Referat bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde
torsdag den 2. december 2021 kl. 18.30 – ca. 21.00 på Microsoft Teams.

Log på mødet ved at trykke på linket: Klik her for at deltage i mødet
Eller benyt linket i kalenderindkaldelsen.
Afbud fra: Anita Utoft, Keld Nørremark
Fraværende:

Dagsorden:

Beslutning:

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Pkt. 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde
den 20. september 2021

Godkendt

Referatet er tidligere udsendt pr. mail til
bestyrelsen.
Pkt. 3: Gensidig orientering – siden sidst
- Nyt fra formanden
Vedhæftet er referat fra LAG
formandsmøde den 10. oktober
2021
-

Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

-

Nyt fra koordinatorerne
- Status på projekter (bilag 1)

Til orientering

Nyt fra formanden:
Preben Friis-Hauge orienterede fra årsmøde og
formandsmødet den 10.10.2021. På mødet blev
bl.a. drøftet de kommende udpegninger for
LAG’er (byområder for kommuner, m2-priser for
boliger).
PROMIS tænkes udfaset med et nyt system for
den kommende programperiode, og der arbejdes
ligeledes med mindre kontrol for den kommende
periode. Landdistrikternes Fællesråd gennemgik
en evaluering af samarbejdet mellem LAG’er og
styrelse. Preben orienterede også om
landdistriktskonferencen den 11.10.2021, hvor
Indenrigs og boligminister Kaare Dybvad deltog
med et oplæg.

Peder Frederik Jensen, forfatter, deltog også på
konferencen med et oplæg om sin bog om
udfordringerne i landdistrikterne ”Det Danmark
vi kender”. Peder Frederik Jensen har tidligere
været i medierne med dokumentaren ”På røven i
Nakskov”.
Nyt fra bestyrelsesmedlemmer:
Intet
Nyt fra koordinatorer:
Bilag 1 blev gennemgået.
Der bliver annonceret på både Fanø og Varde
omkring den kommende ansøgningsfrist den 18.
januar 2022.
Der var en orientering om kurset i crowdfunding,
som blev afholdt i Varde den 25. november.
Præsentationen fra kurset udsendes sammen
med referatet.
Der bliver mulighed for et tilsvarende kursus på
Fanø først i det nye år.
Pkt. 4: Ny bekendtgørelse om tilskud til projekter i
LAG-områder
Der har været høring vedr. tilskud til projekter i LAGområder (=den nuværende LAG ordning). Den nye
bekendtgørelse indebærer overordnet otte
ændringer i forhold til den gældende
bekendtgørelse. De væsentligste
ændringer/forenklinger vil blive gennemgået på
mødet.
Til orientering

De 8 punkter, som skal forenkle den nuværende
programperiode, blev gennemgået:
1. Projektholder må nu igangsætte deres LAGprojekt for egen regning og risiko fra den dag,
hvor de har indsendt deres LAG-ansøgning.
De skal ikke afvente tilladelse fra den lokale
LAG
2. Opretholdelsesperiode for et LAG projekt
sænkes til 3 år, fra nuværende 5 år, for små
virksomheder og mikrovirksomheder
3. Fastsættelse en administrativ sidste frist for
afslutning af LAG-projekter i den nuværende
programperiode til den 1.2.2025
4. Mulighed for at dispensere fra kravet om
udstedelse af faktura til projektholder ved
dokumentation for bevisværdi
5. Forenklet proces for brugt udstyr i LAGprojekter
6. Administrativ lettelse for Bolig og
Planstyrelsen i forhold til vurdering om
private fonde
7. Ny praksis for beregning af vekselkurs
8. Forenkling i forhold til udgifter til øl og vin

Pkt. 5: Den kommende programperiode 2021 –
2027
På LAG-årsmødet den 10. oktober 2021 redegjorde
Bolig og Plan Styrelsen for arbejdet med den
kommende LAG-periode.
Der gives en status
Til orientering

Programperioden kommer til at hedde 2021 –
2027, selvom den igangsættes med et års
forsinkelse.
Der er ikke så meget konkret viden om indholdet
af den kommende program-periode. Pt. drøftes
kriterier for udpegning af nye LAG’er, hvor
følgende har været nævnt:
- Afstand til større byområder
- Tilbagegang i befolkningstal
- Landdistriktspolitik i kommunen
- Demografi
- Infrastruktur
- M2 priser for boliger
Der skal nu pågå en politisk proces omkring
kriterierne og tidsplanen indeholder, udover
udpegning af områder, følgende:
- Etableringsproces lokalt med
informationsmøder
- Interessetilkendegivelse
- Stiftende generalforsamling (forventeligt i 1.
halvår 2022)
- Godkendelse i Bolig og Planstyrelsen (BPST)
- Opstartsproces med udarbejdelse af
udviklingsstrategi (forventeligt i efteråret
2022)
- Godkendelse af udviklingsstrategi i BPST
- Første ansøgningsrunde og uddeling af midler
i løbet af 2. kvartal 2023

Pkt. 6: Status på fordelingen af uddelte midler i
2021 i forhold til LAG Fanø-Vardes
udviklingsstrategi
Der gives en gennemgang af årets uddeling af midler
med henblik på at evaluere arbejdet med den lokale
aktionsgruppes udviklingsstrategi.
Bilag 2 viser oversigt over 2021 projekter.
Til orientering og drøftelse

Årets uddelinger ramte ikke de fastsatte
målsætninger i forhold til de i strategien
definerede indsatsområder.
Der har været en overvægt af uddelinger til
erhvervsprojekter på bekostning af ”Det gode
liv”- og samarbejdsprojekter. Det kan til dels
tilskrives, at nogle projekter i deres substans
hører under ”Det gode liv”, men i BPST’s
definition bliver udpeget som erhvervsprojekter.
”Det gode liv”-projekter har været udfordret pga.
Corona, og de presses også af grænsen for
projekter på minimum 100.000 kr. samt krav til
egenfinansiering. Det bør kigges ind i dette til den
kommende programperiode.
Fordelingen af uddelte midler for 2021 blev
drøftet og taget til efterretning.

Pkt. 7: 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. 8: Eventuelt

Karen Jeppesen, som har været udpeget til
bestyrelsen af Fanø Byråd, oplyste, at hun ikke
blev genvalgt til byrådet på Fanø og derfor ikke
fortsætter i bestyrelsen for LAG Fanø-Varde med
udgangen af 2021.
Steen Holm Iversen, som i den nuværende
byrådsperiode har været udpeget til bestyrelsen
af Varde Byråd, er ikke kommunalt udpeget for
den kommende byrådsperiode og udtræder
derfor også af bestyrelsen for LAG Fanø-Varde
ved årets udgang.
Formand Preben Friis-Hauge takkede begge for
deres store indsats i bestyrelsen.
Claus Brink er valgt på LAG Fanø-Vardes
generalforsamling, så hans valg til Varde
Kommunes byråd påvirker ikke hans medlemskab
i LAG Fanø-Vardes bestyrelse.
Steen Holm Iversen oplyste, at Holger Grumme
Nielsen bliver udpeget af Varde Byråd i den
kommende byrådsperiode.

Pkt. 9: Næste møde, bestyrelsesmøde med
uddeling af midler
Næste møde er planlagt til onsdag den 2. februar
2022 i Varde Kommune.
Tid og sted skal fastlægges.
Skal mødet starte med en rundtur til lokale
projekter?

Mødet og besigtigelse inden mødet er lagt i
kalenderen, og der var opbakning til besigtigelse
inden selve bestyrelsesmødet.

