Formandens mundtlige beretning til LAG Fanø-Vardes generalforsamling
onsdag den 16. juni 2021, kl. 19.00 i Strien, Fanø.
Ved næstformand Karen Jeppesen
På sidste års generalforsamling, som blev afholdt med 3½ måneds forsinkelse på grund
af Corona, startede formand Preben Friis-Hauge sin beretning med at sige:
”Tingene går ikke altid som planlagt.”
Akkurat det samme kan jeg starte med at sige i år!
Vi havde planlagt at skulle afholde 2021 generalforsamlingen den 20. april, og nu
skriver vi den 16. juni. Men hvor er jeg glad for, at vi nu, med 2 måneders udsættelse
og Corona til trods, kan mødes og afholde LAG Fanø Vardes ordinære
generalforsamling. Og det er dejligt, at vi mødes her i Strien, som jo faktisk også har et
LAG projekt med udskiftning af vinduer til en mere klimavenlig version.
Det seneste år har, som det er gældende for alt andet, været præget af Corona.
Virtuelle bestyrelsesmøder, online konsultationer med projektmagere – afstand,
håndsprit og mundbind. Tja, LAG Fanø-Vardes seneste årshjul har på mange måder haft
samme indhold, men udførelsen har været anderledes. Dog var vi heldige at nå at
afholde 2 helt almindelige fysiske møder i 2020, inden Coronaen tog over.
Men nu trænger vi til at komme tilbage til normalen. Jeg tror, jeg taler på hele
bestyrelsens vegne, når jeg siger, at vi trænger til at mødes fysisk til bestyrelsesmøder
igen, og at vi hungrer efter at komme på besigtigelsesbesøg hos projektholdere. Vi skal
ud at møde de ildsjæle, som søger midler i LAG systemet og gennemfører projekter.
Deres gejst er med til at holde os på stikkerne i bestyrelsesarbejdet.
Det er dog vigtigt for mig at slå fast, at vores bestyrelse består af en rutineret flok,
hvilket har gjort det muligt at drive foreningen og fx gennemføre virtuelle
uddelingsrunder uden de store udfordringer.
På koordinatorsiden har vi også en rutineret stab, Jakob Bay i Fanø Kommune og
Lisbeth Linding i Varde Kommune, som begge vejleder og hjælper de lokale ildsjæle

gennem LAG systemet. Og lad mig benytte lejligheden til at sige tak til Fanø og Varde
Kommune for det gode samarbejde gennem det forgangne år.
Senest har der dog været udskiftning i bestyrelsen, da bestyrelsesmedlem Kim Dahl
Madsen valgte at udtræde af bestyrelsen, og suppleant Jørgen Seyfarth tiltrådte i
stedet. Der skal således senere i aften være valg til denne bestyrelsespost også, da
suppleanten kun sidder med i bestyrelsen indtil den ordinære generalforsamling.

Årets gang i bestyrelsen:
Det har været et spændende bestyrelsesår, især da der kom ekstra penge vores vej –
der blev fra Erhvervsminister Simon Kollerup tildelt en pulje til LAG-ordningen på 30
mio. kr., hvor de ca. 760.000 gik til LAG Fanø-Varde. Pengene var øremærket til
projekter, som fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling, og det var en
spændende ny udfordring for både projektmagere og bestyrelse at arbejde med denne
vinkel. Som I vil høre i min gennemgang af årets tilsagn, så fik ti spændende projekter
tilsagn i denne pulje.
Det blev også endeligt besluttet i EU kommissionen, at LAG ordningen skal forlænges,
ikke bare et men med to år, så vi kan køre videre under de givne betingelser til
udgangen af 2022, og indtil der pr. 1.1.2023 forventeligt opstarter en ny
programperiode. Det har givet ro på bagsmækken og vil sikre lokal udvikling i vores
landdistrikter i de kommende år også.
Vi har haft fem bestyrelsesmøder i 2020, hvoraf to har været med indstilling af
projekter til støtte.

Bestyrelsesmødet den 20. januar i Horne Hallen:
Årets første bestyrelsesmøde blev holdt i Horne Hallen som et fysisk møde. På mødet
behandlede vi 13 ansøgninger, 9 ansøgninger fra Varde Kommune og 4 projekter fra
Fanø. Bestyrelsen havde besluttet at uddele hele årets ramme, på nær pengene til de
grønne midler, på dette møde, dvs. 1,6 mio. kr.

De 11 projekter, som fik bestyrelsens indstilling, udgjorde et fint miks af almennyttige
projekter, iværksætteri og erhvervsprojekter.
Projekterne er:
 Foreningen Markedsføring Fanø, en medlemsforening for Fanøs turismeerhverv,
får 107.500 kr. til at udvikle og producere et magasin, som skal fortælle de gode
historier om Fanø. Magasinet udvikles på tværs af kommunen og de
erhvervsdrivende på øen.
 Feldberg Familie Camping tildeles 141.300 kr. til at opstille private bade- og
toiletfaciliteter, som vil kunne benyttes året rundt. Hermed indfries ønsket om
at udvide sæsonen og samtidig tilbyde ekstra komfort til de gæster, som ønsker
det.
 Foreningen Martha, Fanø, har fået et tilskud på 56.000 kr. til at købe en
flydebro, der skal benyttes til påtagning og afsætning af passagerer, som vil ud
at opleve vadehavet med foreningens båd, Martha.
 ”Vikingelunden”, et rekreativt naturområde i udkanten af Horne, som får
100.000 kr. i støtte til udvikling og forbedring af stedets faciliteter med bl.a.
handicapvenlige stier og lys.
 Den selvejende institution NATUR-HUSET i Starup har i forbindelse med
omdannelsen af den tidligere brugs til et levende kultur- og borgerhus for både
borgere og turister fået 130.000 kr. til at skabe et forbindelsesrum med
trappeopgang til at samle de mange aktivitetsområder i bygningen. Der er tale
om et delprojekt i det overordnede projekt, som bl.a. støttes af Realdania.
 To lokale iværksættere står bag den nystartede mikrovirksomhed, Banken
Fitness, som har etableret et nyt træningscenter i centrum af Ølgod. Udover at
fokusere på brugernes sundhed har de to initiativtagere også tænkt grøn
omstilling ind i projektet, og de blev tildelt 70.000 kr. til miljøoptimering i
lokalerne.
 Mejls Orten Tinghøj Gymnastik- og Ungdomsforening får 165.000 kr. til at skabe
et aktivt samlingspunkt i den tidligere brugsforretning i Tinghøj. De tidligere
butikslokaler skal udstyres med fitnessudstyr, stillerum og cafeområde til gavn
for lokalsamfundet.

 Form og Fritid i Nørre Nebel står overfor en større udvidelse af byens
idrætscenter med både squashbaner, aktivitetslokaler, e-sport- og
handicapfaciliteter. LAG Fanø-Varde har givet 100.000 kr. til forbedring af
centerets faciliteter til gavn for både lokale og turister i området.
 Conny Knudsen er lokal iværksætter og står bag den nystartede virksomhed,
Dyrehaven Engholm. Her gives 200.000 kr. til opstart og etablering af en
dyrehave med klappedyr i Nørre Nebel. Især børnefamilier og turister forventes
at benytte det nye tiltag.
 Roust Flugtskydningsforening får 107.000 kr. til at forbedre og skabe mere
attraktive faciliteter og klubhus for lokalsamfundet. Også her er det et
fokuspunkt at skabe bedre rammer for handicappede og gangbesværede ved
flugtskydningsbanen.
 Hesselhogaard ved Holme Å tildeles 100.000 kr. til at skabe et formidlingshus
med tilhørende teltpladser, shelter og udekøkken. Det er målet at tiltrække
friluftsmennesker, lystfiskere og andre turister og formidle naturen og det
specielle kulturmiljø, som området rummer.
Bestyrelsesmedlemmerne fra Fanø besluttede på mødet, at vi ikke ville uddele hele
deres andel af midlerne i denne runde, hvorfor vi besluttede at overføre ca. 328.000 kr.
til ansøgningsrunden til projekter for bæredygtig udvikling og grøn omstilling.
4 af projekterne er allerede gennemført - og de øvrige projekter, ja en del af dem er
blevet fanget af Corona restriktioner, og det gælder især de almennyttige projekter,
mens andre kæmper med stigende priser på byggematerialer – det er en svær tid at
gennemføre projekter i.

Bestyrelsesmødet den 10. marts på Kellers Badehotel i Nordby:
Der var vist ingen på bestyrelsesmødet, som havde forudset, at dette ville blive det
sidste fysiske møde i lang tid, men sådan blev det. Dagen efter blev landet lukket ned.
Mødet gik med at planlægge generalforsamlingen (som jo endte med at måtte
udskydes), drøfte marketingtiltag for foreningens arbejde og genbehandle nogle
tidligere behandlede ansøgninger.

Mødet blev afholdt på Kellers Badehotel, som også tidligere har fået LAG-midler.

Den 4. juni blev uddelingsmødet afholdt delvist virtuelt på 2 lokationer – Fanø
Rådhus og Varde Rådhus.
Teknikken drillede lidt, men det lykkedes at afholde et delvist virtuelt/fysisk møde og få
uddelt midler til en række spændende projekter til fremme af den grønne omstilling og
bæredygtig udvikling, også kaldet BUGO-projekter.
Der var indkommet 11 ansøgninger, 3 fra Fanø og 8 fra Varde Kommune. Og som altid
når det gælder LAG Fanø-Varde, så rakte pengene ikke til at imødekomme alle
ansøgninger, hvorfor der skulle foretages en hård prioritering.
Følgende ti projekter, tre på Fanø og syv i Varde Kommune, nød fremme af
bestyrelsen:










Iværksætteren Rikke Rietveld, som står bag virksomheden Blue Mountain i
Houstrup, producerer håndlavede, økologiske og bæredygtige
hudplejeprodukter, som leveres i genanvendelig emballage. Blue Mountain får
55.500 kr. til udvikling og certificering af sine naturprodukter.
Sdr. Malle A/S i Horne får tildelt 173.830 kr. til etablering af en bæredygtig
løsning til håndtering, rensning og levering af affaldstræ til procesvarme.
Projektet indbefatter etablering af en plads til håndtering og opbevaring af
affaldstræet samt indkøb af en brovægt til indvejning af mængderne.
SYMBO – det bæredygtige Fødevare-Innocenter er nyetableret forening, som vil
skabe en bæredygtig fødevareklynge, et fødevare-innocenter og
produktionsenhed i Skovlund. Foreningen får 150.000 kr. til at gennemføre et
forprojekt, som skal resultere i en bæredygtig helhedsplan for projektet.
”Elefantkassen.dk” er en del af Tistrup Brugsforening og er et tidligere værksted,
som er omdannet til lagerhotel med depotrum til udlejning. LAG Fanø-Varde
giver 55.000 kr. til opsætning af to varmepumper med henblik på at etablere en
mere bæredygtig kilde til opvarmning af bygningen.
Fonden bag Vandrerhjemmet Solfang i Henne Strand ønsker at opnå en
energigevinst på Danmarks ældste vandrerhjem ved at udskifte de originale
vinduer til nye og mere energirigtige vinduer. Fonden tildeles 70.913 kr. til
formålet.











Kultur- og forsamlingshuset Strien i Nordby ønsker at udskifte de 127 år gamle
vinduer i bygningen ud med nye energirigtige vinduer. Foreningen bag huset,
Fanø Håndværker- og Industriforening, modtager 324.283 kr. til projektet.
Rødgaard Camping I/S på Fanø ønsker at skærpe sin grønne profil.
Campingpladsen er begyndt at købe energi fra vindmøller og ønsker nu at gå
skridtet videre og udskifte oliefyret med varmepumper og solceller for at
omstille til grøn drift og samtidig reducere de faste udgifter. Rødgaard Camping
får 121.132 kr. til energioptimeringen.
Den selvejende institution NATUR-HUSET i Starup har i forbindelse med
omdannelsen af den tidligere brugs til et levende kultur- og borgerhus fået tildelt
50.000 kr. til etablering af solceller på taget med henblik på at blive
selvforsynende med energiforsyning til huset.
Foreningen FanøNatur har til formål at sikre Fanø naturens mangfoldighed og
variation, og de har fået tildelt 74.450 kr. til at udvikle en ny hjemmeside med
fokus på brugervenlighed på de forskellige digitale platforme. Målet med den
nye hjemmeside er at skabe øget adgang til naturoplevelser på øen.
Agerbæk Udvikling har med projektet ”Ud med børn og voksne – spis og sov i
Agerbæk Skov” et ønske om at skabe ny og øget adgang til Agerbæk Skov.
Foreningen får 80.000 kr. til etablering af et shelter- og bålområde i skoven.

I alt blev 1,15 mio. kr. uddelt i runden.
Det var et spændende møde – nye kriterier og således nye overvejelser var i spil for
bestyrelsen.
Desværre må vi her efterfølgende konstatere, at denne rundes ansøgere er kommet til
at hænge i et administrativt limbo – i hvert fald har sagsbehandlingstiden for disse
ansøgninger været på minimum 8 måneder. En problemstilling der også er taget fat på
politisk.

Virtuelt møde den 5. oktober:
Mødet blev brugt på at lægge planer for 2021 – ansøgningsfrister, mødedatoer m.m.
Ligeledes blev forskellige profileringstiltag for LAG Fanø-Vardes arbejde og projekter
drøftet. Koordinatorerne fik opgaven at arbejde videre med profileringsfilm, som kan
vises på hjemmeside og sociale medier.

Virtuelt møde den 17. november:

Årets sidste bestyrelsesmøde blev brugt til at vurdere den lokale aktionsgruppes
udviklingsstrategi og ligeledes evaluere årets uddelinger. Drøftelsen gav ikke anledning
til at gennemføre ændringer, og selvom det har været et specielt år, hvor vi ikke har
besøgt projektholdere, så er det vores fornemmelse, at virkelysten og efterspørgslen
efter LAG midler stadig er til stede i lokalsamfundene.

Hvad venter os i fremtiden?
Vi har længe set frem til at høre mere om den kommende programperiode for LAG
ordningen. Hvad lægges der op til – hvad bliver kriterierne? Lur mig, om den ekstra
runde i 2020 med kriterierne for bæredygtig udvikling og grøn omstilling ikke var en
prøveballon i forhold til en ny programperiode. Vi får se.
Vi har stadig en forhåbning om mindre administration og bureaukrati i en ny
programperiode – det vil i hvert fald være en stor lettelse for projektmagere, men også
koordinatorer og bestyrelse.
Jeg vil slutte af med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde og for et veludført
arbejde for LAG Fanø-Varde. Samtidig vil jeg takke koordinatorerne, Jakob og Lisbeth,
for deres engagement og arbejdsindsats i det forløbne år.
Jeg overlader beretningen til generalforsamlingens drøftelse og godkendelse.

