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Dagsorden
1) Velkomst
2) Godkendelse af dagsorden
3) Godkendelse og underskrift af referat
sidste møde

4) Korte meddelelser
a. LAG-sekretariatet
b. Status projektindstillinger
c. Andet

Beslutning

1) Velkomst
2) Godkendelse af dagsorden
3) Referatet fra bestyrelsesmøde d. 24.11.2015
godkendes.

Ad. A. LAG-sekretariatet
Middelfart Kommune har vedtaget en stiplan for
hele kommunen, hvor der b.la. indgår en kyststi.
Koordinator er inviteret til møde med henblik på at
koordinerer aktiviteterne i forbindelse med kyststien
og en kommende standplan. Koordinator ser et
potentiale i stiplanen – den vil kunne bidrage til at
gennemtænke sammenhængende støttefaciliteter
for friluftlivet og naturturismen. Middelfart
Kommune oplyser, at nabokommunerne forsøges
inddraget i et samarbejde.
Erhvervsministeriet arbejder på at finde et alternativ
til rateudbetaling, der ikke længere er muligt. Det er
et problem, der er særligt present for
erhvervsprojekter, som vi også står overfor i LAG
MANKs område.
Ad. B. Status projektindstillinger
Alle indstillede projektet modtog tilsagn inden nytår
2015.
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Der er op til den første ansøgningsrunde i 2016
indsendt 14 ansøgninger, hvilket er det samme antal
som i sidste runde i 2015. Antallet af ansøgninger
vidner om, at LAG MANK bliver mere kendt i
lokalområdet.
Det foreslås, om det allerede i oversigten i Promis
kan være muligt at få projekternes geografiske
placering angivet. Koordinator undersøger.
Blå Støttepunkter
Arbejdsgruppen, der forestod projektudviklingen
havde møde d. 17/12. Her blev det besluttet, at
Assens Kommune og Udvikling Assens i fællesskab
får ansvaret for at gennemfører projektet. Det
formelle projektejerskab bliver lagt i Assens
kommune.
Der er nedsat en styregruppe bestående af
repræsentanter fra de 5 kommuner samt en
faggruppe, der består af naturvejledere eller lignede
fra de 5 kommuner. Styregruppen har den
overordnede beslutningskompetence, og faggruppen
bistår koordinering af med praktiske
opgaver/koordinering herunder udpegning af lokale
opholdspladser
Andet.
Formandsmøde med Troels L. Poulsen d. 8.12.
Formanden beretter, at det var et møde i en positiv
atmosfære men uden det store indhold.
Erhvervsstyrelsen virker som en velsmurt styrelse,
med store kompetencer inden for EU lovgivning.
Der er stort fokus på sagsbehandling og overholdelse
af tidsfrister.
Troels L. Poulsen roste landdistriktsprogrammet og
LAGernes arbejde lokalt.
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Ny LAG struktur
På formandsmødet inden mødet i Erhvervsstyrelsen
blev mulighederne for LAG omorganisering drøftet.
Det viste sig, at der var ganske få LAG’er der
overvejede en omorganisering.
5) Økonomi, koordinatorkontrakt 2016 De sidste fakturaer for 2015 mangler endnu at blive
fremsendt. Det forventes, at der på næste møde
fremlægges udkast til en årsopgørelse.

6) Projektøkonomi 2017, jf. brev fra

minister Troels Lund Poulsen, bilag 3

Kontrakt.
Efter uddybende spørgsmål til kontakten blev den
godkendt.
Redegørelse:
Troels Lund Poulsen sendte et julebrev ud d. 24.12
Uddrag fra brev:
Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at orientere om, at der
netop er indgået en aftale om fødevare- og landbrugspakke 2015. Den
skal skabe bedre ramme for fødevare- og landbrugssektoren, hvilket er
helt afgørende for at skabe en mere positiv udvikling og vækst i
landdistrikterne.
Som led i aftalen har det været nødvendigt at omprioritere midler
inden for landdistriktsprogrammet til kvælstofindsatser. Det betyder, at
der fra 2017 vil være lidt mindre til de lokale aktionsgrupper. Med 63
mio. kr. årligt vil de midler vi i Danmark anvender til de lokale
aktionsgrupper således fra 2017 svare det til de 5 pct. af EU-midlerne
landdistriktsprogrammet, som EU stiller krav om. At der fra 2017 vil
være færre midler end i dag, skyldes ikke manglende tilfredshed med
jeres indsats, men helt enkelt at det har været nødvendigt at
omprioritere fra alle dele af landdistriktsprogrammet for at muliggøre
den ambitiøse fødevare- og landbrugspakke, som nu er aftalt politisk.

I 2015 var det samlede budget på ca. 94. mio. kr. og i
år er det på 90 mio. kr. Der bliver for 2017 således
tale om en reduktion på ca. 30 %. Svarende til et
samlet budget på ca. 4. mio. kr. i 2017 (mod tidligere
5.7 mio. kr.).
Der kan ikke skæres mere i det nationale bidrag
uden at programmet lukkes.
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Bestyrelsen:
Det er vanvittigt at skære støtten helt ned til et
absolut minimum. Programmet har vist sit værd i
perioden 2007-2013. Der bliver skabt billige
arbejdspladser og gode bosætningsfaciliteter. 30
mio. kr. betyder ikke meget i et statsbudget, men for
LAGerne er en reduktion på 30 % meget voldsom.
Beslutning:
Der skal være formuleres fælles henvendelser fra
LAGerne til Christiansborg og alle LAGer skal samlet
skabe medieopmærksomhed lokalt og regionalt.

Det vil være positivt, at få KL inddraget samt måske
borgmesterforum Fyn. Mikkel Dragsmose-Hansen
videreformidler problemstillingen i KL.

7) Kommunal mellemfinansiering for
almennyttige projekter jf. bilag 4

En koordineret indsats skaber mere
synlighed/maksimalt pres.
Redegørelse
Det er muligt for kommunerne at stille
mellemfinansiering til rådighed for almennyttige
projekter, således, at de projekter, der ikke selv er i
stand til at frembringe den fornødne likviditet ad
anden vej, kan låne af kommunen. Dette gælder kun
for almennyttige projekter.
Koordinator fremlagde aftaleudkast til de fire
kommuner.
Drøftelse
Assens Kommune har tidligere sagt nej til
mellemfinansiering fra almennyttige projekter efter
en juridisk vurdering.
Middelfart Kommune afsøger for øjeblikket
mulighederne for mellemfinansiering. Koordinator
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kontakter Middelfart Kommune med henblik på at
udarbejde en mellemfinansieringsprocedure.
8) Mødeplan 2016

9) Etablering af Fiskeri LAG i
Kerteminde

Koordinator har fremsendt mødeplan Formanden
ønsker mødet d. 16.3 ændret til 17.3.
Godkendes
Orientering
D. 19. januar blev der afholdt informationsmøde og
ekstraordinær generalforsamling i LAG MANK med
henblik på at integrere Fiskeri LAG område
Kerteminde i foreningen.
Forslaget blev vedtaget, og vedtægterne ændret
således, at LAG MANK også nu understøtter hav- og
fiskeriudvikling i Kerteminde Kommune.
Nu påbegyndes processen hen imod en formel
ansøgning til Erhvervsministeriet (deadline 1.2) og
udarbejdelse af en hav- og fiskeriudviklingsstrategi
(deadline 1.4).
Udviklingsstrategien skal godkendes på et
medlemsmøde – det bliver på den ordinære
generalforsamling d. 29.3.2016.

10) Evaluering Strategi
• Indkomne projekter, antal og
kvalitet
• Synlighed i lokalsamfundene
• Resulter

Bestyrelsen underskriver nye vedtægter.
Indkomne projekter, antal og kvalitet:
Der er indsendt 18 projekter i 2015. Alle vores
områder i strategien er kommet i spil. Det er positivt,
at ansøgningsfeltet har været bredt, og antallet
ansøgninger vurderes også som acceptabelt set i
lyset af, at 2015 var foreningens første år i fuld drift.
Synlighed:
Det er en udfordring at synliggøre LAGens arbejde
lokale, når det geografiske arbejdsområde er blevet
større. Dette kræver et større med kommuner og
kommunedækkende organisationer.
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Et fokusområde bør være, at LAG MANK deltager i
kommunearrangementer – lokalrådsmøder,
erhvervsrådsmøder, visitmøder i videst muligt
omfang.
Lokalt kan bestyrelsesmedlemmerne søger for
synlighed, og disse kan få en mere aktiv rolle som
kontaktpersoner for tilsagnsholdere, ligesom de kan
deltage i vejledningsmøder.
Beslutning:
Hvert projekt tilknyttes et bestyrelsesmedlem som
kontaktperson.
Koordinator opdaterer løbende powerpoint til
bestyrelsesmedlemmernes brug. PP finde si Dropbox
11) Evaluering
projektbehandlingsproces

Det er en omstændig proces, at læse og score
projekterne. Når der er tale om så mange projekter,
som i forrige og nuværende ansøgningsrunde bliver
det en meget stor opgave.
Det aftales, at projekterne deles op, så hvert
bestyrelsesmedlem får 4 projekter, der skal scores.
De resterende projekter, skal læses som
sammenligningsgrundlag. Koordinator laver tilfældig
fordeling af projekterne til bestyrelsen

12) Eventuelt

Koordinator scorer alle projekter, hvilket bliver
udgangspunktet for sagsbehandlingen
-
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