Referat bestyrelsesmøde i LAG Fanø‐Varde
onsdag den 17. juni 2015 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Fanø Rådhus, Skolevej 5‐7, 6720
Fanø.
Færge fra Esbjerg kl. 16.30.
Fraværende: Preben Friis‐Hauge og Torben Haahr med afbud. Knud Erik Madsen ankom forsinket og deltog
under punkterne 4‐7.

Dagsorden:

Beslutning:

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Pkt. 2: Godkendelse af referat fra
bestyrelsesmødet 22. april 2015:

Godkendt

Referatet er tidligere udsendt pr. mail til
bestyrelsen.
Pkt. 3: Gensidig orientering – siden sidst.
‐ Nyt fra formanden

Forslag om fundraising‐arrangement i oktober‐
november måned. Dette er der opbakning til, og
koordinatorerne går videre med opgaven.
Der har været stilstand i koordinationsudvalget
grundet folketingsvalget.

‐ Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Intet nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Pkt. 4: Behandling af ansøgninger

Bestyrelsen fik orientering om den afviste
ansøgning, der faldt uden for LAG’ens
tilskudsmuligheder.

I alt er indkommet 17 ansøgninger, hvoraf 1 er
blevet afvist af sekretariatet, idet ansøgningen faldt
uden for LAG’ens tilskudsmuligheder.

Derudover drøftelse af omfanget af uddeling af

På mødet behandles således 16 ansøgninger, der
fordeler sig med 7 fra Fanø og 9 fra Varde. I alt er
der søgt om tilskud på 3.819.226 kr. LAG Fanø‐
Varde har i alt 2.337.669 kr. til uddeling i 2015.

midler på aftenens møde. Der var enighed om, at
der også skulle være midler til næste
ansøgningsrunde.

De samlede ansøgninger er fremsendt med post til
bestyrelsesmedlemmerne.
Sammen med dagsorden er medsendt en oversigt
over ansøgningerne, hvoraf også sekretariatets
pointscore fremgår. Ligeledes er den sidste,
opsummerende side fra prioriteringsskemaet
fremsendt pr. mail til bestyrelsesmedlemmerne.
Ansøgningerne behandles og prioriteres på
bestyrelsesmødet med henblik på indstilling til
tilskud til ministeriet.
Ansøgninger til behandling:
2015‐05‐001F: KNIT
Ansøger: Christel Seyfarth
Ansøgt beløb: 783.000 kr. (50 %)

Beslutning: indstilles til tilskud på kr. 200.000
Evt. bemærkninger:

2015‐05‐002F: Videreudvikling af Strandskadens
aktiviteter
Ansøger: Klaus Louring
Ansøgt beløb: 131.767 kr. (50 %)

Beslutning: Modtager afslag
Evt. bemærkninger: Bestyrelsen finder ikke, at
projektet er tilstrækkeligt belyst, og kan ikke på de
givne oplysninger indstille projektet til tilskud.
Gorm deltog ikke i behandlingen af ansøgningen.

2015‐05‐003F: Fanø Bryghus – Kapacitets‐ og
omsætningsforøgelse
Ansøger: Fanø Bryghus
Ansøgt beløb: 80.000 kr. (40 %)

Beslutning: Indstilles til tilskud på 50.000 kr.
Evt. bemærkninger:

2015‐005‐004F: Aktivitetsudvikling på Fanø
Ansøger: Fanø Sport og Event
Ansøgt beløb: 112.481 kr. (50 %)

Beslutning: Indstilles til tilskud på 50.000 kr.
Evt. bemærkninger: Gorm og Jørgen deltog ikke i
behandlingen af ansøgningen

2015‐05‐005F: FTB – Fanø Taxi og Busser
Ansøger: Fanø Taxi og Busser
Ansøgt beløb: 272.000 kr. (50 %)

Beslutning: Indstilles til tilskud på 125.000 kr.
Evt. bemærkninger:

2015‐05‐006F: Design Gitta Foldberg
Ansøger: Gitta Foldberg
Ansøgt beløb: 67.000 kr. (50 %)

Beslutning: Indstilles til tilskud på 67.000 kr.
Evt. bemærkninger:

2015‐05‐007F: Renovering af Sønderho
Forsamlingshus
Ansøger: Sønderho Forsamlingshus
Ansøgt beløb: 140.000 kr. (50 %)

Beslutning: Modtager afslag
Evt. bemærkninger: Bestyrelsen tog en
principbeslutning om, at der ikke på nuværende
tidspunkt ydes støtte til renoveringsprojekter
omkring forsamlingshuse.
Søren Vinding erklærede sig uenig i denne
beslutning.

2015‐03‐001V: Nørholm Turist
Ansøger: Nørholm Gods
Ansøgt beløb: 200.000 kr. (ca. 6 %)

Beslutning: modtager afslag
Evt. bemærkninger: Afslaget gives med
begrundelse i den overordnede prioritering af
ansøgningerne, hvor bestyrelsen finder, at andre
projekter i højere grad er med til at opfylde
målsætningerne i udviklingsstrategien.

2015‐05‐002V: Genetablering af fællesområde i
Østparken. Oksbøl
Ansøger: Grundejerforeningen Østparken
Ansøgt beløb: 75.000 kr. (50 %)

Beslutning: modtager afslag
Evt. bemærkninger: Bestyrelsen tog en
principbeslutning om, at der ikke på nuværende
tidspunkt ydes støtte til legepladser.

2015‐05‐003V: Etablering af petanquebane, el‐
stander, indkørsel og P‐plads ved Helle Hallen
Ansøger: Helle Hallens Venner
Ansøgt beløb: 292.500 kr. (50 %)

Beslutning: modtager afslag
Evt. bemærkninger: Afslaget gives med baggrund i
den overordnede prioritering af ansøgningerne,
hvor bestyrelsen finder, at andre projekter i højere
grad er med til at opfylde målsætningerne i
udviklingsstrategien.
Peder deltog ikke i behandlingen af ansøgningen.

2015‐05‐004V: Nyt tag til Alslev Forsamlingshus
Ansøger: Alslev Forsamlingshus
Ansøgt beløb: 200.000 kr. (37 %)

Beslutning: modtager afslag
Evt. bemærkninger: Samme begrundelse som givet
under behandlingen af Sønderho Forsamlingshus.

2015‐05‐005V: Lokomotivfabrikken
Ansøger: Svinget 11 Aps
Ansøgt beløb: 500.000 (25 %)

Beslutning: Indstilles til tilskud på 350.000 kr.
Evt. bemærkninger:

2015‐05‐006V: RUBAN
Ansøger: Projektgruppen RUBAN
Ansøgt beløb: 100.000 kr. (50 %)

Beslutning: Indstilles til tilskud på 100.000 kr.
Evt. bemærkninger: koordinator Hanne Jespersen
har ikke deltaget i sagsbehandlingen af
ansøgningen.

2015‐05‐007V: Naturen på glas
Ansøger: Hr. Skov
Ansøgt beløb: 280.178 kr. (50 %)

Beslutning: Indstilles til tilskud på 100.000 kr.
Evt. bemærkninger:

2015‐05‐009V: Stemmeværkspladsen – en levende
ådal
Ansøger: Varde Kommune
Ansøgt beløb: 314.100 kr. (26 %)

Beslutning: Indstilles til tilskud på 150.000 kr.
Evt. bemærkninger:

2015‐05‐010V: Coast Sea Salt
Ansøger: Coast Sea Salt v/ Søren Hvidbjerg, Casper
Rudnicki og Torbjørn Tyndkjær
Ansøgt beløb: 271.200 (40 %)
Pkt. 5: Kontoudtog

Beslutning: modtager afslag
Evt. bemærkninger: Modtager afslag med
begrundelsen at ansøgningen ikke i tilstrækkelig
grad er belyst i forhold til de tekniske muligheder
omkring udvinding af salt fra vesterhavet.
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. 6: Eventuelt

Pkt. 7: Næste møde: Det indstilles, at
bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 29.
september kl. 17.00 et sted i Varde kommune.
Sted vil fremgå af dagsordenen.

Ref: HA

Intet under evt.

Taget til efterretning

