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Noter

BESTYRELSESMØDE I LAG MANK

Tid:
Sted:

Mandag d. 27.4 2015 kl. 19
Vissenbjerghallen

Til stede

Finn Offersen, Poul Rasmussen, Steen Hjorth, Freddy Elbæk, Helle Boesen, Lars Greve, Finn Sørensen,
William Jensen, Betinna Møller-Hansen, Carsten Petersen, Trine Wenckheim, Anders Holmskov
(koordinator og referent)

DAGSORDEN
1) Velkomst, godkendelse af
dagsorden og referat fra seneste
møde

ANSVAR
- Dagsorden godkendes
- Referat fra møde d. 16.2.2015 godkendes

2) Konstituering
To næstformænd skal vælges
3) Meddelelser

4) Seminarer – evaluering

Freddy Elbæk og Betinna-Møller Hansen genvælges

Koordinator:
Der har op til ansøgningsdeadline d. 4. maj været en del
forespørgsler og det forventes, at der kommer en
håndfuld ansøgere ind. Der ud over er der etableret dialog
med flere projekter som forventes at ansøge i efteråret
2015 eller foråret 2016.
Flere bestyrelsesmedlemmer er blevet kontaktet af
potentielle ansøger, hvilket er en god indgang til LAG’en
De tre seminarer i marts 2015 omhandlende LAG’ens tre
temaer var fint besøgt med 45-50 deltagere i gennemsnit.
Der var inspirerende oplæg som afstedkom gode
diskussioner.
Der har været positiv feedback fra deltagerne.
Bosætningstema:
Bestyrelsen besluttede, at den sætter en proces i gang
med henblik på at samle interesserede landsbyer og
kommunale repræsentanter med det formål at skabe en
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fælles platform for markedsføring af storgrunde til
bofællesskaber/nye boformer.
Successen er kun mulig ved et tæt samarbejde mellem
landsbyer/landdistriktsråd, de kommunale forvaltninger
og LAG MANK.
Der nedsættes et udvalg bestående af Steen Hjorth, Helle
Boesen, Trine Wenckheim og Anders Holmskov
Anders laver oplæg med henblik på at indkalde til
fællesmøde for kommune og interesserede landsbyer
5) Etablering af Fiskeri LAG

Det forventes at MBBL i den nære fremtid offentliggør
bekendtgørelsen for drift af Fiskeri LAG områder.
Kerteminde kommune er udpeget som Fiskeri LAG
område, og bestyrelsen har tidligere besluttet at byde ind
på opgave.
I høring til driftsbekendtgørelsen var der lagt op til at være
deadline for ansøgning som Fiskeri LAG gruppe ved MBBL
d. 15. maj.
Den dato forventes ændret, da det ikke vil være muligt at
overholde tidsplanen for den krævede ekstraordinære
generalforsamling, idet den skal annonceres senest 2 uger
før afholdelse.
Deadline for indsendelse af Fiskeri LAG
udviklingsstrategien er d. 1.7

6) Blå Støttepunkter - orientering

Det aftales, at der oprettes et udvalg bestående af LAG
MANKs repræsentanter fra Kerteminde kommune til at stå
for etablering af Fiskeri LAG’en i Kerteminde kommune og
udarbejde en udviklingsstrategi.
Der blev d. 19.4 afholdt møde på Tobaksgarden i Assens
med deltagelse af turistchefer og kommunale repræsenter
fra Nyborg, Assens, Middelfart, Nordfyn og Kerteminde
kommuner, og med Naturturisme I/S som oplægsholdere.
Der var stor begejstring for projektet, og der blev nedsat
en arbejdsgruppe med henblik at klarlægge konceptet.
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Arbejdsgruppen skal i første omgang undersøge
ejerskabsmuligheder og sikre en ensartet sagsfremstilling
til de kommunale budgetforhandlinger i juni 2015.
Anders og Carsten deltager i mødet onsdag – der lægges
referat i Dropbox.
7) Projektbehandlingsskema

MBBLs projektbehandlingsskema gennemgås, og der
fastlægges en pointfordeling for de 7 kriterier samt
effektområderne.
Det besluttes, at bestyrelsesmedlemmerne op til første
projektbehandlingsmøde d. 28.5 vil gennemgå de
indkomne ansøgninger ved brug af
projektbehandlingsskemaet.

8) Evt.

Anders Laver dropboxmappe for hver enkelt
bestyrelsesmedlem, således at alle har de nødvendige
projektbehandlingsskemaer til rådighed.
Der efterspørges en status på mailadresser: Anders
fortalte, at adresserne er oprettet, men at han ikke kan få
adgang til ”videresend” funktionen. Derfor er
mailadresserne ikke kommet i brug. Der er oprettet en
supportsag ved udbyderen.
Hvordan tegnes foreningen udadtil?
Der var forslag om, at vi fremover underskriver officielle
dokumenter mv. med på vegne af bestyrelsen, således at
offentligheden får en fornemmelse af, at LAG MANK er en
forening med en bestyrelse af lokale borgere.
Konference: D. 28. maj 2015 inviterer Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter til konference om strategisk
udvikling for og med mindre byer. Konferencen finder sted
i Ørbæk på Fyn. Se mere her
Konference i Slagelse d. 21.5.2015:
Hvordan får man inddraget borgerne, når landdistrikterne
skal udvikles? Hvordan kan man bruge lokale
udviklingsplaner - og hvilke muligheder og udfordringer er
der? Hvordan kan kommune og lokalråd arbejde sammen
om udviklingen?
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