Referat bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde
torsdag den 4. juni 2020 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Varde Rådhus, i byrådssalen, for
medlemmer fra Varde Kommune og på Fanø Rådhus, i byrådssalen for
medlemmerne fra Fanø Kommune.
Mødet foregår dels online på Microsoft Teams og dels fysisk i grupper under punkt 9, behandling af
ansøgninger. Alle bedes medbringe deres egen pc eller IPad.
Der bestilles sandwich.

Afbud fra: Søren Vinding
Fraværende:

Dagsorden:

Beslutning:

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Pkt. 2: Godkendelse af referat fra
bestyrelsesmødet 10. marts 2020

Godkendt

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

Nyt fra bestyrelsesmedlemmer
Henvendelse fra Søren Vinding vedr.
Venstre-besøg på Fanø

-

Nyt fra koordinatorerne
- Status på projekter (bilag 1)

Til orientering

Nyt fra formanden:
Corona har gjort, at der ikke har været den store
aktivitet omkring LAG. Der har været arbejdet med et
brev til Erhvervsstyrelsen, hvori der udtrykkes
bekymring for de lange sagsbehandlingstider.
Der arbejdes med at få ny programperiode på plads.
Preben Friis-Hauge vil gerne opfordre til, at
bestyrelsen i efteråret tager en drøftelse af kriterierne
for de grønne midler og især kriteriet om
energieffektiviseringer. Frygten er, at alle LAG midler
vil komme til at gå til udskiftning af vinduer/udbedring

af klimaskærme i begge kommuner. Grønne projekter
skulle gerne være mere ambitiøse.
Nyt fra bestyrelsesmedlemmer:
Karen Jeppesen orienterede i Søren Vindings fravær
om hans henvendelse vedr. et Venstrebesøg på Fanø.
Nyt fra koordinatorer:
Driftsbekendtgørelsen er netop blevet ændret,
således at frist for indsendelse af materiale fra
generalforsamling er udsat til 1. november 2020.
Erhvervsministeren har netop besluttet, at der skal
indføres straks-udbetaling på 80% af det anmodede
slutudbetalingsbeløb til projektholdere, som har
indsendt udbetalingsanmodning inden 1. juni, og hvor
sagsbehandlingen ikke allerede er i gang. Det er på
mange måder en god ordning, men koordinatorerne
forudser udfordringer, hvis der pga. reduktion i
udbetalingsbeløbet skal ske tilbagebetaling til
Erhvervsstyrelsen. Udbetalingerne forventes
gennemført i slutningen af juni 2020.
LAG Fanø-Vardes driftsafregning for 2017 er endelig
afsluttet fra Erhvervsstyrelsen. Foreningen er blevet
trukket 2.186 kr. for ikke-støtteberettigede udgifter.
Afgørelsen sendes ud sammen med referatet.
Der er udsendes mange høringer fra
Erhvervsstyrelsen, og der bliver til stadighed spurgt til
selv små detaljer. Dette gælder for både
projektholdere og koordinatorer.
Link til driftsvejledningen:
https://www.livogland.dk/files/dokumenter/lag/lagfiler/Skemaer/170306_-_driftsvejledning.pdf
Koordinatorerne gennemgik bilag 1. Bestyrelsen
bemærkede i den forbindelse, at et af projekterne har
været i gang siden 2015 og snart skal afsluttes, men
der var også enighed om, at der ikke skal gives afslag
på anmodninger om udsættelser pga. Corona.
Pkt. 4: Ny dato for den ordinære
generalforsamling i LAG Fanø-Varde

Torsdag den 13. august 2020 blev ny dato for
generalforsamling.
Alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller.

LAG Fanø-Vardes ordinære generalforsamling,
som skulle have været afholdt den 28. april
2020, blev udsat pga. Corona-virus.
Jyske Bank i Varde vil, når restriktionerne pga.
Corona-virus tillader det, stadig gerne lægge
lokaler til.
Samme oplægsholdere forsøges indkaldt igen,
ligeledes dirigenten.
Det planlagte oplæg omkring midler til
bæredygtig udvikling og grøn omstilling (BUGO)
foreslås droppet, da disse midler ved
tidspunktet for generalforsamlingens afvikling
er uddelt.
Der ønskes en drøftelse af dato for
generalforsamlingens afholdelse.
Til beslutning
Pkt. 5: Overgangsåret 2021
2020 er sidste år i den igangværende
programperiode for LAG.
Det er blevet besluttet, at der vil være mulighed
for et overgangsår for LAG i 2021, hvor den
nuværende periodes regler og forhold vil gøre
sig gældende, og hvor ordningen, jf. udmelding
fra Erhvervsministeren den 4.5.2020, er sikret
93 mio. kr. i 2021. Dette betyder for LAG FanøVardes vedkommende ca. samme beløb til
rådighed som i 2020. Det drejer sig om ca. 2.3
mio. kr. i projektmidler og 585.000 kr. i
driftsmidler. I forbindelse med en ny
programperiode skal der etableres nye
aktionsgrupper, og midlerne til at dække
omkostningerne ifm. opstarten af nye
aktionsgrupper skal forventes at blive fratrukket
beløbet. Dette beløb estimeres til ca. 200.000
kr.
Beslutningen mangler dog endelig godkendelse
i EU Kommissionen; ifølge Erhvervsstyrelsen
tyder alt på, at det sker i sensommeren.
Ovennævnte betyder, at evt. tilbageløbsmidler
fra 2020 eller tidligere kan uddeles i 2021,

Det blev besluttet at udsætte ansøgningsfristen til
senere med henblik på at uddele tilbageløbsmidler
sammen med 2021 projektmidlerne.
Ansøgningsfrister for 2021 besluttes på det
kommende bestyrelsesmøde.

hvorfor den planlagte ansøgningsrunde for
uddeling af evt. tilbageløbsmidler med frist den
24. august ikke skal gennemføres for ikke at
miste pengene, men kan udsættes til et senere
tidspunkt og kobles med en ansøgningsrunde
for 2021 projektmidler.
Der lægges op til en drøftelse af overgangsåret
2021 og en stillingtagen til, om
ansøgningsrunden den 24. august 2020 skal
udsættes.
Til orientering og beslutning
Pkt. 6: Kontoudtog

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

Preben Friis-Hauge orienterede om, at Region
Syddanmark har meldt sig ind i Landdistrikternes
Fællesråd.

Pkt. 8: Næste møde

Både Preben Friis-Hauge og Steen Holm Iversen skal
deltage i et møde på Nymindegab Kro den 9.
september. De kan derfor ikke deltage i en evt.
bestyrelsesbesigtigelse inden mødet, ligesom de evt.
er nødsaget til at deltage i selve bestyrelsesmødet via
Microsoft Teams.

Næste møde er planlagt til den 9. september i
Varde Kommune.
Tid og sted skal fastlægges.
Skal mødet starte med en rundtur til lokale
projekter?

Pkt. 9: Behandling af ansøgninger til BUGO*
runde 2020 (*BUGO = bæredygtig udvikling og
grøn omstilling)

Det blev besluttet, at koordinatorerne undersøger
muligheden for at afholde bestyrelsesmødet på
Nymindegab Kro og finder relevante projekter til
besigtigelse i området nær Nymindegab.
Ingen inhabile til aftenens uddeling.

I alt er indkommet 11 ansøgninger, og
ansøgningerne fordeler sig med 8 fra Varde og 3
fra Fanø.
Der er i alt søgt om tilskud for 1.561.219 kr.,
hvoraf 1.011.736 kr. vedrører projekter i Varde
Kommune og 549.483 kr. vedrører Fanøprojekter.
I denne ansøgningsrunde har LAG Fanø-Varde i
alt 1.157.108 kr. (heraf 758.983 kr. i BUGOmidler og 398.125 kr. i tilbageværende 2020midler og tilbageløbsmidler) til uddeling.
BUGO-rammen er fordelt med 303.593 kr. kr. til
fordeling på Fanø og 455.390 kr. til fordeling i
Varde Kommune (beregnet som 40/60%). Fanø
overførte 328.879 kr. af deres ramme af 2020midler til BUGO-runden. De 69.246 kr. anses
som en fælles ramme.
Se tillige vedhæftede regneark med ”Oversigt
over projekter til BUGO-runde 2020” (bilag 2),
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 ”Indsendte ansøgninger
– afventer LAG”. Link: http://promis.erst.dk/
Projekter til behandling:
Projekttitel: Blue Mountain – bæredygtig og
økologisk vestjysk hudpleje
Ansøgers navn: Blue Mountain
Kommune: Varde (Blåbjerg)
Ansøgt beløb: 55.500 kr. (50 %)
Projekttitel: Modernisering af FanøNaturs ITbaserede aktiviteter
Ansøgers navn: FanøNatur
Kommune: Fanø
Ansøgt beløb: 74.450 kr. (50 %)
Projekttitel: Nye rammer til kulturhjerte på
Fanø
Ansøgers navn: Fanø Håndværker- og
Industriforening

Projektet ”Blue Mountain – bæredygtig og økologisk
vestjysk hudpleje” får tildelt 55.500 kr.
Habilitet: Ingen inhabile
Projektet ”Modernisering af FanøNaturs IT-baserede
aktiviteter” får tildelt 74.450 kr.
Habilitet: Ingen inhabile

Projektet ”Nye rammer til kulturhjerte på Fanø” får
tildelt 324.283 kr.
Habilitet: Ingen inhabile

Kommune: Fanø
Ansøgt beløb: 324.282,50 kr. (50 %)
Projekttitel: Bæredygtig energioptimering i
”Elefant-kassen.dk”
Ansøgers navn: Tistrup Brugsforening
Kommune: Varde (Tistrup)
Ansøgt beløb: 57.000 kr. (49,65 %)
Projekttitel: Den selvejende institution NATURHUSET, udførelse af solcelleanlæg
Ansøgers navn: Den selvejende institution
NATUR-HUSET
Kommune: Varde (Starup-Tofterup)
Ansøgt beløb: 97.500 kr. (50 %)
Projekttitel: Danmarks Bedste NaturlejrskoleDestination
Ansøgers navn: Sportspark Blaavandshuk
Kommune: Varde (Oksbøl)
Ansøgt beløb: 250.000 kr. (45,62 %)
Projekttitel: Alternativ energi til toiletbygning
Ansøgers navn: Rødgaard Camping I/S
Kommune: Fanø
Ansøgt beløb: 150.750 kr. (50 %)
Projekttitel: SYMBO – det bæredygtige
FødevareInnocenter
Ansøgers navn: SYMBO – det bæredygtige
FødevareInnocenter
Kommune: Varde (Skovlund)
Ansøgt beløb: 224.000 kr. (50 %)
Projekttitel: En bæredygtig håndtering af
affaldstræ til procesvarme
Ansøgers navn: Sdr. Malle A/S
Kommune: Varde (Horne)
Ansøgt beløb: 173.830 kr. (50 %)
Projekttitel: Ud med børn og voksne – Spis og
sov i Agerbæk Skov
Ansøgers navn: Agerbæk Udvikling
Kommune: Varde (Agerbæk)
Ansøgt beløb: 82.031 kr. (50 %)
Projekttitel: Udskiftning af vinduer
Ansøgers navn: Fonden Vandrerhjemmet
Solfang

Projektet ”Bæredygtig energioptimering i ”Elefantkassen.dk” får tildelt 57.000 kr.
Habilitet: Ingen inhabile

Projektet ”Den selvejende institution NATUR-HUSET,
udførelse af solcelleanlæg” er indstillet til delvis
tilsagn med 50.000 kr.
Habilitet: Ingen inhabile
Projektet ”Danmarks Bedste NaturlejrskoleDestination” får afslag.
Habilitet: Ingen inhabile

Projektet ”Alternativ energi til toiletbygning” får
tildelt 121.132 kr.
Habilitet: Ingen inhabile

Projektet ”SYMBO – det bæredygtige
FødevareInnocenter” er indstillet til delvis tilsagn med
150.000 kr.
Habilitet: Ingen inhabile

Projektet ”En bæredygtig håndtering af affaldstræ til
procesvarme” får tildelt 173.830 kr.
Habilitet: Ingen inhabile

Projektet ”Ud med børn og voksne – Spis og sov i
Agerbæk Skov” er indstillet til delvis tilsagn med
80.000 kr.
Habilitet: Ingen inhabile
Projektet ”Udskiftning af vinduer” er indstillet til delvis
tilsagn med 70.913 kr.
Habilitet: Ingen inhabile

Kommune: Varde (Henne Strand)
Ansøgt beløb: 71.875 kr. (50 %)

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

