Referat bestyrelsesmøde med uddeling af midler i LAG Fanø-Varde
mandag den 20. september 2021 kl. 17.30 – ca. 21.00 på Sønderho Kro,
Kropladsen 11, 6720 Fanø.
Inden bestyrelsesmødet er planlagt besigtigelsestur til udvalgte projekter på
Fanø. Tidsplanen er følgende:
Kl. 15.50:

Afgang fra Esbjerg med færgen til Fanø: 15.50. Anhængig af antallet af deltagere fra Varde
Kommune skal vi bruge 1 eller flere biler. Preben Friis-Hauge og Steen Holm Iversen har
tilbudt at tage deres biler med til Fanø.

Kl. 16.10:

Projektbesøg hos Værftet, Havnevej 4, 6720 Fanø

Kl. 17.00

Projektbesøg hos Sønderho Kro, Kropladsen 11 6720 Fanø

Kl. 17.30

Bestyrelsesmødet starter

Afbud fra: Karen Jeppesen
Fraværende:

Dagsorden:

Beslutning:

Pkt. 1: Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Kim Fischer (5
minutter)

Kim Fischer blev budt velkommen, og
bestyrelsesmedlemmerne
præsenterede sig

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden (5 minutter)

Godkendt

Pkt. 3: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 16. juni
2021 (5 minutter)

Godkendt

Referatet er tidligere udsendt pr. mail til bestyrelsen.
Pkt. 4: Gensidig orientering – siden sidst (20 minutter)
- Nyt fra formanden

Nyt fra formanden:
Formand Preben Friis-Hauge
orienterede om, at han og koordinator

- Nyt fra bestyrelsesmedlemmer
- Nyt fra koordinatorerne
- Status på projekter (bilag 1)
- Årsmøde LAG/FLAG den 10. oktober og
landdistriktskonference den 11. oktober
2021
Til orientering

Pkt. 5: Fastsættelse af ansøgningsfrister i 2022 (10 minutter)

Lisbeth Linding er tilmeldt LAG-årsmøde
og landdistriktskonference 10. og 11.
oktober 2021 i Middelfart.
Nyt fra bestyrelsesmedlemmer:
Torben Haahr fortalte, at han havde
været til indvielse af Vikingelunden i
Horne - et fantastisk sted, som han
opfordrede alle til at besøge.
Nyt fra koordinatorer:
Bilag 1, Status på projekter blev
gennemgået.
Datoerne blev godkendt

Da år 2022 er programperiodens sidste år, er den sidste frist
for at indstille projekter til Bolig- og Planstyrelsen (BPST)
fastlagt til 30. juni 2022. Dette vil give styrelsen mulighed for
at sagsbehandle inden årets udgang.
BPST opfordrer aktionsgrupperne til at afholde et par
ansøgningsrunder tidligt på året, hvor der uddeles så mange
midler som muligt, så der ikke kommer en meget stor pukkel
af indstillede ansøgninger den 30. juni.
Der lægges op til 2 ansøgningsrunder i LAG Fanø-Varde i 2022:
1. ansøgningsfrist: tirsdag den 18. januar og bestyrelsesmøde
med uddeling af midler onsdag den 2. februar 2022.
2. ansøgningsfrist: onsdag den 4. maj og bestyrelsesmøde
med uddeling af midler tirsdag den 24. maj 2022.
Til drøftelse og beslutning
Pkt. 6: Fastsættelse af mødedatoer i 2022 (10 minutter)
I forlængelse af fastsættelse af ansøgningsfrister og datoer for
møder med uddeling af midler jf. pkt. 5 foreslås de øvrige
mødedatoer for 2022.
Møder uden uddeling af midler:
- Torsdag den 17. marts i kl. 17.00. Mødet
starter med besigtigelse af lokale projekter
fra 15.00 – 17.00. På dette møde
forberedes generalforsamling med bl.a.
gennemgang af regnskab og budget.

Datoerne blev godkendt

-

Tirsdag den 27. september kl. 17.00. Mødet
starter med besigtigelse af lokale projekter
fra 15.00 – 17.00.
Onsdag den 7. december kl. 17.00.

Forslag til dato for generalforsamling: tirsdag den 26. april i
Varde Kommune
Til beslutning
Pkt. 7: Kontoudtog (5 minutter)
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.

Kopi af kontoudtog udsendes sammen
med referatet

Til efterretning.
Pkt. 8: Eventuelt (10 minutter)

Det blev fremført, at der er
udfordringer med ansøgninger til
indsatsområdet ”samarbejds- og
netværksprojekter”, og at det er vigtigt
at bringe denne erfaring med i forhold
til en ny programperiode.
Der blev opfordret til, at de
medlemmer, som også sidder i
Nationalparkrådet, skal opfordre til, at
der kigges ind i muligheden for at søge
LAG-midler under det indsatsområde.

Pkt. 9: Næste møde (5 minutter)

Mødet afholdes et sted tæt på Varde.

Næste møde er planlagt til tirsdag den 2. december 2021 i
Varde Kommune.
Tid og sted skal fastlægges.

Bestyrelsesmedlemmer bedes senest
den 1. oktober melde tilbage til Lisbeth
Linding, om de ønsker at deltage i en
besigtigelsestur inden selve
bestyrelsesmødet.

Skal mødet starte med en rundtur til lokale projekter?
Pkt. 10: Behandling af ansøgninger til 2. runde 2021 (75
minutter)
I alt er indkommet 12 ansøgninger til behandling på
bestyrelsesmødet.
Ansøgningerne fordeler sig med 9 fra Varde Kommune og 3
fra Fanø Kommune.

Det blev besluttet, at de 93.506 kr. som
kræver anden offentlig medfinansiering
tildeles projektet ”Naturlig Form
Starup/Tofterup. Nyopstartet
motionscenter”, da dette projekt, som
det eneste i denne ansøgningsrunde,
har fået tilsagn om offentlig
medfinansiering.

Der er i alt søgt om tilskud for 1.760.883 kr., hvoraf 1.514.611
kr. vedrører projekter i Varde Kommune og 246.272 kr.
vedrører Fanø-projekter.
LAG Fanø-Varde har i 2021 fået tildelt 2.352.849 kr. i
tilskudsramme til projekter. I første ansøgningsrunde blev
uddelt 1.489.120 kr.
I denne ansøgningsrunde har LAG Fanø-Varde i alt 1.274.879
kr. til uddeling. Af disse midler er 171.435 kr.
tilbageløbsmidler (for de 171.435 kr. gælder det, at 93.506 kr.
uforbrugte, gamle tilbageløbsmidler, som kræver anden
offentlig medfinansiering, og 77.930 kr. er tilbageløbsmidler
fra et Fanø-projekt).
2021 projektmidlerne er for anden uddelingsrunde fordelt
med 441.378 kr. til uddeling på Fanø og 662.066 kr. til
uddeling i Varde Kommune (beregnet som 40/60% af
halvdelen af rammen for 2021). Fordelingen af
tilbageløbsmidler besluttes på bestyrelsesmødet.

Fanø kan denne runde ikke uddele hele
deres beløbsramme, da der ikke er
indkommet nok ansøgninger.
Bestyrelsesmedlemmerne fra Fanø
besluttede, at de ønsker at overføre de
overskydende projektmidler (= 273.000
kr.) til 2022.
Vedr. ansøgningen ”Etablering af Padeltennis-bane” fra Skovlund Idrætsforening: Bestyrelsesmedlemmerne fra
Varde Kommune blev orienteret om
projekt- og ansøgningsforløbet, og det
blev besluttet at afvise ansøgningen, da
projektet var gennemført ved
indsendelse af ansøgning.

Se tillige vedhæftede regneark med ”Oversigt over projekter
2. runde 2021” (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
”Indsendt – Afventer LAG”. Link: http://promis.erst.dk/
Projekter til behandling:
Projekttitel: Naturlig Form Starup/Tofterup. Nyopstartet
motionscenter
Kommune: Varde
Ansøgers navn: Naturlig Form Starup/Tofterup
Ansøgt beløb: 150.000 kr. (45,50 %)

Projektet ”Naturlig Form
Starup/Tofterup. Nyopstartet
motionscenter” er indstillet til delvis
tilsagn med 93.506 kr.
Habilitet: Ingen inhabile

Projekttitel: Fælles ø-gavekort og fælles e-handelsplatform
Kommune: Fanø
Ansøgers navn: Nordby Handelsstandsforening
Ansøgt beløb: 83.722 kr. (50 %)

Projektet ”Fælles ø-gavekort og fælles
e-handelsplatform” får tildelt 83.722 kr.
Habilitet: Ingen inhabile

Projekttitel: Optimere Ølgod Bryghus til at kunne afholde
større arrangementer
Kommune: Varde
Ansøgers navn: Ølgod Bryghus A/S
Ansøgt beløb: 57.600 kr. (50 %)

Projektet ” Optimere Ølgod Bryghus til
at kunne afholde større arrangementer”
får tildelt 57.600 kr.
Habilitet: Ingen inhabile

Projekttitel: Padelbane
Kommune: Varde
Ansøgers navn: Sig Tennisklub
Ansøgt beløb: 147.000 kr. (49,83 %)
Projekttitel: Autoværksted
Kommune: Varde
Ansøgers navn: Starup Auto
Ansøgt beløb: 250.000 kr. (49,80 %)
Projekttitel: Orangeri Blåvand
Kommune: Varde
Ansøgers navn: Hr. Skov ApS
Ansøgt beløb: 285.000 kr. (49,97 %)
Projekttitel: Anlægsgartnervirksomhed med udvikling af
biodiversitet
Kommune: Fanø
Ansøgers navn: Agenius Have & Anlæg
Ansøgt beløb: 112.500 kr. (50 %)
Projekttitel: Klarstilling og færdiggøring af lokaler til et
kreativt værk- og samlingssted i kystnære Hovstrup
Kommune: Varde
Ansøgers navn: Leymus
Ansøgt beløb: 225.010 kr. (50 %)
Projekttitel: Pitstop Filsø og Gårdbutik
Kommune: Varde
Ansøgers navn: Filsø Aktiv Naturferie
Ansøgt beløb: 145.000 kr. (48,33 %)
Projekttitel: Ansøgning vedr. storformatprinter til grafisk
virksomhed
Kommune: Fanø
Ansøgers navn: JMGrafisk v/ Jens Mouritzen
Ansøgt beløb: 50.000 kr. (50 %)
Projekttitel: Etablering af Padel-tennis-bane
Kommune: Varde
Ansøgers navn: Skovlund Idrætsforening
Ansøgt beløb: 100.000 kr. (19,80 %)
Projekttitel: Orangeri
Kommune: Varde
Ansøgers navn: Biizar
Ansøgt beløb: 155.000 kr. (48,97 %)

Projektet ”Padelbane” er indstillet til
delvis tilsagn med 85.000 kr.
Habilitet: Ingen inhabile
Projektet ”Autoværksted” er indstillet
til delvis tilsagn med 136.000 kr.
Habilitet: Ingen inhabile
Projektet ”Orangeri Blåvand” er
indstillet til delvis tilsagn med 161.000
kr.
Habilitet: Ingen inhabile
Projektet ”Anlægsgartnervirksomhed
med udvikling af biodiversitet” får
tildelt 112.500 kr.
Habilitet: Ingen inhabile
Projektet ” Klarstilling og færdiggøring
af lokaler til et kreativt værk- og
samlingssted i kystnære Hovstrup” er
indstillet til delvis tilsagn med 136.000
kr.
Habilitet: Ingen inhabile
Projektet ”Pitstop Filsø og Gårdbutik” er
indstillet til delvis tilsagn med 86.000 kr.
Habilitet: Ingen inhabile
Projektet ”Ansøgning vedr.
storformatprinter til grafisk
virksomhed” får tildelt 50.000 kr.
Habilitet: Ingen inhabile
Projektet ” Etablering af Padel-tennisbane” får afslag.
Habilitet: Ingen inhabile
Projektet ” Orangeri” får afslag.
Habilitet: Ingen inhabile

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

