Formandens mundtlige beretning til LAG Fanø-Vardes generalforsamling
onsdag den 27. april 2022, kl. 19.00 i Jyske Bank Vardes lokaler, Varde.
Hvor er det dejligt, at vi i år kan afholde vores ordinære generalforsamling indenfor den
i vedtægterne fastsatte tidsramme. Corona er her i 2022 ikke længere en del af
ligningen i forhold til LAG-arbejdet, men I vil alligevel høre en beretning, som bærer
præg af et 2021 med et Corona-præg.
I 2021 var hovedparten af vores møder tvunget til at være online-møder, men vi
formåede at afholde den ordinære generalforsamling, godt nok med 2 måneders
forsinkelse, men med fysisk fremmøde, i Stien på Fanø. På generalforsamlingen blev
Kim Fischer valgt til bestyrelsen som repræsentant for lokale borgere på Fanø.

Årets gang i bestyrelsen:
Vi havde i 2021 fire bestyrelsesmøder, hvor de to møder var med uddeling af midler.
Den 4. februar 2021 var et online bestyrelsesmøde med uddeling af midler:
Uddelingsrunden var præget af ansøgninger fra nye iværksættere og mindre
erhvervsdrivende med spændende, nye initiativer. Ni projekter, tre på Fanø og seks i
Varde Kommune, blev indstillet til endeligt tilsagn hos Bolig- og Planstyrelsen.
- Firmaet Fanø Firmaevent vil udvikle et nyt koncept til udlejning af cykler på Fanø.
Det skal blive nemt og lettilgængeligt at leje en cykel rundt omkring på øen, og det
skal ske på ubemandede lokationer via en app, som downloades til telefonen.
Cyklerne vil også kunne blive leveret på adresser ønsket af kunden. LAG Fanø-Varde
gav 225.000 kr. til projektet.
- Den nyetablerede virksomhed Insulin Reset ApS har specialiseret sig i at udvikle og
teste fødevarer med lav glukosefrigivelse. Produkterne, som ligner konventionelle
fødevarer, har til formål at tilbyde en sundere kost til personer med bl.a. sukkersyge
og overvægt. Virksomheden, som ejes af phD Angela Rocha, er en del af SYMBO, et
nyt videnscenter for fødevarer i Skovlund. Projektet fik 190.500 kr.

- Sportspark Blaavandshuk fik 175.000 kr. til at udvikle et lejrskolekoncept i
forbindelse med sportsfaciliteterne i Oksbøl. Projektet går ud på at udvide antallet
af sovepladser for at kunne tilbyde skoler lejrskoleophold tæt på områdets unikke
natur- og kulturoplevelser, bl.a. det kommende museum, FLUGT.
- Cafe Aroma, som ligger ved gågaden i Nordby på Fanø, blev tildelt 150.000 kr. til
etablering af et økologisk mikrobryggeri i sammenhæng med den eksisterende cafe.
- Den unge iværksætter, Anne Skovbølling, har overtaget campingpladsen i Houstrup,
og hun vil, udover den igangsatte renovering af hovedbygningen, etablere nye
områder med padeltennis, hundepark og udendørs træningsområde, hvortil der
blevtildelt 265.000 kr.
- Feldberg Familie Camping på Fanø fik tildelt 95.500 kr. til etableringen af et
udendørs wellness område. Campingpladsen oplever efterspørgsel efter ekstra
luksus og forkælelse fra gæsterne, og ejerne håber med udvidelsen af kunne udvide
campingsæsonen og samtidig tiltrække flere gæster.
- Den nyetablerede virksomhed JULAS A/S i Outrup med iværksætter Bent Juul
Larsen i spidsen har udviklet en industriel rottefælde til brug i bl.a.
fødevareindustrien, landbrug, i bygninger og kloaker. Der er ansøgt om patent til
rottefælden, og projektet fik 152.000 kr. til videreudvikling og produktmodning af
fælden.
- Alice Hjørngaard fra Kvong springer ud som iværksætter og etablerer med hjælp fra
LAG Fanø-Varde en butik og webshop, Hjørngaard Vintage. Sortimentet skal have
fokus på genanvendelighed, og der sælges gamle og nye ting til boligen i vintagestil, ligesom der forhandles kunsthåndværk og brugskunst. Projektet fik 61.000 kr.
- Liv i Lunde ApS er en borgerejet virksomhed, der har til formål at støtte udviklingen
af Lunde by og omegn, herunder købmandsbutikken, som er ejet af selskabet. Der
blev givet 104.000 kr. til at foretage en gennemgående energirenovering af køle- og
frostelementerne i købmandsbutikken.

Tre af projekterne er gennemført, og projektholderne er i gang med slutrapporteringen
med henblik på udbetaling af midlerne.

Bestyrelsesmødet med uddeling af midler den 9. september på Sønderho Kro:
Det var forfriskende at mødes fysisk – og så endda på Sønderho Kro, som LAG FanøVarde har støttet med midler. Mødet startede med en besigtigelse af det gennemførte
projekt.
På dette uddelingsmøde blev ti projekter tilgodeset, tre på Fanø og syv i Varde
Kommune og heldigvis var der denne gang både almennyttige og erhvervsprojekter i
porteføljen, omend uddelingsrunden stadig bar præg af, at de lokale frivillige ikke er
helt oppe i gear endnu i forhold til at søge LAG-midler.
- Agenius Have & anlæg er en ny anlægsgartnervirksomhed på Fanø, som ønsker at
tilbyde deres kunder muligheden for at nyde en større biodiversitet i deres have.
LAG Fanø-Varde gav 112.500 kr. til projektet.
- Ølgod Bryghus ønsker i deres projekt at optimere omsætningen ved at stå for flere
lokale kulturarrangementer. LAG Fanø-Varde gav 57.600 kr. til at udvikle deres
lokaler til formålet.
- Motionsforeningen Naturlig Form ønsker at skabe både fysisk og mental sundhed
for borgerne i den østlige del af Varde Kommune med et nyindrettet
træningscenter. LAG Fanø-Varde tildelte projektet 93.506 kr.
- Nordby Handelsstandsforening vil lancere et fælles ø-gavekortsystem for butikkerne
på Fanø. Initiativet skal markedsføres og bakkes op af en ny e-handelsplatform. LAG
Fanø-Varde besluttede at støtte ideen med 83.722 kr.
- JM Grafisk på Fanø har brug for at anskaffe sig en storformatprinter, så
virksomheden kan betjene kunderne med nye ydelser. LAG Fanø-Varde tildelte
projektet 50.000 kr.
- Sig Tennisklub ønsker sig en padeltennisbane for at få flere medlemmer. LAG FanøVarde gav 85.000 kr. til en ny padelbane.
- Starup Auto får 136.000 kr. fra LAG-Fanø til etableringen af en ny værkstedsbygning,
hvor der hovedsageligt skal satses på reparation af el- og hybridbiler.
- Hr. Skov i Blåvand udvider butikken med et orangeri for at kunne huse flere
spisende gæster, og butikken fik 161.000 kr. i tilskud fra LAG Fanø-Varde.
- I Houstrup vil Leymus indrette deres lokaler til et kreativt værk- og samlingssted.
Stedets aktivitetsudbud målrettes områdets mange turister og lokale kursister, som

ønsker at udfolde deres kreative sanser. LAG Fanø-Varde tildelte projektet 136.000
kr.
- Filsø Aktiv Naturferie vil udvide med en ombygning af værkstedet til et rasteområde
for cyklister og gående og medhørende butik. LAG Fanø-Varde støttede projektet
med 86.000 kr.
Desværre er et af projekterne blev trukket tilbage efterfølgende, mens et par af
projekterne er ved at være gennemført på nuværende tidspunkt.

Crowdfunding arrangement i samarbejde med ProVarde
Den 25. november afholdt vi i samarbejde med ProVarde og Dansk Crowdfunding
Forening et spændende møde om crowdfunding. Crowdfunding er en måde at søge
midler til erhvervsrettede projekter, og det er min fornemmelse, at deltagerne fik gode
og nyttige informationer med fra mødet.
Et lignende møde skulle have været afholdt på Fanø i samme uge, men pga. Corona
blev mødet udskudt og afholdt den 22. februar 2022 på Fanø.

Fremtiden og en ny LAG
Jeg vil nødig beskyldes for at råbe ”Ulven kommer”, for jeg har sagt dette før!
Men jeg tror, at jeg nu kan proklamere, at den nuværende LAG periode, og hermed
denne nuværende LAG Fanø-Varde, lukker ned, og at der i begyndelsen af 2023 starter
en ny programperiode og dermed en ny lokal aktionsgruppe i Fanø og Varde
Kommune.
Umiddelbart inden denne generalforsamling afholdt vi et informationsmøde for at
vejre interessen for oprettelsen af en ny lokal aktionsgruppe, og der var opbakning til,
at der arbejdes videre med dette.
For de af jer, som ikke deltog i mødet – fortvivl ikke. Der bliver lavet en plan for
processen – og jeg vil opfordre jer til at deltage og involvere jer. Ligeledes vil jeg
opfordre jer til at involvere alle dem, I kender, som har interesse i at præge den lokale
udvikling i jeres lokalområde.

Der er dele i denne proces, hvor vi godt kan føle, at vejen bliver asfalteret, mens vi
kører, men hvad vi på nuværende tidspunkt ved fra Bolig og Planstyrelsen, som
administrerer ordningen, er, at EU i den ny programperiode satser på:
- At fremme beskæftigelse, vækst, kønsligestilling, herunder kvinders
deltagelse i landbruget, social inklusion og lokal udvikling i landdistrikterne,
herunder cirkulær økonomi og bæredygtigt skovbrug.
Det danner således den overordnede ramme, og lokalt er næste skridt afholdelsen af
en stiftende generalforsamling med valg til en ny bestyrelse, hvis første opgave vil blive
at udarbejde en udviklingsstrategi for de to kommuners LAG. En stiftende
generalforsamling skal være afholdt senest den 30. september 2022. Der skal nok blive
oplyst om dato, tid og sted i de lokale medier, via nyhedsbrev og sociale medier.
Jeg håber at se jer – og tag gerne naboen med.

Tak
Jeg vil slutte med at rette en tak til Fanø og Varde Kommune for det gode samarbejde i
det forgange år. Det er til stor hjælp for alle, at de to koordinatorer har deres daglige
gang på rådhusene og ad den vej kan hjælpe projektholdere til de rette personer i
forvaltningen.
Hermed også en tak til koordinatorerne, Jacob og Lisbeth, for deres indsats i 2021. I er
med til at være buffer mellem systemets bureaukrati og projektholdernes virkelyst.
Bestyrelsen skal ligeledes have en stor tak for et godt samarbejde og for et veludført
arbejde for LAG Fanø-Varde i 2021.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke vores bankforbindelse, Jyske Bank, fordi de velvilligt,
igen, stiller deres lokaler til rådighed til et møde som dette. Det værdsætter vi.
Og hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingens drøftelse og
godkendelse.

