Referat fra bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde
onsdag den 25. september 2019 kl. 18.00 – ca. 21.00 på Næsbjerghus, Krovej 7,
6800 Varde.
Afbud fra: Steen Holm Iversen, Kim Dahl Madsen, Poul Therkelsen, Gitte Bang
Fraværende:

Dagsorden:

Beslutning:

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden

Punkt 4 flyttes til sidste punkt på dagsordenen.
Tillægsdagsordenspunkt vedr. brev til
erhvervsminister Simon Kollerup tilføjes.
Med disse ændringer godkendes dagsordenen.

Pkt. 2: Godkendelse af referat fra konstituerende
bestyrelsesmøde den 8. april 2019.

Godkendt

Referatet er tidligere udsendt pr. mail til
bestyrelsen.
Pkt. 3: Gensidig orientering – siden sidst.
- Nyt fra formanden
- Nyt fra bestyrelsesmedlemmer
- Nyt fra koordinatorerne
- Status på projekter (bilag 1)
Til orientering

Formanden:
Preben Friis-Hauge orienterede om, at der ikke
har været møder i regionens LAG Forum siden
sidste bestyrelsesmøde, derfor ikke noget nyt
herfra. Formanden modtager gerne ideer til
emner, som skal tages op på næste møde i LAG
Forum. Den nye leder på Landdistriktskontoret i
Nykøbing Falster inviteres med til mødet.
Denne indeværende programperiode for LAG
slutter snart. Preben Friis-Hauge gør opmærksom
på, at hans formandskab var en midlertidig aftale,
og han gerne trækker sig, såfremt andre
kandidater melder sig.
Læringshytten i Tistrup, som LAG Fanø-Varde har
støttet, indvies den 11. oktober, og bestyrelsen

er inviteret. Torben Haahr har meldt sig som
deltager.
Formanden mindede om, at der er LAG årsmøde
den 27. oktober, og man kan nå at tilmelde sig.
Preben Friis-Hauge ønsker gerne mere presse på
LAG Fanø-Varde.
Bestyrelsesmedlemmer:
LAG nævnes igen ofte, og der er fokus på
ordningen i lokalsamfundene.
Karen Jeppesen var inviteret vinterbadernes
indvielse, som dog blev aflyst.
Koordinatorer:
”Status på projekter” blev gennemgået, og der
blev orienteret om, at Erhvervsstyrelsen arbejder
med en ekstra uddelingsrunde for uddeling af
tilbageløbsmidler sidst i 2020. Bestyrelsen
orienteres, når der fra centralt hold er truffet
beslutning herom.
Pkt. 4: Behandling af ansøgninger til 2. runde 2019

Punktet blev udskudt til at være sidste punkt.

I alt er indkommet 12 ansøgninger, hvoraf 1
ansøgning efterfølgende er blevet trukket tilbage,
hvorfor der er 11 ansøgninger til behandling på
bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen besluttede, at alle tilbageløbsmidler
skal ud at arbejde, så snart de kommer tilbage til
aktionsgruppen efter et opgivet projekt. For
denne ansøgningsrunde drejer det sig om
324.385 kr.

Ansøgningerne fordeler sig med 9 fra Varde og 2 fra
Fanø.
Der er i alt søgt om tilskud for 1.917.192 kr., hvoraf
1.603.492 kr. vedrører projekter i Varde Kommune
og 313.700 kr. vedrører Fanø-projekter.
I denne ansøgningsrunde har LAG Fanø-Varde i alt
955.438 kr. (heraf 1.184 kr. i overførte midler og
324.385 i tilbageløbsmidler) til uddeling.
Rammen er fordelt med 298.329 kr. kr. til fordeling
på Fanø og 331.540 kr. til fordeling i Varde (beregnet
som 40/60% af den totale ramme fratrukket
beløbene uddelt i 1. runde 2019) og de resterende
midler (overførte og tilbageløb) i en fælles pulje på
324.569 kr.
Se tillige vedhæftede regneark med ”Oversigt over
projekter 2. runde 2019” (bilag 2), heraf fremgår
koordinatorernes score af de enkelte projekter.

Følgende fordeling blev besluttet:
Projektet ”E Fat Bike Safari” er indstillet til delvis
tilsagn med 104.000 kr.
Habilitet: Ingen inhabile
Projektet ”Grøn Energi” er indstillet til delvis
tilsagn med 150.000 kr.
Habilitet: Ingen inhabile
Projektet ”Fanø Design” får tildelt 100.380 kr.
Habilitet: Ingen inhabile
Projektet ”Værksted til klargøring af
havemaskiner i vinterhalvåret” er indstillet til
delvis tilsagn med 150.000 kr.
Habilitet: Ingen inhabile

Den vedhæftede oversigt er udarbejdet i prioriteret
rækkefølge af projekterne.
Ansøgningerne kan ses i PROMIS onlinesystemet
under ”Indsendte ansøgninger – afventer LAG”.
Link: http://promis.erst.dk/
Projekter til behandling:
Projekttitel: E Fat Bike Safari (Varde Kommune)
Ansøgers navn: Nielsomcom.dk
Ansøgt beløb: 115.992 kr. (50 %)
Projekttitel: Grøn Energi (Varde Kommune)
Ansøgers navn: Bjerreplus ApS
Ansøgt beløb: 200.000 kr. (49,44 %)
Projekttitel: Fanø Design (Fanø Kommune)
Ansøgers navn: Fanø Design
Ansøgt beløb: 100.380 kr. (50 %)
Projekttitel: Værksted til klargøring af havemaskiner
i vinterhalvåret (Varde Kommune)
Ansøgers navn: BL Motorservice
Ansøgt beløb: 250.000 kr. (45,91 %)
Projekttitel: Formidling af natur og landskabet langs
Holme Å, samt indretning af teltpladser, shelter og
udekøkken (Varde Kommune)
Ansøgers navn: Hesselhogaard
Ansøgt beløb: 300.000 kr. (38,96 %)
Projekttitel: Udvikling og styrkelse af virksomhed
med unikke produkter med individuel gravering
(Varde Kommune)
Ansøgers navn: Mikkla
Ansøgt beløb: 200.000 kr. (48,16 %)
Projekttitel: Udvikling af Made in Varde Konceptet
(Varde Kommune)
Ansøgers navn: Kelimkompagniet
Ansøgt beløb: 87.500 kr. (50 %)
Projekttitel: Hjemmeside med tilhørende databaser
ved behov for at finde en alternativ behandler eller
behandlingsform m.m.
Ansøgers navn: Sundhedsbuen – din alternative
guide (Varde Kommune)
Ansøgt beløb: 75.000 kr. (50 %)

Projektet ” Formidling af natur og landskabet
langs Holme Å, samt indretning af teltpladser,
shelter og udekøkken” får afslag.
Habilitet: Ingen inhabile
Projektet ”Udvikling og styrkelse af virksomhed
med unikke produkter med individuel gravering”
er indstillet til delvis tilsagn med 150.000 kr.
Habilitet: Ingen inhabile
Projektet ”Udvikling af Made in Varde konceptet”
får tildelt 87.500 kr.
Habilitet: Ingen inhabile
Projektet ”Hjemmeside med tilhørende
databaser ved behov for at finde en alternativ
behandler eller behandlingsform m.m. får afslag.
Habilitet: Ingen inhabile
Projektet ”Nyt tag og fyr på No 5 Det Gamle
Hotel” får afslag.
Habilitet: Ingen inhabile
Projektet ”Udvidelse af gærtank kapacitet” får
tildelt 213.320 kr.
Habilitet: Ingen inhabile
Projektet ”Vores Fitness” får afslag.
Habilitet: Ingen inhabile

Projekttitel: Nyt tag og fyr på No 5 Det Gamle Hotel
(Varde Kommune)
Ansøgers navn: No 5 Det Gamle Hotels Venner
Ansøgt beløb: 150.000 kr. (30,15 %)
Projekttitel: Udvidelse af gærtank kapacitet (Fanø
Kommune)
Ansøgers navn: Fanø Bryghus
Ansøgt beløb: 213.320 kr. (40 %)
Projekttitel: Vores Fitness (Varde Kommune)
Ansøgers navn: Mejls Orten Tinghøj gymnastik og
ungdomsforening
Ansøgt beløb: 225.000 kr. (49,39 %)

Til afgørelse i bestyrelsen, hvilke projekter der
skal indstilles til tilsagn hos ERST.
Pkt. 5: Deltagelse i LAG årsmøde søndag den 27.
oktober 2019

Bestyrelsen opfordres til at tilmelde sig.
Preben Friis-Hauge er tilmeldt til begge dage.

Erhvervsstyrelsen inviterer til årsmøde i LAG/FLAG
søndag den 27. oktober 2019 i Vingsted Hotel og
Konference, Bredsten. Dagsorden er ikke
offentliggjort endnu, men rundsendes til bestyrelsen
ved offentliggørelse. Der er tilmeldingsfrist den 11.
oktober.

Vedr. udgifterne i forbindelse med deltagelse så
gælder det, at deltagere får kørselsgodtgørelse til
den lave takst (1,98 kr./km), overnatning bliver
betalt via driftsmidlerne, og forplejning betales af
Erhvervsstyrelsen.

Mandag den 28. oktober afholdes den årlige
landdistriktskonference, hvor LAG
bestyrelsesmedlemmer ligeledes er velkomne til at
deltage. Der er mulighed for overnatning på
Vingsted Hotel og Konference.
Der ønskes en stillingtagen til, om nogle af LAG
Fanø-Vardes bestyrelsesmedlemmer vil deltage på
foreningens vegne.
Til beslutning
Pkt. 6: Kontoudtog
Det fremgår af vejledningen om tilskud til drift og
administration, at bestyrelsen skal have fremlagt et
ajourført regnskab og et kontoudtog, der viser
pengestrømmen.

Kontoudtoget blev taget til efterretning.

Koordinatorerne tager et print med af kontoudtoget
til brug for ovenstående fremlæggelse.
Til efterretning
Ekstra punkt: Brev til erhvervsminister Simon
Kollerup
LAG Fanø-Varde besluttede på bestyrelsesmøde den
26.2.2019 at melde sig ind i Landdistrikternes
Fællesråd (LF). Kontorchef fra LF, Noa Jankovic, har
opfordret landets lokale aktionsgrupper til at sende
et brev til erhvervsministeren med en opfordring til
at annullere beskæringen af LAG-midlerne i
finanslovsudspillet for 2020.

Bestyrelsen bakkede op om brevet, og det blev
besluttet, at brevet ligeledes sendes til de lokale
landspolitikere til info:
Anders Kronborg, Henning Hyllested, Ulla
Tørnæs, Anni Matthiesen, Karina Lorentzen,
Christian Råbjerg Madsen

Et oplæg til brev er rundsendt. Der ønskes en
stillingtagen til, om bestyrelsen vil sende brevet.
Til beslutning
Pkt. 7: Eventuelt

Torben Haahr ønskede at få taget til referat, at
han mener, at det ikke er i orden at melde afbud
til bestyrelsesmøder, når datoerne har været
udmeldt i god tid. Det er vigtigt, at bestyrelsen er
beslutningsdygtig.
Der blev spurgt ind til reglen om 5 års
opretholdelsespligt ved salg til en ny ejer. Ønsker
køber ikke at overtage LAG projektet, så skal
sælger betale forholdsvis tilbage i forhold til den
5 årige periode.

Pkt. 8: Næste møde
Næste møde er planlagt til onsdag den 13.
november 2019 på Fanø.
Tid og sted skal fastlægges.
Skal mødet starte med en rundtur til lokale
projekter?

Koordinatorer og lokale bestyrelsesmedlemmer
planlægger en besigtigelsestur på Fanø med start
kl. 15.00. De, som har mulighed for det, deltager.
Bestyrelsesmødet starter kl. 17.00.

