LAG MANK
Den Lokale Aktions Gruppe for Middelfart Assens Nordfyn Kerteminde
v/formand Carsten Petersen, Johan Rantzausvej 9 , 5610 Assens
Email: aktivcarsten@petersen.mail.dk, tlf.: 2124 5196

BESTYRELSESMØDE I LAG MANK
Tid:
Sted:
Til stede

Ikke til stede
Referent

Torsdag d. 28.5.2015 kl. 19
Vissenbjerghallen
Poul Rasmussen, Lars Bo Jensen, Finn Sørensen, Lars Greve, Olaf Erichsen, Helle Boesen, Trine
Wenckheim, William Jensen, Freddy Elbæk, Bettina Møller-Hansen, Birgitte Elovara, Steen Hjorth, Mikkel
Dragsmose-Hansen, Carsten Petersen
Charlotte Christiansen, Jørgen Meier Sørensen, Finn Offersen
Anders Holmskov (Koordinator)

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

a) Blå støttepunkter (AH)
b) Koordinator, timeforbrug
(AH)
c) Koordinatormøde, Nykøbing
Falster (AH)
d) Administration

ANSVAR



Dagsorden godkendt
Referat godkendt

a) Arbejdsgruppen har i fællesskab udarbejdet ansøgning
om medfinansiering til de 5 kommuner samt
udarbejdet forslag til, at kommunerne indgår i et
formelt partnerskab omkring etableringen.
Ansøgningen vil indgå i kommunernes
budgetforhandlinger for 2016
Projektbeskrivelsen kan hentes i Dropbox.
LAG SØM har truffet beslutning om at indgå i arbejdet.
Bestyrelsesmedlem Inger Mechlenburg er fremover
LAG SØMs repræsentant i arbejdsgruppen.
Der er spørgsmål om, hvorvidt Danmarks
Naturfredningsforening har været hørt.
Svar: Foreningen har ikke været hørt endnu, men det
vil være fornuftigt at lade dem indgå i en dialog.
Graden af inddragelse vil blive afgjort af
arbejdsgruppen.
Trine Wenckheim og Lars Bo Jensen bliver tilknyttet
arbejdsgruppens mailingsliste
b) Første kvartals timeforbrugt er opgjort til 303 timer.
Timerne er groft skitseret blevet brugt til opstart,
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PR/hjemmeside, forberedelse og gennemførsel af
seminarer, tilskudsvejledning og årsregnskab 2014.

c) Pga. længerevarende sygdom i administrationen på
AOF anmoder koordinatoren adgang til LAG MANKs
konto til betaling af regninger.
Beslutning: Der oprettes homebankadgang til
koordinator. Det besluttes, at to
bestyrelsesmedlemmer fremover godkender betaling
af regninger.
d) Den 18.5. var de fleste af landets koordinatorer på
besøg i det nye LAG-sekretariat i Nykøbing Falster.
Kort status:
 FLAG: 10 forventes at søge om godkendelse,
herunder 7 ’hele’ og 3 integrerede med land.
Kerteminde integreres forventeligt i LAG MANK.
Bekendtgørelse endnu ikke klar, så der kan endnu
ikke afholdes generalforsamlinger – se punkt 3.
 Portal – Der etableres et samlet IT-redskab hvor
man kan følge ens ansøgningen fra start til slut er
forventeligt klar til test d. 1.6.
 Der laves portal ligeledes portal til
udbetalingsanmodninger fra gamle periode, her
bliver der dog tale om ren upload (man kan altså
ikke følge projektet her)
 Projektvejledning - der nedsættes arbejdsgruppe,
der skal gøre vejledningen mere spiselig. Gruppen
består af repræsentanter fra MBBL, formænd og
koordinatorer. Gruppen mødes første kan i
slutningen af maj måned.
 Udbetalinger (2007-2013) forventet
sagsbehandlingstid:
o Før 1. marts: i løbet af juni
o Marts: juni
o April: juni/juli
o Maj/juni: 2-3 mdr.
o 1. september: 2 måneder
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o

3) Oprettelse af integreret fiskeri
LAG for Kerteminde området

4) Projektbehandling af indkomne
ansøgninger





Habilitet
opklarende spørgsmål
Diskussion
Tilsagn/afslag og
begrundelser
 Evaluering behandlingsproces

Klagesager: juni

Bekendtgørelsen for oprettelse af Fiskeri LAG’er nåede
ikke at bliver offentliggjort inden udskrivelsen af
folketingsvalget. Det betyder, at processen er sat i stå,
indtil en ny regering tiltræder. Det forventes således, at
processen først vil blive sat på sporet igen i juli måned,
hvorfor der kan afholdes generalforsamling ii
sensommeren/efteråret
Koordinator oplyser, at Gelstedslagteren som fødevarevirksomhed
maksimalt kan modtage 40 % i støtte svarende til 422.000 kr.
Tilsagn
Projekt
Gelstedslagteren

Score
749

Beløb

%

Habilitet

422.000 40 % alle

Afslag
Lukket punkt

Evaluering


Supplerende bilag, som bør medsendes en ansøgning:
o Årsregnskaber (hvor det foreligger)
o Finansieringsdokumentation
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o
o
o

5) PR tiltag ifm. næste
ansøgningsrunde

Bestyrelsen finder selve projektbehandlingen tilfredsstillende.
Behandlingsskemaet medfører, at man får drøftet alle væsentlige
forhold, men det er vigtigt at holde fokus på, at skemaet ikke må stå i
vejen for samtalen.
Hvorfor er der ikke flere indkomne ansøgninger, og skal
der laves yderligere aktiviteter?
-

-

6) Eventuelt

Samarbejdsaftaler
Driftsbudgetter – gerne fra revisor
Vedligeholdelsesplaner for foreningsfaciliteter

Freddy: Netværk er det vigtigste, tror ikke på
annoncering
Trine: annoncering skal i så fald være
onlineannoncering
Lars Bo: Effektiv annoncering gennem netværk var
en succes i Kerteminde Turistudviklingspulje
Olaf: Bedste annoncekroner er personligt
fremmøde til landdistriktsmøder,
erhvervsrådsarrangementer m.v.
Lars S: Kan vi lave yderligere seminarer med
særligt fokus, så vi får flere i tale?
Der skal nok komme ansøgninger, men de
relationsdannende ansøgninger kommer først
senere.
Netværksmøde i oktober

Olaf, Birgitte, Steen vil på vegne af deres lokaludvalg
deltage i udviklingen af Blå Støttepunkter lokalt.
Koordinator underretter herom, så snart der er fundet
finansiering og stiftet en organisation.
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Carsten Petersen (formand)
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