Referat bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde
torsdag den 4. februar 2021 kl. 18.00 – ca. 21.00 på Microsoft Teams.
Mødet deles op i to dele: en fælles del, hvor alle deltager i pkt. 1-8 og en del til
pkt.9, behandling af ansøgninger, hvor deltagerne deles op i forhold til
kommunalt tilhørsforhold.
Deltag på møderne ved at klikke på linkene:
Fælles del (Kl. 18.00 – ca. 19.30): Klik her for at deltage i mødet
Behandling af ansøgninger, Varde Kommune (ca. kl. 19.30 – 21.00): Klik her for at deltage i mødet
Behandling af ansøgninger, Fanø Kommune (ca. kl. 19.30 – 21.00): https://call.lifesizecloud.com/882034
Afbud fra: Kim Dahl Madsen. Gitte Bang deltog i mødet fra og med punkt 4
Fraværende:

Dagsorden:

Beslutning:

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden (5 minutter)

Godkendt

Pkt. 2: Godkendelse af referat fra
bestyrelsesmødet 17. november 2020 (5
minutter)

Godkendt

Referatet er tidligere udsendt pr. mail til
bestyrelsen.
Pkt. 3: Gensidig orientering – siden sidst (20
minutter)
- Nyt fra formanden
- Nyt fra bestyrelsesmedlemmer
- Nyt fra koordinatorerne

Formanden: Intet nyt siden sidst
Nyt fra bestyrelsesmedlemmer: Intet nyt siden
sidst
Nyt fra koordinatorerne: Bilag 1 blev gennemgået.
Koordinatorerne fortalte i den forbindelse om de
forsinkelser, der stadig er på tilsagnssagerne fra

-

Status på projekter (bilag 1)

Til orientering

Erhvervsstyrelsen, nu Bolig- og Planstyrelsen.
Ansøgningerne blev indstillet helt tilbage den 24.
juni 2020. Til gengæld har der været fart på
udbetalingssagerne.
Bestyrelsen drøftede i den forbindelse, om man
skulle følge op på sagen. Det blev besluttet at
formand og næstformand i samarbejde med
koordinatorerne skal forfatte et brev til den nye
minister. Dette skal gøres for vise, at LAG FanøVarde gør, hvad man kan for projektholderne, som
er blevet bragt i en uheldig situation. Udkastet til
et brev sendes rundt til bestyrelsen til
kommentering, inden det sendes til ministeren.
LAG-programmet er flyttet til nyt ressortområde og
ligger nu under Bolig- og Planstyrelsen (BPST).

Pkt. 4: Overgangsforordningen for LAG
programperioden 2014-2020 (10 minutter)

Bestyrelsen vedtog, at 2021 uddelingsmidlerne
fordeles 50-50 mellem årets to ansøgningsrunder.

EU vedtog den 23.12.2020 overgangsforordningen
for LAG programperioden 2014-2020.
Overgangsperioden gælder i to år, så både 2021 og
2022 bliver overgangsår, hvor LAG’erne fortsætter
som de er nu og med den samme
udviklingsstrategi.

Bestyrelsen besluttede ligeledes at flytte
ansøgningsfristen for anden runde fra den 4. maj til
den 25. august. Det planlagte bestyrelsesmøde den
20. september bliver således et uddelingsmøde.

Det giver mulighed for at revurdere
ansøgningsfrister for 2021, da Erhvervsstyrelsen
har udvidet datoen for indstilling af projekter til
den 15. november 2021. LAG Fanø-Varde har
ansøgningsfrist til ansøgninger den 4. maj 2021 og
derudover ikke besluttet yderligere frister i 2021.
Der ønskes en stillingtagen til, om den fastsatte
dato skal fastholdes, udsættes eller om der skal
fastsættes endnu en ansøgningsrunde i 2021.
Hvis bestyrelsen beslutter noget andet end det
oprindeligt aftalte, skal der justeres i
fordelingsnøglen, som er anført i pkt. 9.
Se bilag 2, fordelingsnøgler.
Til drøftelse og beslutning
Pkt. 5: Evaluering: Årsrapport for lokale
aktionsgrupper 2020 (30 minutter)

Punkterne under Årsrapport for lokale
aktionsgrupper 2020 blev drøftet.

I forbindelse med indsendelsen af den årlige

driftsafregning skal ”Årsrapport for lokale
aktionsgrupper” (vedhæftet) udfyldes og
indsendes for at indgå i den årlige rapportering
/evaluering, som Erhvervsstyrelsen skal levere til
EU Kommissionen. Rapporten kan danne grundlag
for en god diskussion i bestyrelsen, omhandlende
målopfyldelse af den lokale udviklingsstrategi og
hvorvidt de ønskede effekter er opnået.
Rapporten skal have oplysninger om følgende:
 Projekternes kvalitet – har projekterne den
kvalitet, bestyrelsen ønsker?
 Projekternes effekter – har de lokale
aktionsgrupper fået igangsat de projekter,
de gerne vil ift. udviklingsstrategien, og har
de skabt de forventede effekter?
 Aktionsgruppernes netværksskabende
aktiviteter – opgørelse over møder,
netværk, kommunikation osv.
 PROMIS – prioriteringer, vægtninger og
scorer
 Nytten af LEADER
Til gennemgang og drøftelse, og efterfølgende
udfyldelse af koordinatorerne
Pkt. 6: Kontoudtog (5 minutter)

Kontoudtoget blev taget til efterretning

Det fremgår af vejledningen om tilskud til drift og
administration, at bestyrelsen skal have fremlagt et
ajourført regnskab og et kontoudtog, der viser
pengestrømmen.
Koordinatorerne tager et print med af
kontoudtoget til brug for ovenstående
fremlæggelse.
Til efterretning.
Pkt. 7: Eventuelt (10 minutter)

Det blev fremhævet, at det er positivt, at LAG
ordningen er populær, og at der kommer mange
ansøgninger, også i en tid præget af Corona
restriktioner og nedlukning.

Pkt. 8: Næste møde (5 minutter)

Bestyrelsen vil gerne på en besigtigelsestur, hvis
det er muligt ift. Covid-19.

Næste møde er planlagt til den 11. marts 2021 i
Varde Kommune eller via Microsoft teams.
Tid og sted skal fastlægges.

Formand og næstformand tager stilling til det, når
mødet nærmer sig.

Hvis restriktionerne i forhold til Covid-19 tillader
det: Skal mødet starte med en rundtur til lokale
projekter?
Pkt. 9: Behandling af ansøgninger til 1. runde 2021 Det blev besluttet, at tilbageløbs- og overførte
(75 minutter)
midler for runden tildeles Varde.
I alt er indkommet 16 ansøgninger til behandling
på bestyrelsesmødet.
Ansøgningerne fordeler sig med 9 fra Varde
Kommune og 7 fra Fanø Kommune.
Der er i alt søgt om tilskud for 2.637.501 kr.,
hvoraf 1.720.572 kr. vedrører projekter i Varde
Kommune og 916.929 kr. vedrører Fanøprojekter.
LAG Fanø-Varde har i 2021 fået tildelt 2.352.849
kr. i tilskudsramme til projekter. Desuden er der
334.287 kr. i tilbageløbs- og overførte midler,
hvoraf 92.505 kr. kræver anden offentlig
medfinansiering). De 334.287 kr. stammer fra
opgivne Varde projekter.
I denne ansøgningsrunde har LAG Fanø-Varde i alt
1.510.711 kr. til uddeling (= 50% af den tildelte
ramme for 2021 og 334.287 kr. i tilbageløbs- og
overførte midler).
2021 projektmidlerne er for første uddelingsrunde
fordelt med 470.570 kr. kr. til fordeling på Fanø og
705.855 kr. til fordeling i Varde Kommune
(beregnet som 40/60% af halvdelen af rammen for
2021). Fordelingen af tilbageløbs- og overførte
midler besluttes på bestyrelsesmødet.
Se tillige vedhæftede regneark med ”Oversigt over
projekter 1. runde 2021” (bilag 3), heraf fremgår
koordinatorernes score af de enkelte projekter.
Den vedhæftede oversigt er udarbejdet i
prioriteret rækkefølge af projekterne.
Ansøgningerne kan ses i PROMIS onlinesystemet
under ”Indsendt – Afventer LAG”. Link:
http://promis.erst.dk/
Projekter til behandling:

Følgende fordeling blev besluttet:

Projekttitel: Økologisk Mikro Bryggeri, på Aroma
Fanø – Nationalpark Vadehavet
Kommune: Fanø
Ansøgers navn: Cafe Aroma
Ansøgt beløb: 150.000 kr. (50 %)

Projektet ”Økologisk Mikro Bryggeri, på Aroma
Fanø – Nationalpark Vadehavet” får tildelt 150.000
kr.
Habilitet: Ingen inhabile

Projekttitel: Perronen Fanø ApS
Kommune: Fanø
Ansøgers navn: Perronen Fanø ApS
Ansøgt beløb: 134.755 kr. (50 %)

Projektet ” Perronen Fanø ApS” får afslag.
Habilitet: Ingen inhabile

Projekttitel: Danmarks Bedste NaturlejrskoleDestination
Kommune: Varde
Ansøgers navn: Sportspark Blaavandshuk
Ansøgt beløb: 250.000 kr. (50 %)

Projektet ” Danmarks Bedste NaturlejrskoleDestination” er indstillet til delvis tilsagn med
175.000 kr.
Habilitet: Ingen inhabile

Projekttitel: FanøBikes
Kommune: Fanø
Ansøgers navn: Fanø Firmaevent
Ansøgt beløb: 225.000 kr. (50 %)

Projektet ”FanøBikes” får tildelt 225.000 kr.
Habilitet: Ingen inhabile

Projekttitel: Energi og bæredygtig renovering af
Lunde Købmand
Kommune: Varde
Ansøgers navn: Liv i Lunde ApS
Ansøgt beløb: 103.878 kr. (50 %)

Projektet ” Energi og bæredygtig renovering af
Lunde Købmand” får tildelt 103.878 kr.
Habilitet: Ingen inhabile

Projekttitel: Fra pizzeria til autoværksted
Kommune: Varde
Ansøgers navn: Starup Auto
Ansøgt beløb: 250.000 kr. (49,80 %)

Projektet ” Fra pizzeria til autoværksted” får afslag.
Habilitet: Ingen inhabile

Projekttitel: Naturlig Form Starup/Tofterup.
Nyopstartet motionscenter
Kommune: Varde
Ansøgers navn: Naturlig Form Starup/Tofterup
Ansøgt beløb: 248.694 kr. (50 %)

Projektet ” Naturlig Form Starup/Tofterup.
Nyopstartet motionscenter” får afslag.
Habilitet: Ingen inhabile

Projekttitel: Indkøb af mosteriudstyr
Kommune: Fanø
Ansøgers navn: Fanø Æblehave
Ansøgt beløb: 50.000 kr. (44,01 %)

Projektet ” Indkøb af mosteriudstyr” får afslag.
Habilitet: Ingen inhabile

Projekttitel: Udvikling af Houstrup
Kommune: Varde
Ansøgers navn: Houstrup Camping
Ansøgt beløb: 275.000 kr. (50 %)

Projektet ”Udvikling af Houstrup” er indstillet til
delvis tilsagn med 265.000 kr.
Habilitet: Ingen inhabile

Projekttitel: Wellness oase
Kommune: Fanø
Ansøgers navn: Feldberg Familie Camping
Ansøgt beløb: 125.000 kr. (50 %)

Projektet ”Wellness oase” er indstillet til delvis
tilsagn med 95.570 kr.
Habilitet: Ingen inhabile

Projekttitel: Naturoplevelser i Nationalpark
Vadehavet med turbåden M/S Martha
Kommune: Fanø
Ansøgers navn: Foreningen Martha
Ansøgt beløb: 199.554 kr. (33 %)

Projektet ” Naturoplevelser i Nationalpark
Vadehavet med turbåden M/S Martha” får afslag.
Habilitet: Ingen inhabile

Projekttitel: ”Kaffehuset” på Fanø
Kommune: Fanø
Ansøgers navn: Kaffehuset
Ansøgt beløb: 100.000 kr. (50 %)

Projektet ”Kaffehuset på Fanø” får afslag.
Habilitet: Ingen inhabile

Projekttitel: Udarbejde en prototype af en industri
rottefælde, som kan sælges World Wide. Der er
ansøgt patent.
Kommune: Varde
Ansøgers navn: Julas A/S
Ansøgt beløb: 244.000 kr. (50 %)

Projektet ”Udarbejde en prototype af en industri
rottefælde, som kan sælges World Wide. Der er
ansøgt patent” er indstillet til delvis tilsagn med
152.259 kr.
Habilitet: Ingen inhabile

Projekttitel: Hjørngaard Vintage (webshop og
showroom/butik, primært indenfor
boligindretning)
Kommune: Varde
Ansøgers navn: Hjørngaard Vintage
Ansøgt beløb: 61.000 kr. (49,88 %)

Projektet ”Hjørngaard Vintage (webshop og
showroom/butik, primært indenfor
boligindretning)” får tildelt 61.000 kr.
Habilitet: Ingen inhabile

Projekttitel: InsulinResets Fødevare-UdviklingsLaboratorium
Kommune: Varde
Ansøgers navn: Insulin Reset ApS
Ansøgt beløb: 198.000 kr. (50 %)

Projektet ” InsulinResets Fødevare-UdviklingsLaboratorium” er indstillet til delvis tilsagn med
190.500 kr.
Habilitet: Ingen inhabile

Projekttitel: Parkgolf Blåvandshuk
Kommune: Varde
Ansøgers navn: Parkgolf Blåvandshuk
Ansøgt beløb: 90.000 kr. (49,76 %)

Projektet ”Parkgolf Blåvandshuk” får afslag.
Habilitet: Ingen inhabile

Til afgørelse i bestyrelsen, hvilke projekter der
skal indstilles til tilsagn hos BPST.

