Mundtlig beretning til brug for LAG Fanø-Vardes generalforsamling tirsdag den 8.
marts 2016 kl. 19.00 i Hodde-Tistrup Hallen.
Fremlægges af formanden Arne Haahr Hansen
26791/16 haje
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LAG Fanø-Varde er kommet godt fra start.
I 2015 har vi holdt fem bestyrelsesmøder, hvor dialogen har været i højsædet. Gode
og konstruktive drøftelser har været kendetegnende for samarbejdet på tværs af
kommunegrænserne Fanø og Varde.
Når man bliver valgt ind i en bestyrelse, hvor man disponerer over ”andre folks
penge”, er det vigtigt at man gør sig sit ansvar bevidst. Derfor havde vi den 22. april
et kursus i bestyrelsens ansvar og opgaver. Konsulent Hans Stavnsager fra Center for
Frivilligt Socialt Arbejde gav os en god gennemgang, så vi følte os godt klædt på til
det ansvarsfulde arbejde.
Behandling af ansøgninger
Bestyrelsen har i alt behandlet 29 ansøgninger fordelt på to ansøgningsrunder. 17
projekter blev indstillet til tilsagn, 12 måtte nøjes med et afslag. Desværre var der en
enkelt projektholder, der ikke så sig i stand til at gennemføre projektet ud fra det
indstillede beløb. Det endelig resultat blev derfor 16 projekter i alt i 2015. Og jeg
nævner her kort titlerne på de 16 indstillede projekter:











Stemmeværkspladsen – en levende ådal i Ansager
Naturen på Glas v/Hr. Skov, Blåvand
RUBAN Informationsplatformen, Varde
Lokomotivfabrikken, Varde
Design Gitta Foldberg, Fanø
Fanø Taxi og Busser
Aktivitetsudvikling på Fanø v/Fanø Sport og Event
Fanø Bryghus – kapacitets- og omsætningsforøgelse
Etablering af NaturSFO og udeskole i Mejls
Udvidelse af aktiviteter, nye salgsmuligheder og kommunikationsstrategi for
Strandskaden, Fanø








Sognegården, Sønderho
Fremtidssikring og modernisering af Helle Rideklub
Vestkystens Perle, Oksbøl
Café Siesta, Nordby
Fanø Laks ApS – udvidelse af eksisterende virksomhed
Grill- og lærings-/undervisningshytte i Gårde

Et resultat vi godt kan være tilfredse med. På landsplan ligger vi i top med flest
indstillede projekter. Det tyder på et højt aktivitetsniveau i begge kommuner. Og på
stor interesse for at søge LAG midler, for de 12 projekter, der måtte nøjes med et
afslag, var ingenlunde dårlige projekter. Afslaget skyldes alene en benhård
prioritering fra bestyrelsens side, og der var simpelthen ikke flere midler til at dele
ud af.
Vi glæder os til at følge projekterne frem til gennemførelse og indvielse, og husk
bestyrelsen og vores koordinatorer deltager gerne når der skal klippes de røde
snore.
Vi har brugt hele rammen – på nær 48 kr. i 2015. Vores samlede budgetramme til
indstilling af projekter var i 2015 på 2.337.669. De 16 indstillede projekter gav et
forbrug på 2.337.621 kr.. Tættere på kan man næsten ikke komme det.
2015 var året hvor vi stiftede bekendtskab med det nye projektstyringssystem og
prioriteringsværktøjer, der er med til at kvalificere de enkelte ansøgninger, når
bestyrelsen skal træffe afgørelser om, hvilke der skal indstilles til tilsagn, og hvilke vi
må sige nej til. Der har været en indkøringsperiode, men det er min bedste
overbevisning, at bestyrelsen har taget de nye værktøjer til sig. Ansøgningsskemaet
er også blevet elektronisk. PROMIS blev det døbt – ikke at det lover ret meget – men
så meget lover det da, at det er nemt at gå til. Fordelen ved PROMIS er, at
koordinatorerne kan bistå ansøgerne undervejs og kigge med i processen og vejlede
før ansøgningsskemaet med diverse bilag er indsendt til LAG Fanø-Varde. En klar
forbedring i forhold til den gamle programperiode.
Medlemsarrangementer og workshops for nye ansøgere

For at hjælpe ansøgerne bedst muligt, har bestyrelsen besluttet at der afholdes
workshop for nye ansøgere forud for hver ansøgningsrunde. Der har været pæn
tilslutning til de fire workhops vi nåede i løbet af 2015. To på Fanø 5. maj og 18.
august og to i Varde Kommune 6. maj samt 19. august. Ansøgere bliver her
orienteret om mulighederne for at søge LAG midler og betingelser der skal opfyldes,
og vi slutter af med at gennemgå ansøgningsskemaet. Vores workshops ledes af
vores to koordinatorer Helle og Hanne, der ved fælles hjælp får svaret på de mange
spørgsmål ansøgerne har til systemet.
Den Lokale Aktionsgruppe havde før generalforsamlingen 235 medlemmer, og vi gør
hvad vi kan for at holde medlemskontakten. Der udsendes nyhedsbreve med jævne
mellemrum, særligt efter bestyrelsesmøder hvor der gives et kort resumé af, hvad
der er blevet besluttet og hvilke projekter vi har indstillet. Som et led i
medlemskontakten har vi afholdt to medlemsarrangementer: Et kursus i Fundraising
med fundraiser Rasmus Munch på Fanø den 11. november og et kursus i
Projektstyring med direktør Asger Høeg fra Experimentariet i København den 24.
november i Helle Hallen. Begge arrangementer havde pæn tilslutning, og det er
vores intention at fortsætte med den slags medlemsaftener. Som et ekstra tilbud til
vores medlemmer kan vi tilbyde en service med adgang til fonds databasen på
fonde.dk., hvor der er hjælp at hente når man skal i gang med at søge midler til sit
projekt.
Ønskes adgang til databasen kan LAG Fanø-Vardes to koordinatorer kontaktes.
Herfra skal lyde en opfordring til generalforsamlingen: Hvis I har særlige ønsker til
arrangementer, som kan være til gavn for den lokale aktionsgruppes medlemmer, er
I meget velkomne til at sende dem til bestyrelsen eller vores koordinatorer, så vil vi
tage en snak om hvad der skal gennemføres.
Kommunal mellemfinansiering.
På bestyrelsens initiativ fik vi indgået en aftale med såvel Fanø Kommune som Varde
Kommune om kommunal mellemfinansiering af projekter indstillet til tilsagn af LAG
Fanø-Varde. Mellemfinansieringen gælder alene for de almennyttige projekter og
desværre ikke til erhvervsprojekter. Det giver lovgivningen ikke mulighed for. Som
formand er jeg taknemlig for den positive tilgang de to kommunalbestyrelser har til

LAG Fanø-Vardes arbejde. Og mellemfinansieringen gør det lettere for foreninger at
få betalt regningerne undervejs i projektfasen, for LAG midler kommer, som
bekendt, først til udbetaling når alle udgifter er afholdt. De høje kassekreditrenter
har medført ekstra omkostninger for foreninger, der desværre ofte har ventet i flere
måneder ja, endda op til halve år, før tilskuddet blev udbetalt.
Koordinationsudvalget
I min egenskab af formand for Koordinationsudvalget i Danmark, er vi meget
opmærksomme på den problemstilling og det er vores håb, at Erhvervsstyrelsen
bliver bedre til hurtigere sagsbehandling og udbetaling af tilskuddet inden for et par
uger efter ansøger har anmodet om udbetaling. I øjeblikket arbejdes der på et
elektronisk udbetalingsskema, og vi har planer om at afholde et par workshop for
vores projektholdere i udfyldelse af skemaer og slutrapport. Disse workshops
henvender sig kun til de projektholdere, der allerede har fået tilsagn og må
forventes at afsluttet deres projekter i løbet af indeværende år. Og de vil blive
kontaktet direkte med dato tid og sted.
Koordinationsudvalget holder jævnlige møder med Erhvervs- og Vækstministeriet og
Erhvervsstyrelsens embedsmænd. Senest var vi samlet den 20. januar, hvor vi
drøftede forslaget til beskæring af LAG-midlerne. Der var enighed om at
formændene tog kontakt til de respektive borgmestre for at høre, om de ville tage
initiativ til en fælles borgmesterhenvendelse til KL for at få bragt problemet med de
reducerede LAG midler op på højst mulige niveau. Der er aftalt et nyt møde mellem
formandsudvalget og embedsmændene her i foråret og der planlægges en
landdistriktskonference i løbet af efteråret.

Driftsaftaler
Der skal også her lyde en stor tak til de to kommuner, der begge har accepteret en
forlængelse af LAG Fanø-Vardes driftsaftaler. Vi har således også i 2016 lånt både
Helle og Hanne, der i fællesskab deler en fuldtidsstilling. Udover andel af deres løn
til kommunerne indeholder driftsaftalerne også udgifter til IT, telefoni og kontorhold

samt administrativt bistand efter behov. En ordning både vi og vores projektholdere
er meget tilfredse med, og som vi kun ønsker opretholdt fremover. For
driftsaftalerne betaler vi 200.000 kr. til hver af de to kommuner, som
generalforsamlingen også vil kunne se af vores regnskab og forslag til budgettet, der
er på dagsordenen senere i aften.
Fremtiden
”Det er svært at spå om fremtiden” et udtryk vi så ofte hører, og det passer især
godt på de lokale aktionsgrupper. Vi var også i den gamle programperiode 20072013 i modvind og usikre på hvor mange midler vores ramme ville være i 2010.
Nu skriver vi 2016, og vi har fra Erhvervsstyrelsen modtaget tilsagn til drift af den
lokale aktionsgruppe. Tilsagnet for 2016 er på 571.135 kr., og det må anvendes til at
dække udgifter forbundet med at drive den lokale aktionsgruppe og gennemføre
den lokale udviklingsstrategi.
Projektrammen til indstilling af projekter til tilskud i 2016 er 2.284.541 kr.
Det er vigtigt for mig, her at gøre opmærksom på, at pengene ikke er taget af
kommunekasserne. Der er tale om EU midler for 80 % af dem og 20 % danske midler
fra Erhvervs- og Vækstministeriet.
Den opmærksomme tilhører vil her stille sig spørgsmålet: Jamen hvad med alle
udmeldingerne om 30 % besparelse fra og med 2017: Til det kan jeg kun sige: Der
arbejdes på sagen, og vi følger situationen tæt. Ud fra en fokus på effekterne af LAG
midlerne har vi forsøgt at gøre minister Troels Lund Poulsen opmærksom på det
uhensigtsmæssige i en reducering af LAG midlerne, så kort tid efter
landdistriktsprogrammets start. Det kan ingen vist være uenig i. Når det er sagt, så
er det mit håb, at der kommer en afklaring på situationen inden vi kommer ind i
2017, så LAG Fanø-Varde ikke får reduceret midlerne med ca. 700.000 kr. til
projekter og 170.000 kr. til drift og administration. Det giver nogle udfordringer, som
vi må forsøge at løse på bedste vis. Vi har løbende været i tæt kontakt med
formanden for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard, og derfor glæder jeg
mig til at høre Steffens indlæg i aften om udfordringer og muligheder i
landdistrikterne. Udfordringer har vi nok af!

Med disse ord vil jeg slutte min beretning med at takke bestyrelsen for et
ualmindeligt godt samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Tak for jeres
engagement, det har været en fornøjelse, og jeg glæder mig til det fortsatte
samarbejde. Også en stor tak til Helle og Hanne for veludført arbejde for bestyrelsen
og for vores ansøgere og samarbejdspartnere. I har et godt ry ude i det ganske land,
bliv ved med det, så skal vi nok i fællesskab nå de mål vi har sat os.

