske om fortsat, at have ansat i forlængelse af udmundingen af denne periode og frem.
Vi vil bede kommunerne om forsat tilskud til understøttelse af LAG Himmerland så vi er levedygtig
til behandling af lag ansøgninger.
I aften skal vi høre om to projekter det er gode projekter den ene nærmest et fyrtårnsprojekt, som
jeg er lidt stolt af, at vi kunne understøtte til nu tre løvtagshytter. Med forretnings succes efter
min viden.
Vi har de sidste par år brugt lidt midler på markedsføring af Lag Himmerland ved presse og
optagelser om det gode i LAG Himmerlands udmøntninger. Tror det er givet godt ud til befæstning
af opfattelsen om værdien af LAG Himmerland.

Bestyrtelsen var på tur i 2019 til 8 gennemførte projekter til ved selvsyn at høre og se den
begejstring fra projekt holderne, en vellykket tur, som vi gentager.
Planlagte fælles møde med formænd i det nordjyske og ERST, samt landdistrikts udvalgets
formand måtte desværre aflyses grundet corona situationen,
Fra bestyrelsesmødet her i dag er der sat fokus på byudvikling, for det kommende lag periode.
Den skrevne beretning ligger til Jer til læsning med god fornøjelse
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