Formandens mundtlige beretning til LAG Fanø-Vardes generalforsamling
torsdag den 6. april 2017 på Fanø.
Det er godt og vel et år siden, jeg sidst aflagde beretning om LAG Fanø-Vardes virke.
Helt nøjagtigt var det den 8. marts og foregik i Hodde-Tistrup Hallen. I år har vi så
fornøjelsen af at være på Fanø, og det glæder mig at så mange fra Varde Kommune
har taget færgen til Fanø for at være med her i aften. Vi har efterhånden fået
udlignet den afstand, det tidligere føltes, der var mellem fastlandet og Fanø. Det er
blot et af eksemplerne på det gode samarbejde, der er mellem de to kommuner i
LAG arbejdet. Vi er én lokal aktionsgruppe, der blot dækker to kommuner. Det er
ikke der vores udfordringer har været i 2016.
Bureaukratiet har derimod været en stor udfordring for såvel ansøgere,
koordinatorer som for os i bestyrelsen. Det er ikke småting, der skal dokumenteres,
og vi kan konstatere, at regelforenklingen ikke er slået igennem på LAG området.
Der bruges utallige timer på kontrol, og det forlyder, at det er et krav fra EU
revisionen. Men I skal vide, at i formandsudvalget – det såkaldte
Koordinationsudvalg – hvor jeg er formand, kæmper vi fortsat for forenkling. En
forenkling der indebærer logik og sund fornuft i stedet for overbureaukratisering.
Jeg skal her skåne jer for detaljer, for så kommer vi ikke hjem før midnat, men jeg
ved, at flere af jer allerede har stiftet bekendtskab med de mange krav og
betingelser, der skal opfyldes før LAG tilskuddet kommer til udbetaling. Blot som
eksempel vil jeg nævne, at vi netop har fået godkendt 2015 driftsregnskabet, og at
der, efter vi har indsendt 2016 bilagene, er kommet nye regler for indsendelse af
dette.
Årets gang i bestyrelsen:
Vi har haft fire bestyrelsesmøder, heraf to med indstilling af projekter til støtte.
Årets første bestyrelsesmøde blev holdt på Fanø Rådhus, og her behandlede
bestyrelsen ikke ansøgninger. Men et nok så vigtigt emne, nemlig udmeldingen om
de besluttede nedskæringer på LAG området med 30%.
Reduktionen får en negativ effekt på LAG’ens mulighed for at arbejde aktivt med
landdistriktsudviklingen i lokalområdet. Men, trods utallige møder og involvering af
folketingsmedlemmer og en kraftig reaktion fra både Koordinationsudvalget og
Landdistrikternes Fællesråd var daværende minister for Erhverv og Vækst Troels
Lund Poulsen ikke sindet at lukke op for pengesækken og finde besparelsen et andet
sted end på LAG området.

Den 21. december fik vi så brev fra Erhvervsstyrelsen med oplysning om rammen for
2017. Det vil være flere af jer bekendt fra nytårsbrevet i januar måned, at såvel
tilsagnsbeløbet til drift og projektrammen til indstilling af projekter til tilskud blev
reduceret med 30%. Det har betydet, at vi kun disponerer over 401.628 kr. til drift
og administration og 1.606.515 kr. til indstilling af projekter. Et væsentligt mindre
beløb end vi nogen sinde har haft i LAG tiden. Og det ærgrer mig som formand, at
det ikke lykkedes os at få politisk opbakning til et større beløb til de lokale
aktionsgrupper. Der var 28-30 kommuner, som bakkede op via Landdistrikternes
Fællesråd, og det var dejligt at se. Vi har dog i både Fanø og Varde Kommune fået
driftsaftalerne på plads, så tak for det.
I bestyrelsen vil vi bestræbe os på at prioritere blandt de mange ansøgninger, vi
forhåbentligt modtager fremover, således at det bliver de absolut bedste projekter
med de største effekter, der bliver indstillet til tilsagn. Og det stiller krav til
ansøgerne, der oplever en stærk konkurrence om at komme igennem nåleøjet.
Med de få midler, vi har i år – og det ser desværre ikke ud til, at der kommer flere
fremover – er det en benhård prioritering hver eneste gang. Til det brug har vi et
prioriteringsværktøj, hvor samtlige ansøgninger skal igennem en række
prioriteringer og score et minimumspoint for i det hele taget at komme til
bestyrelsens beslutning.
Flere har spurgt mig i årets løb, jamen hvad prioriterer I efter? Og det er ganske
mange parametre, der måles på:
1. Projektbeskrivelse og ansøger: Beskrivelse af projektets idé og overordnede
målsætninger
2. Beskrivelsen af projektets aktiviteter og tidsplan, budget og finansieringsplan
3. Driftsbudget, vedligeholdelsesplan, projektets sammenhæng, forretningsplan
4. Projektansøgers kapacitet
5. Relevans i forhold til udviklingsstrategiens målsætninger
6. Aktualitet og synlighed – marketings- og kommunikationsplan
7. Lokal forankring – brug af lokale ressourcer og udnyttelse af erfaring og
eksisterende viden og lokal identitet
8. Omfanget af det samarbejde eller netværk, som projektet afføder
9. Projektets nyhedsværdi – innovation og vidensdeling
10. Projektets bæredygtighed og levedygtighed i lokalsamfundet

Og endelig måles der på Effekter – økonomiske – miljømæssige – sociale og
kulturelle effekter. Og så er der vist ikke plads til flere målinger og vejninger!
Alle disse vurderingsspørgsmål skal hver eneste ansøgning igennem, så der er
ikke længere alene tale om, hvad bestyrelsen synes om det ene eller det andet
projekt. Det er en kobling mellem tørre tal udarbejdet på grund af
prioriteringsværktøjet og så bestyrelsens beslutninger.
Men, det tager tid, det kan ingen her i aften være i tvivl om.
Bestyrelsesmødet 19. april.
Årets andet bestyrelsesmøde blev holdt den 19. april på Næsbjerghus i Varde
Kommune. Det er besluttet i bestyrelsen, at vi holder møderne på skift på Fanø
og i Varde Kommune.
På mødet blev der behandlet ni ansøgninger fra årets første ansøgningsrunde. Og
de ni projekter, der blev indstillet til tilskud var følgende:
- Fanø Familierestaurant aktivitets- og sæsonudvidelse: 63.849 kr.
- Club Fanø – et aktivitetscenter for Turister på Fanø: 140.000 kr.
- Et saunahus i Tistrup: 250.000 kr.
- Renovering og udbygning af Blaabjerg Flugtskydningsbane: 50.000 kr.
- Tilbageføring af Faaborg Kros arkitektoniske udtryk til gavn for det gode liv i
landsbymiljøet: 55.650 kr.
- Kvalitetsforbedringer i Varde Golfklub: 75.000 kr.
- Fitness under åben himmel i Outrup: 93.750 kr.
- 7 nye værelser på Ansager Hotel: 250.000 kr.
- Udvidelse og renovering af Ølgod Idræts forenings Klubhus: 50.000 kr.
Foreningen har efterfølgende meddelt, at de ikke ønskede at tage imod tilsagnet
på de 50.000 kr.
Den 7. september var vi igen på Fanø.
Denne gang for at behandle ansøgninger fra anden ansøgningsrunde og dermed
årets sidste.
12 ansøgninger blev behandlet og følgende blev indstillet til tilsagn:
- Udsigtstårn og observatorium hos Vibæk Galleri og Kursuscenter: 82.000 kr.

- Handmade – internationalt udviklingsprojekt: 121.233 kr. (projektholder har
efterfølgende meddelt, at projektet ikke gennemføres og derfor ikke får brug for
LAG midlerne)
- Restaurant Ambassaden renovering og læringsmiljø: 226.649 kr.
- Køle-fryse kapacitet samt forbedret arbejdsmiljø på Kellers Hotel: 79.417 kr.
- Orangeri i Tambours Have: 250.000 kr.
- Bygning af hal til honningbier, Fanø Bigård: 59.288 kr.
- Bageri i Skovlund, MUMS kager: 176.474 kr.
- GoVarde.dk – HUK media: 75.000 kr. (projektet fik ikke tilsagn hos
Erhvervsstyrelsen, men derimod et afslag da de vurderede projektbeskrivelsen til
at være for tynd, og det havde form af et driftstilskud til lønnen
- Saunaanlæg Vinterbaderne Fanø: 227.000 kr.
Som det fremgår af min beretning, er det ganske forskellige projekter, vi
modtager ansøgninger fra.
Efter hvert bestyrelsesmøde udsender vi nyhedsbrev til vores medlemmer og til
pressen, ligesom referaterne fra bestyrelsesmøderne er offentligt tilgængelige på
vores hjemmeside. Og som vi plejer at sige: Man skal ikke søge LAG midler, hvis
naboen ikke må få det at vide! Der er fuld offentlighed i forvaltningen af LAG
midlerne.
Workshop for nye ansøgere.
For at lette arbejdet for kommende ansøgere har vi i 2016 tilbudt workshops for
nye ansøgere. De har været holdt både på Fanø og i Varde Kommune og i god tid
før de to ansøgningsfrister. Det er vores indtryk, at deltagerne har været glade
for det, og for den vejledning de har fået på møderne. Samtidig er det med til at
lette arbejdet for koordinatorerne, når de ikke 27 gange skal orientere om det
samme skema, og hvor krydserne skal sættes, men kan nøjes med det på én
gang. Det er der god fornuft i.
Desværre betyder reduceringen i LAG midlerne også en reducering i
driftsmidlerne med de 30%. Og det har medført, at bestyrelsen bliver nødt til at
prioritere imellem kan og skal opgaver for koordinatorer. Fremadrettet kan en af
konsekvenserne blive, at vi ikke tilbyder disse workshops og aftenmøder for nye
ansøgere. Vi håber dog ikke, det bliver nødvendigt at inddrage dem.
Vi havde i november måned to workshops, og de var både på Fanø og Varde godt
besøgt.
I 2017 er der planlagt workshop den 7. juni i Varde og den 8. juni på Fanø, og det

er målrettet årets sidste ansøgningsrunde, der har ansøgningsfrist 29. august.
Disse ansøgninger behandler vi i bestyrelsen den 28. september.
Udskiftning af koordinatorer:
Efter 10 år med stabilitet i LAG’en med de samme koordinatorer i Varde og Fanø,
har vi nu fået to nye koordinatorer på banen. Vi byder velkommen til Lisbeth
Højvang Linding, Varde, der efterfølger Hanne Jespersen og til Jacob Bay, Fanø, der
er barselsvikar for Helle Andersen, mens hun er på barselsorlov.
Hanne Jespersen valgte pr. 1. marts i år at gå på efterløn. Og herfra skal lyde en stor
tak for hendes utrættelige indsats for de mange projektholdere, der har nydt godt af
hendes erfaringer og vedholdenhed.
Og en tak fra bestyrelsen for et veludført arbejde som koordinator. Vi ønsker Hanne
held og lykke i hendes nye liv og frihed.
Også en stor tak til Helle for et mangeårigt samarbejde, først for LAG Fanø og siden
for LAG Fanø-Varde. Helle får vi tilbage igen, når barselsorloven er slut, og indtil
videre vil vi ønske hende held og lykke med fødslen og alt godt fremover og på
glædeligt gensyn i 2018.
Så nu er det altså Lisbeth og Jacob, der deles om opgaverne i sekretariatet, og vi er
sikre på, at både ansøgere og bestyrelsen nok skal blive godt betjent. Henvend jer
trygt til de to nye koordinatorer. De er kommet godt fra start. Tag godt i mod dem.

Strategimødet 30. november 2016
Årets sidste bestyrelsesmøde er altid et strategimøde. Her evaluerer vi årets
uddelinger og bestyrelsens arbejde i forhold til udviklingsstrategiens mål og drøfter
de indstillede projekter.
Det var en enig bestyrelse, der besluttede ikke at ændre på udviklingsstrategien på
nuværende tidspunkt.
Og der blev foretaget en principbeslutning om, at der ikke gives tilskud til
renoveringsprojekter i forsamlingshuse samt etablering af legepladser. Så nu ved I
det!
Til gengæld har det knebet lidt med ansøgninger til borgerdrevne klima- og
miljøprojekter, samt samarbejds- og netværksprojekter, som også er en del af vores
målsætninger i udviklingsstrategien.

Derfor iværksættes der en markedsføring i forhold til disse indsatsområder, og går I
med en projektidé, der passer til disse målsætninger, ja, så er det bare med at
komme af sted med ansøgningen. Der er gode muligheder for at få projektet
indstillet til tilsagn.
Som noget nyt er vi i 2017 begyndt med at starte bestyrelsesmøderne om
eftermiddagen og besigtige et projekt eller to hver gang. Det giver en god indsigt i,
hvad LAG midlerne anvendes til, og det giver bestyrelsen mulighed for at hilse på
vores ansøgere og følge med i projekterne. Normalt er det vores koordinatorer, der
besigtiger afsluttede projekter i forbindelse med udbetalingsanmodningen, og det
gør de rigtig godt. Men, vi har også brug for som bestyrelsesmedlemmer, med egne
øjne, at møde projektholdere. Så vi håber, I vil tage godt i mod os, når vi kommer på
besøg. Vi har allerede været på en runde på både Fanø og i Varde Kommune, og vi
har været rigtig glade, for det vi så – og blev mødt med masser af energi og
engagement.
Og lad mig slutte med følgende tanker:
LAG ordningen er en ordning, der igennem årene har udvist store resultater. En af
de helt afgørende årsager til den store succes kan uden tvivl tilskrives de mange
lokale ildsjæle og iværksættere, vi har i landdistrikterne. Og den nyligt
offentliggjorte evaluering af den første programperiode viser da også, at der er
blevet skabt ca. 500 arbejdspladser og masser af gode aktiviteter med LAG midler.
Lokale ildsjæle, der med stolthed og engagement har taget ansvar for nærområdet.
Det vil være synd og skam hvis en over-bureaukratisering og over-administration
samt yderligere besparelser på området vil medføre, at LAG midlerne er truet.
I Koordinationsudvalget sendte vi i efteråret et høringssvar fra de danske LAG’er til
ministeriet, hvor vi beklagede de udmeldte forslag til ændringer af
Landdistriktsprogrammet for 2017-2020. Det er således vores opfattelse, at LAG
midlerne har betyder rigtig meget for de danske yderområders omstilling fra de
landbrugs- og fiskerisamfund, man var tidligere til i dag at være samfund, der søger
nye beskæftigelsesmuligheder inden for industri, regionale fødevarer, kreative fag,
turisme, bioøkonomi og oplevelsesøkonomi. Det, sammen med en indsats for at
sikre attraktive levevilkår gennem en satsning på kultur, identitet og sociale
mødesteder, har det bidraget til, at der fortsat er ”liv på landet”, selv om det er et liv
på vippen.

I Danmark er vi berømte for at være et samfund, der i meget høj grad bygger på
tillid.
Det ønsker vi i LAG Fanø-Varde skal være i front.
Med disse ord vil jeg takke mine bestyrelseskolleger for et godt og veludført arbejde
i bestyrelsen for LAG Fanø-Varde og for det gode samarbejde vi har. Og tak til vores
koordinatorer, der alle fire har bidraget til et godt stykke arbejde.
Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingens godkendelse.

