11. august 2020

Beretning til generalforsamlingen fra bestyrelsen for LAG Thy-Mors for året 2019
Selvom vi er pænt på vej gennem 2020 vedrører beretningen året 2019, som er det 6. år i denne
programperiode. Generalforsamlingen skulle efter vedtægterne være afholdt inden udgangen af
april 2020, men de forskellige restriktioner på grund af Coronaen har betydet, at bestyrelsen først
har fundet det forsvarligt, at afholde generalforsamlingen nu her i august. Erhvervsstyrelsen har
oplyst os om, at Corona- pandemien udgør en force major situation, der gør i det acceptabelt at
udsætte en generalforsamling.
Også i 2019 har der været stor efterspørgsel efter LAG og FLAG midler.
Bestyrelsen var i 2019 inklusive generalforsamlingen samlet 6 gange. De tre gange var til ordinære
indstillingsmøder. På de tre møder blev i alt 37 ansøgninger behandlet.
Ansøgningerne fordelte sig således:
LAG 26 ansøgninger, hvoraf 14 blev indstillet til støtte til i alt 2,4 mio.
FLAG 11 ansøgninger, hvoraf 9 blev indstillet til støtte til i alt 2,4 mio.
For FLAG er det gældende, at man kun kan give støtte til projekter, der bidrager til beskæftigelse.
For LAG gives der støtte til både projekter, der bidrager til flere arbejdspladser og projekter, der
forbedrer levevilkårene i landdistrikterne.
Derudover mødtes bestyrelsen to gange for at diskutere evaluering og eventuel tilretning af vores
strategi samt forhold vedrørende afslutningen af programperioden. I en omskiftelig verden er det
svært at lægge en strategi for en 7- årig periode. Dog har vi i det store hele ramt nogenlunde inden
for skiven, også fordi vi har en forholdsvis bred strategi. I begyndelsen af oktober offentligjorde
erhvervsminister Simon Kollerup, at besparelserne på 30 mio. kr på LAG i 2016 blev rullet tilbage.
De 30 mio. skal bruges til projekter med bæredygtig udvikling og grøn omstilling. LAG Thy-Mors fik
ca. 1 mio. af disse i 2020. Bestyrelsen drøftede om, der som følge heraf skulle ændres i strategien.
Det blev fundet bedst, at ændre relevante vægtningsfaktorer i vurderingsskemaet. Bestyrelsen
besluttede derfor indtil videre, at fastholde strategien i sin oprindelige form for resten af
programperioden med ændringer af nogle vægtningsfaktorer i prioriteringsskemaet.
Den 21. november, hvor vi holdt møde på Limfjordsteateret, fik vi et inspirationsoplæg om ”Det
gode liv på Landet” af Carsten Blomberg fra DGI. Indlægget gav anledning til en god snak og
mange overvejelser.
Der har været afholdt tre informationsmøder for projektholdere med i alt stor tilslutning. De har af
Inger fået en briefing om LAG og FLAG og det at formulere en ansøgning.
Der har været afholdt tre TEK– møder forud for indstillingsmøderne. TEK -møderne er fælles
informationsmøder med repræsentanter fra turisme, erhverv, kommuner og LAG og FLAG.
Særdeles konstruktive og frugtbare møder, som alle deltagere sætter stor pris på. Som noget nyt
er det besluttet, at hele forretningsudvalget deltager i TEK -møderne og dermed også en fast
repræsentant for FLAG bestyrelsesmedlemmerne.

Den 20. marts deltog Inger og Verner i et interview gennemført af Center for landdistriktsforskning
ved Syddansk Universitet, som led i evalueringen af LAG og FLAG ordningerne. SDU og Oxford
research har senere udgivet evalueringsrapporten.
Den 29. marts deltog Inger og Verner i Landdistrikternes Fællesråds Årsmøde i Billund. Der var en
imponerende talerække af Lars Løkke, Mette Frederiksen, Kristian Thulesen Dahl og Morten
Østergaard. Talerækken viser noget om, at Landdistrikternes fællesråd har gode forbindelser på
Christiansborg.
Den 18. og 19. juni deltog Inger og Verner i Erhvervsstyrelsens mini årsmøde på Hotel Comwell
Rebild Bakker. Der blev blandt andet drøftet ventetider på udbetaling, og LAG og FLAG ordninger i
den kommende periode 2021-2027.
Den 20. juni deltog Peter Sand og Verner i et orienteringsmøde om EHFF-projekter i Aalborg. Det
viste sig, at der var ca. 300 mio. kr til uddeling allerede i 2019. Efter mødet blev der taget kontakt
til relevante aktører i Thy og på Mors for at gøre dem opmærksom på mulighederne.
Den 24. juni blev der nedsat en arbejdsgruppe om kommunikation og dokumentation af arbejdet i
LAG og FLAG Thy-Mors. Arbejdsgruppen består af Rikke Jensen og Kaj Hyldig samt
forretningsudvalget.
Inger og Verner deltog den 25. juni i en reception ved indvielsen af de nye lokaler for Thy og Co,
hvor blandt andet Thy Erhvervsforum holder til.
LAG Thy-Mors inviterede den nyudnævnte erhvervsminister til møde for at orientere ham om LAG
og FLAG ordningerne.
Mødet med Simon Kollerup blev afholdt på Surf and Work i Vorupør den 19. august.
Det var et godt og konstruktivt møde, hvor vi fik lejlighed til blandt andet at drøfte de besparelser
på 30 mio., der blev gennemført på LAG ordningerne i 2016. Det var derfor med stor tilfredshed, vi
kunne konstatere, at besparelserne nogle måneder senere blev rullet tilbage, således, at der kom
yderligere 30 mio. til LAG til bæredygtig omstilling og grøn omstilling.
Inger og Verner deltog den 29. september i den imponerende indvielse af Det nye Limfjordsteater,
som vi gav et tilskud til.
Inger og Verner deltog den 27. og 28. oktober i LAG årsmøde og Landdistriktskonferencen i
Vingsted.
Lag Thy-Mors havde indstillet STRANDET, der har fået tilskud af os, til Landdistriktsprisen.
Det var derfor en stor fornøjelse, at STRANDET blev udvalgt til prisen blandt de mange indstillede.
Landdistriktsprisen blev overrakt af erhvervsminister Simon Kollerup. STRANDET og EPS Recycleder også har fået tilskud fra os- deltog som inspiratorer i en plenumsession om grønt iværksætteri
i forbindelse med Landdistriktskonferencen.
Verner deltog i en CLLD (Community Lead Local Development) konference i Brussels den 3. og 4.
december arrangeret og betalt af EU. Enormt interessant.
Vurderet ud fra konferencen er det nok ikke sandsynligt, at de nye LAG starter før 2022.
Der var tre temaer, der gik igen i projekterne: Bæredygtighed, lokalt producerede fødevarer og
samarbejde.
Den 10. december blev der afholdt møde mellem de 5 nordjyske LAG/FLAG formænd og
tilsvarende for koordinatorerne. Det blev blandt andet aftalt, at mødes igen med jævne
mellemrum og arrangere et møde med Landdistrikternes Fællesråd.

Her i august 2020 er det svært ikke at berette om nogle af de ting, der er passeret i 2020.
Omkring lange sagsbehandlingstider har vi henvendt os til Erhvervsstyrelsen på vicedirektørniveau
og kontorchefniveau og inviteret dem til at komme herop for at drøfte, hvordan man kan
effektivisere sagsbehandlingen. Vi fik tilsagn om, at de ville komme herop, men det er desværre
gået op i Corona. Også et berammet møde med Landdistrikternes Fællesråd sammen med de 5
nordjyske LAGer om samme emne er gået op i Corona. Erhvervsstyrelsen har dog efterfølgende
ansat flere erfarne sagsbehandlere og oprettet en task force for at få sagsbehandlingstiden bragt
ned.
På tilsvarende niveau har vi henvendt os omkring de alvorlige likviditetsproblemer, som Coronaen
skabt for nogle af vores projektholdere. Erhvervsstyrelsen har efterfølgende skabt mulighed for
straks-udbetaling af op til 80% af LAG midlerne- desværre ikke for FLAG.
Omkring fremtiden er det nok relativt sikkert at FLAG programmet ophører som planlagt med
udgangen af 2020, og LAG programmet forlænges i hvert fald til og med 2021.
Bestyrelsen vil slutte beretningen med at rette en stor tak til alle, der har været med i arbejdet i
det forløbne år.
Det har været spændende at være med til at forme landdistriktsudvikling med den utrolige
virkelyst, der findes i vore to kommuner.
Tak til de mange, der er mødt op til medlems – og orienteringsmøder. Tak til de mange, der har
indsendt projekter. Vi kan se, at der bliver lagt et kæmpearbejde i at få beskrevet projekterne og
får ansøgningerne gjort klar, og vi håber, at de, som er gået forgæves, har fundet andre måder at
fremme deres projekter på. Der er mange muligheder derude. Nogen af dem kan findes på vores
Facebook side.
Tak til støtten fra kommunerne og regionen, og tak til såvel den skrevne som den æterbårne
presse for at være åbne over for vores arbejde.
Bestyrelsesarbejdet er forløbet på en god og konstruktiv måde med godt humør, hvor alle
synspunkter er kommet godt og konstruktivt frem.
Tak til Inger for et stort godt og engageret arbejde til stor fordel også for projektansøgere og
projektholdere.
På bestyrelsens vegne
Verner Hastrup Petersen
Formand

