LAG Thy-Mors
- Mød mennesket med passionen

Forord
Bag et hvert støttet projekt står et eller flere men-

Som forkvinde er det et privilegium at bidrage til at

nesker. I denne folder går vi bag om scenen for netop

bygge bro mellem regler, drømme og ikke mindst det

at møde menneskene bag. Det er iværksætterne og

tværfaglige bestyrelsesarbejde. Det er en glæde at se

ildsjælene, der er kernen og drivkraften til udviklingen.

projekter blive til virkelighed, selv når vejen dertil kræ-

Det er dem, vi hylder, lærer af og lader os inspirere af.

ver en stor indsats af iværksætterene og ildsjælene.

Uden deres nytænkning, handlekraft og vilje til at lære

I denne folder kan du møde nogle af disse mennesker

om EU regler, findes der ikke attraktive projekter, som

gennem deres fortællinger. Her får du et indblik i nogle

LAG Thy-Mors kan støtte.

af projekttagernes erfaringer med at forme og finansiere et projekt.

En succesfuld udviklingsstrategi for LAG Thy-Mors er
derfor helt afhængig af en stærk foretagsomhed. Vi er

På vegne af bestyrelsen takker vi for, at må dele lidt af

afhængige af projektholdernes tro på, at fremtidens

rejsen mod at realisere jeres projekter.

muligheder er noget, man kan påvirke med sine handlinger – og ikke noget der bare sker. Det handler om at

Du vil også møde nogle af ildsjæle bag LAG Thy-Mors.

have mod til at handle og have evnen til at vende ud-

Inger, vores professionelle koordinator, giver et indblik

fordringer til nye fordele.

i sine arbejdsopgaver og bestyrelsesmedlemmet Gry
fortæller om sine erfaringer med det frivillige arbejde

Det er troen på, at man kan skabe sine egne mulighe-

i bestyrelsen.

der, som LAG Thy-Mors kan styrke med risikovillig kapital og projektvejledning.

Annette Qvistgaard, Forkvinde LAG Thy-Mors

Indhold - Mød mennesket med passionen
Fællesskabet - værner om fiskeriet i Stenbjerg  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 4-5
Viljen – til at skabe bragte muslingefiskeren i mål ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. .6-7
Lokalt håndværk - fra Brasilien til Thy ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 8-9
En udfordring – blev vendt til en fordel for vennerne i Vorupør  ..  ..  ..  ..  . 10-11
Skrivecaféen – kan hjælpe din ansøgning på vej  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 12-13
Om Foreningen og LEADER-metoden  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 14-15
Blæksprutten – der holder LAG Thy-Mors kørende  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 16-17
Passionen – for de lokale kræfter er Gry Skaarups drivkraft  ..  ..  ..  ..  .. . 18-19

Mød mennesket med passionen

Fællesskabet

- værner om fiskeriet
i Stenbjerg
Et køle- og frysehus er med til at sikre fiskeriet fra Stenbjerg
Landingsplads for fremtiden. Stenbjerg Fiskeriforening har
søgt om midlerne og medlemmerne kender til fiskeriets betydning for byen og for de tusindvis af turister, der hvert år
lægger vejen forbi.
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Stenbjerg ng
ni
Fiskerifore ølerk
indkøb af nlæg
og frysea
kr. 61.435,-

I århundreder har fiskeriet været omdrejningspunkt for det

”Jeg var vel otte år, da jeg var med første gang,” fortæller

”Det gør også, at vi har bedre muligheder for at opretholde fi-

gamle fiskerleje i Stenbjerg. Ved havet på Stenbjerg Lan-

Egon Nielsen. ”Jeg tror ikke, jeg var så gammel,” siger Kri-

skeriet. Det er jo i virkeligheden det, det handler om,” siger Erik

dingsplads står de gamle hvidkalkede redskabshuse fortsat

stian Kristensen og fortæller videre: ”Vi kom jo herned lige-

Christensen.

til minde om dengang, der endnu var erhvervsfiskere, som

så snart vi kunne gå. Vores fædre fiskede herfra, og vi skulle

For udfordringen er at tiltrække nye fiskere til fiskerlejet. Der-

trak deres både i land med lasten fuld af torsk. Selvom det

se, når de kom ind,” siger han.

for arbejder Stenbjerg Fiskeriforening også sammen med andre af byens foreninger for at få skabt en helhedsplan for den

kun er fritidsfiskere, der bruger landingspladsen i dag, er
der fortsat ni både på stranden og 15 aktive fiskere. Og nye

Erik Christensen husker, hvordan de som små drenge sprang

gamle landingsplads, så aktiviteten kan sikres for fremtiden.

ansigter er altid velkommen, lyder det fra Stenbjerg Fiskeri-

i en jolle, når de kunne se fædrene i horisonten.

”Det betyder meget for vores by, at vi har en strand med akti-

forening. ”Vi vil gerne have nye til. Hvis der er nogle, der har

Jeg har tænkt på mange gange, at det er ufatteligt, at de

vitet. Det har meget at sige – meget mere, end vi tænker over i

interessen, så skal vi nok lære dem, hvordan man gør. Jo flere

gamle fandt sig i det. De sagde godt nok somme tider til os:

hverdagen,” siger Erik Christensen.

”Nu passer I på!”, siger han og griner. ”Og der var ikke noget

”Vi har de gamle, hvide huse, og det er dem, der er midtpunk-

med redningsveste eller nogen ting. Havde det været i dag,

tet. Fiskeriet betyder jo at, at husene bliver brugt og holdt ved

unge mennesker, desto bedre,” siger Egon Nielsen.
Sammen med blandt andre Kristian Kristensen og Erik

så var det gået ren galt,” tilføjer Kristian Kristensen.

lige, så folk kommer for at se dem. Så det betyder rigtig meget

Christensen er han blandt de aktive fritidsfiskere, der fort-

Historierne fra et liv ved havet, kan der skrives bøger om, og

for hele byen,” tilføjer Egon Nielsen.

sat stævner ud fra stranden i foråret og over sommeren.

fællesskabet i fiskeriforeningen er stærkt. Sammen har de

Alle tre er i dag pensionister, men minderne om de første

søgt om midler til et køle- og fryseanlæg, som skal gøre det

ture på havet ligger ikke langt under overfladen.

lettere at opbevare fiskene i fiskehuset.
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Viljen

–til at skabe
bragte fiskeren i mål
Egentlig havde Frank Tousgaard fået afslag på sin ansøgning
i en tidligere FLAG-pulje, men der skal mere end ét afslag til
at slå en morsøfisker af pinden. Derfor søgte han igen og fik
hjælp fra LAG Thy-Mors’ Skrivecafé. Nu skal et moderne anlæg, der kan indfange muslingeyngel i fjorden.
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Fiskeriet ligger i blodet, og saltvandet løber måske endda i

banke,” siger han og forklarer, at en kulturbanke er et særligt

han heller ikke et ”nej” for et ”nej”, da han fik afslag på en tidlige-

årene. I hvert fald har 47-årige Frank Tousgaard fra Sillerslev

tildelt område på 15 hektar i Limfjorden. ”Som jeg har brugs-

re ansøgning. Et lokalt LAG-bestyrelsesmedlem opfordrede Frank

på Mors været beskæftiget med havet og fjorden, siden han

retten over i fem år, og det kan så forlænges. Man bruger det

Tousgaard til at søge igen, og det gjorde han. Han havde allerede

var en ”bette knejt”. Fra hans muslingebåd ”Kasper”, kan man

meget i Holland, hvor de forskellige fiskere har deres ”marker”,

en del erfaring fra sin tidligere ansøgning, og så besluttede han

se over til den bygning, hvor interessen er født. ”Min far har

forklarer Frank Tousgaard. ”Det er et alternativ til det traditio-

sig for sammen med sin kæreste at deltage i LAG’s nyoprettede

haft beddingen lige herovre,” siger han og peger mod den

nelle skrabefiskeri. Muslingerne skal stadig skrabes op, men på

Skrivecafe for at få sparring og vejledning i selve skriveprocessen.

anden ende af Sillerslev Havn. ”Jeg er som tredje generation

et mindre område,” siger han. Fra anlægget er etableret, og til

”Og vi var meget positivt overrasket over skrivecaféen. Vi fik hjælp

udlært skibsbygger på Morsø Værft, og da jeg var udlært, kom

muslingerne kan høstes på kulturbanken, går cirka to et halvt

til at få udfærdiget vores ansøgning, og det blev gjort overskueligt

jeg herned og var her i syv år. Så jeg har altid haft kontakt med

år. Først der kan Frank Tousgaard tjene en løn på sit projekt.

fiskerne,” siger han. Ind imellem har han også haft hyre ved

for os. Der er bare temmelig mange ting, der skal skrives, og så
skal det også skrives i de rigtige rubrikker,” siger Frank Tousgaard.

muslingefiskerne i Sillerslev, og for år tilbage opdrættede han

Af samme grund er NFLAG-midlerne en stor hjælp. Hele projektet

”Så jeg tror faktisk, at det var skrivecafeen, der gjorde hele for-

selv linemuslinger i fjorden.

beløber sig i 1 mio. kr., og Frank Tousgaard har fået 230.000 kr. i støtte.

skellen for min ansøgning,” siger han.

Nu skal han, med hjælp fra nationale FLAG-midler(herefter

”Bevillingen betyder virkelig meget. Selvom det ikke er halvde-

betegnet NFLAG), til at arbejde med muslingerne på en ny

len, er det stadig en stor del af beløbet, og det er jo penge, som

måde. Det er nemlig planen at etablere et moderne anlæg

jeg ikke skal forrente i banken. Og med det her projekt, er det en

med såkaldte smartfarmsrør – 110 meter lange plastikrør med

god kassekredit, jeg ellers skal have,” siger han. Foruden en god

tre meter lange net hængende under sig. ”Det vil jeg så bruge

kassekredit, kræver projektet en stor portion tro på, at det nok

til at fange muslingeyngel, som jeg lægger ud på min kultur-

skal lykkes, og den del har Frank Tousgaard på plads. Derfor tog
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Lokalt
håndværk

- fra Brasilien til Thy
Marcos Mota satte for første gang fødderne på dansk jord, lige
inden verden gik ind i en kollektiv corona-nedlukning. Han og
hans danske kæreste ventede barn og skiftede surfparadiset
i Rio de Janeiro ud med Klitmøller i Thy. Her vil han fortsætte sin drøm og skabe unikke, håndlavede surfboards, ligesom
han gjorde i Brasilien.
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Marcos Mota viser med hænderne strakt ud foran sig, hvor

Marcos Mota flyttede til Danmark fra Brasilien med sin gra-

For tilbage i Brasilien havde Marcos Mota allerede arbejdet

værkstedet skal ligge. Lige nu er der bare en gårdsplads, og

vide, danske kæreste tidligt i 2020. De landede i Aarhus, og

som professionel shaper i næsten 17 år. Så længslen efter hav

bagerst, men stadig synligt fra Ørhagevej, Klitmøllers tu-

den inkarnerede surfer og shaper kendte ingenting til surf-

og bølger trak i ham, og derfor rykkede parret til Klitmøller,

risttravle hovedgade, ligger de gamle, små bygninger, som

miljøet i Danmark.

hvor drømmen at skabe surfboards lever igen.

Marcos Mota så småt er startet op i.

”Det, der fyldte mest, var glæden over at slippe væk fra et usta-

”Men jeg har så lidt plads, at jeg kun kan arbejde på tre

bilt land, en ustabil økonomi og en masse vold,” siger han.

”Mit projekt går ud på at bygge surfboards lokalt. Jeg er blevet

surfboards ad gangen. Er det store boards, så kan jeg slet

Med et barn på vej, var det ikke just i Brasilien, at Marcos

overrasket over, hvor meget surfkulturen udvikler sig her i om-

ikke stå ordentligt,” siger han og kanter sig akavet rundt i

Mota ønskede at skabe sin fremtid.

rådet, og der findes ingen professionel shaper – der er ingen
danske surfboards,” siger han og påpeger, at der findes danske

det lille værksted.
Marcos Mota, der oprindeligt er fra Rio de Janeiro, er nemlig

”Jeg har set mange frygtelige ting. Jeg mistede en bror til

mærker, som bliver produceret i andre lande uden for EU.

”shaper” og skaber håndlavede surfboards under navnet

crack-kokain og jeg havde to onkler, som blev myrdet. Så jeg

”Derfor er der også det bæredygtige element – det er grønnere

MOTA Surfboards. Med midler fra den nationale FLAG-pul-

kommer fra en helt anden verden,” siger han og fortæller, at det

at producere et surfboard lokalt, og det er bedre for lokalsam-

je, er det planen at bygge 56 kvadratmeter til de allerede

er, selvom han kommer fra en veluddannet middelklassefamilie.

fundet at pengene bliver i byen,” siger han.

eksisterende bygninger og lave et moderne værksted.

”Men middelklassen er presset – den er næsten væk. Så jeg

Marcos Mota drømmer også om at kunne undervise i sit værk-

”Det var andre lokale, der fortalte om muligheden for at

har kæmpet for at nå min drøm. Og hvis jeg skulle starte for-

sted og med tiden ansætte en lærling. Projektet MOTA Surf-

søge om midler, og det gav bare så god mening. Og tænk

fra et sted som Brasilien, tror jeg ikke, jeg ville have energi-

boards er blevet indstillet til 225.000 kroner fra den nationale

at få støtte fra staten – i Brasilien skal man kun af med

en. Men her er det noget andet,” siger han.

FLAG-pulje.

penge til staten, ” siger han.
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En
udfordring
– blev vendt til en
fordel for vennerne
i Vorupør

I Vorupør er to vennepar gået sammen om at skabe et moderne badehotel med tilhørende bistro og surfshop. Men arbejdet
med byggeriet gik langsommere end forventet, og derfor åbnede de første sæson på en byggeplads med blot en foodtruck
og et festtelt – og det viste sig at blive en stor fordel.
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Hvad gør man, når det hele går i stå, og man pludselig står

Resultatet blev at vende udfordringen til en fordel og bruge

”Nu hvor vi begge har fået børn, så har det fået en lidt anden

med en byggeplads, frem for et færdigt badehotel, når sæso-

sommeren på at lave en uperfekt generalprøve. I stedet for en

betydning at være her sammen. Og at vi skal drive hotellet

nen starter? Det har de to vennepar med Sigrid Bruun Jakob-

færdig surfshop lavede de en butik i en container. I stedet for

sammen, synes jeg er en dejlig tanke,” siger Nanna Nyhus.

sen og Peter Joseph Jensen på den ene side og Nanna Nyhus

bistroen, skaffede de et festtelt, og frem for et topmoderne

”Og det endte faktisk med at være positivt, at vi ikke var nået så

og Tomas Aagesen og på den anden, svaret på.

køkken, købte de en foodtruck, så de kunne servere mad.

langt, som vi gerne ville – for wauw, hvor lærer man meget på

”Og det er faktisk et ret godt eksempel på vores drivkraft.

rigtig kort tid. Og det var lige præcis nok til at gøre sommeren

De to par er gået sammen om at skabe Vorupør Badehotel, og

Det er ligegyldigt, om vi har et færdigt badehotel eller en

til en rigtig god oplevelse,” siger Nanna Nyhus.

fra den nationale FLAG-pulje er de indstillet til 618.918 kroner

grusvej, så får vi sat gang i noget. Og det er egentlig også

til at etablere den tilhørende ”Bistro 123” – en restaurant med

noget af det, vi gerne vil vise – vi vil gerne skabe god stem-

Sommeren blev på mange måder en øjenåbner – også i forhold til,

fokus på lokale råvarer og kvalitet.

ning, gode oplevelser og hygge os med dem, der har lyst til

hvor lidt der egentlig skal til.

Bistroen skal sammen med en surfshop ligge i forlængelse

at være med,” fortæller Nanna Nyhus.

”Ja, for gud, hvor kan man egentlig gøre noget simpelt, og så
rammer det alligevel rigtigt hos folk,” siger Sigrid Bruun.

af badehotellet, og planen var at åbne første del – hotel og
surfshop i sommeren 2021, men tilladelserne trak ud, og byg-

De to par har tidligere i fællesskab arrangeret fester, festivaler

Tomas Aagesen har i 10 år drevet Vorupørs første surfshop, ”VØ

geriet gik i stå, mens sæsonen nærmede sig.

og andre store og mindre begivenheder. Desuden har Peter Jo-

Surfshop”. Vorupør Badehotel kommer til at danne rammen om

”Og så kunne vi jo bare have siddet og stirret hele sommeren

seph Jensen og Tomas Aagesen i flere år arbejdet sammen i de-

både surfshop, overnatning og bistro.

og været trætte af det,” siger Sigrid Bruun.

res fælles tømrerfirma – primært med arbejde i København. Og

”Men heldigvis er vi alle fire de typer, der tænker: ”Hvad

det var netop i jagten på et alternativ til de mange, lange dage i

kan vi så gøre?”.

den anden ende af landet, at ideen til Vorupør Badehotel opstod.
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Skrivecaféen
– kan hjælpe din
ansøgning på vej

De midler, man kan søge igennem LAG Thy-Mors, skal være
tilgængelige for alle – også for dem, der ikke før har prøvet
at skrive fondsansøgninger. Derfor inviterer LAG Thy-Mors til
skrivecafé i forbindelse med ansøgningsfristerne til de nye
puljer. Muslingefisker Frank Tousgaard fra Mors deltog i sensommeren 2021, og ifølge ham ”gjorde det hele forskellen”.
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Det kræver mange timer, en hel del dedikation og endnu fle-

hvert fald ikke ligetil for ”den almindelige arbejdsmand” som

En anden, der havde god gavn af skrivecaféen var Egon Nielsen,

re grundige overvejelser, men det skal være muligt for alle.

mig,” siger han med et smil og fortæller, at han havde sin kære-

som skrev sin ansøgning på vegne af Stenbjerg Fiskeriforening.

Sådan er grundholdningen hos LAG Thy-Mors, og derfor har

ste til at hjælpe sig med ansøgningen.

Han var allerede godt i gang med skriveriet, da han mødte op.

foreningen taget initiativ til at afholde såkaldte skrivecaféer

”Og vi fik hjælp til at formulere og putte de rigtige ord ind i

”Men jeg havde skrevet i det forkerte ansøgningsskema, så

op til de forskellige puljers ansøgningsfrist.

de rigtige kasser. Nogle steder havde vi også skrevet de rigti-

det kunne have været fuldstændig ligegyldigt med den ansøg-

”Puljerne skal være tilgængelige for alle – også selvom man

ge ting, men på de forkerte steder. Så det var helt lavpraktisk

ning, hvis jeg ikke var mødt op til skrivecaféen,” siger han. Ry-

ikke er vant til at skrive ansøgninger og søge fondsmidler,”

hjælp og vejledning,” siger han. Ifølge Frank Tousgaard var det

ger ansøgningen i det forkerte skema på hjemmesiden, kommer

siger forkvinde for LAG Thy-Mors Annette Qvistgaard og

i øvrigt også positivt at møde folkene fra LAG Thy-Mors ansigt

den nemlig slet ikke med i vurderingen, fordi bestyrelsen ikke har

tilføjer: ”Man skal ikke nødvendigvis bruge store ord for at

til ansigt, og det kan forkvinde Annette Qvistgaard nikke gen-

adgang til den. Og den slags småfejl, bliver hurtigt opfanget ved

overbevise LAG om, at ens projekt er godt. Vi skal bare forstå,

kendende til.

skrivecaféerne. Derfor opfordrer forkvinde Annette Qvistgaard

hvad det handler om, og det kan alle lære at skrive i en ansøg-

”Det er ikke, fordi man skal deltage i skrivecafeen, og det giver

alle interesserede til at holde øje med datoer for skrivecaféerne.

ning, hvis de har mod på at kaste sig ud i det,” siger hun. En af

heller ikke ekstra point til ansøgningen, men det er klart, at det

Der afholdes Skrivecafé både for selve ansøgningen og for forret-

dem, der har turdet kaste sig ud i at skrive, er muslingefisker

er en fordel, at man får talt om sit projekt. Man sparrer ikke bare

ningsplanen, som er et vigtigt bilag.

Frank Tousgaard fra Sillerslev på Mors. Han havde tidligere

med os fra LAG Thy-Mors, men ansøgerne sparer også med hin-

”Der er selvfølgelig ingen garanti for, at man får en bevilling til sit

søgt om midler til sit projekt, men fået afslag.

anden,” siger hun og tilføjer: ”Og når man møder de andre an-

projekt, fordi man deltager i skrivecaféen, men vi er jo kun inte-

”Jeg tror ikke helt, at de forstod, hvad mit projekt indebar, så

søgere, så møder man jo også sine fremtidige kolleger. Det kan

resserede i at få nogle rigtig gode ansøgninger, så vi gør, hvad vi

jeg søgte igen,” siger han. Frank Tousgaard tror på, at skri-

godt være en fordel at have andre projektmagere i sit netværk

kan for at vejlede og sende projektmagerne i den rigtige retning,”

vecaféen gjorde en stor forskel for hans ansøgning. ”At skrive

allerede fra starten,” siger hun.

siger Annette Qvistgaard.

sådan en ansøgning er ikke noget, man bare lige gør. Det er i

13

Mød mennesket med passionen

Om Foreningen

LAG Thy-Mors 2014-2020
Lokale aktionsgrupper (LAG og FLAG) er lokalt forankrede

NFLAG-puljen er et 100% dansk program og får ikke

foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsam-

støtte fra EU. Programperioden er 2021-2023 og funge-

fundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevan-

rer som en overgangsperiode grundet de forsinkelser

te projekter. Midlerne er det, som vi kalder risikovillig kapital.

som Brexit har skabt for den EU-finansierede FLAG.

Foreningerne, som udgør de lokale aktionsgrupper, eksisterer over en begrænset periode på de syv år, der svarer til en

På hjemmesiden for LAG Thy-Mors kan du se, hvor mange mid-

EU-budgetperiode. Ved opstart af en programperiode bliver

ler hver ansøgningsrunde rummer. Har du et godt projekt, er

en lokal aktionsgruppe (LAG) etableret.

kravet, at der minimum skal være omkostninger for 100.000
DKK. Du kan højest ansøge om 50% af de støtteberettigede

LAG-programmet hører under Landdistriktsprogram-

omkostninger og skal derfor mindst ansøge om 50.000 DKK.

met og er finansieret af EU og den danske stat. Pro-

Om et projekt kan søge støtte ad flere omgange er op til besty-

gramperioden for 2014-2020 er forlænget til 2022.

relsen bag LAG Thy-Mors at vurdere. Reglerne angiver ikke et

FLAG-programmet hører under Hav- og Fiskeripro-

maksimum antal gange, du kan ansøge. Bestyrelsen vurderer

grammet og er finansieret af EU og den danske stat.

hver ansøgning ud fra kriterier fastlagt af den danske stat og

Programmet er afsluttet pr. 31.12.2020. LAG Thy-Mors’

EU. Du er således i hver ansøgningsrunde i konkurrence med de

arbejde er nu at hjælpe de åbne projekter med at slu-

øvrige ansøgere.

tafregne.

Det professionelle redskab

LEADER-metoden
Arbejdet i den lokale aktionsgruppe er baseret på LEA-

og indstillingen af projekter. Desuden har den til opgave

DER-metoden. Grundidéen er, at lokale kræfter – og der-

at hjælpe projektholdere på vej med projekter, der skaber

med lokal indsigt og kendskab til områdets særkendetegn

økonomisk udvikling og bedre levevilkår i det pågældende

skal have indflydelse på den lokale udvikling. Metoden sik-

område. I 2022 har bestyrelsen for LAG Thy-Mors 19 med-

rer, at lokale borgere har indflydelse på udviklingen.

lemmer og 2 suppleanter, der generelt mødes seks gange

ed os
m
r
æ
v
&
n
Sca
k
på Faceboo 

om året. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, og medlemmerI praksis betyder LEADER-princippet, at hver lokal aktions-

ne kendetegnes ved at være ildsjæle, der brænder for ud-

gruppe får stillet midler til rådighed fra den danske stat og

vikling i Thy og på Mors. Foreningens daglige aktiviteter

EU. Med pengene følger muligheden for, at borgere, virk-

varetages af en professionel fuldtidskoordinator, der har

somheder og foreninger i de udpegede områder kan enga-

mange forskellige opgaver. De spænder over alt fra servi-

gere sig og få indflydelse på den lokale udvikling. De loka-

cering af interesserede, kommende projekttagere og vej-

le aktionsgrupper bestemmer nemlig, hvad pengene skal

ledning til de allerede indstillede projekter, til daglig kon-

bruges til lokalt og hvilke projekter, der skal have tilskud.

takt til den danske stat og EU, til servicering af foreningens

Det sker inden for rammer, som den danske stat udstikker.

drift, herunder at understøtte bestyrelsens arbejde. Du kan
i denne folder møde et af bestyrelsesmedlemmerne og ko-

En aktionsgruppe tegnes i det daglige af sin bestyrel-

ordinatoren.

se, som står for udarbejdelsen af en udviklingsstrategi
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Mød mennesket med passionen

Blæksprutten

– der holder
LAG Thy-Mors kørende
Inger Bøgh Bisgaard er professionel koordinator hos LAG
Thy-Mors. Hun holder det kølige overblik over bekendtgørelser
og komplicerede regler, og så har hun har den daglige kontakt
med både ansøgere, projektholdere og bestyrelse. Drivkraften
ligger i mødet med ildsjælene og arbejdet med at gøre drømme til virkelighed.

LAG Thy -Mors - marts 2022
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Der findes særligt ét menneske, som man ikke kan undgå,

I en hverdag hvor alt lige fra nye ansøgninger til indstilling af

også endnu en vigtig egenskab. ”Jeg kan da godt blive lidt over-

når man søger om midler gennem LAG Thy-Mors – det er

projekter og afrapportering af de færdige projekter skal leve

vældet, når jeg har 12 punkter, jeg skal nå på en dag, og der så

foreningens professionelle koordinator, eller som hun selv

op til massevis af fastsatte krav og evigt forandrende regler,

kommer 27 nye opgaver ind på mailen,” siger hun.

siger: ”verdens største blæksprutte”, Inger Bøgh Bisgaard.

er det vigtigt, at der findes en, som kender reglerne og kan

”Men i virkeligheden føler jeg mig jo ret kompetent på alle de

Hun er den, der får foreningens hjul til at dreje rundt. Hun

matche dem med ildsjælenes drømme.

her områder.” For Inger Bøgh Bisgaard har mange års erfaring

holder styr på alt fra den daglige drift til administration,

”Når en projektmager kommer til mig og siger: Inger, kan jeg

med administration og har arbejdet med økonomi og it-support,

regnskaber og budgetter over servicering af bestyrelsen

søge til det her? Så skal jeg have en vis evne til at pille ting

herunder i knap 10 år hos IBM i Schweiz. Siden har hun selv stif-

og holder overblik over bekendtgørelser og alle de kompli-

ud af projektet og forstå ideen. Fordi der er jo ting man ikke

tet bekendtskab med arbejdet som selvstændig, inden hun i 2015

cerede regler, der hører med til at arbejde med EU-midler i

må eller kan søge til,” siger hun.

faldt over stillingen som koordinator ved LAG Thy-Mors.

tæt samarbejde med en statslig styrelse – til, ikke mindst,

”Og det har jeg altid fået skyld for: At jeg altid snakker, så

”Og det har jeg ikke fortrudt. Jeg har et fantastisk job, og jeg

at vejlede projektholdere både før, under og efter de bliver

man kan forstå, hvad jeg siger. Det er en god ting i min hver-

elsker det. Selvom regler og bureaukrati tæller voldsomt ned i

indstillet til at modtage midler.

dag,” siger hun. Og det er også vigtigt, for der er mange krav

den ene ende, så vejer mødet med de fantastiske projektholde-

Køligt overblik, tålmodighed og evnen til at trives med at

til både ansøgning, afregning og dokumentation.

re, som bare er fulde af lys, helt op i den anden ende,” siger hun.

løfte et stort ansvar på egen hånd, er blandt Inger Bøgh Bis-

”Det kan være barske løjer, men når det så er sagt, så ram-

”De kan se solskin hele vejen igennem, og de ser positivt på

gaards kvaliteter. ”Men jeg tror, at min allervigtigste egen-

mer vi faktisk totalt set mere end 200 indstillede projekter i

fremtiden. Man kan mærke, hvordan de brænder for – ikke kun

skab er, at jeg er god til at snakke med mennesker. Jeg er

denne programperiode,” siger hun.

deres projekt, men også for, at lokalområdet kommer med,” si-

god til at forstå projekter og til at fange essensen,” siger

Og Inger Bøgh Bisgaard har netop daglig kontakt til masse-

ger hun.

hun.

vis af projektholdere, og derfor er hendes administrative gen

Inger Bøgh Bisgaard er den primære kontakt hos LAG Thy-Mors.
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Mød mennesket med passionen

Passionen

– for de lokale kræfter
er Gry Skaarups
drivkraft
Egentlig havde bestyrelsesmedlem Gry Skaarup slet ikke
overvejet at stille op, før hun blev opfordret til det af LAG
Thy-Mors’ professionelle koordinator. Men i dag vil hun gerne
anbefale alle med en interesse for iværksætteri og frivilligt
arbejde at blive en del af bestyrelsen – der er plads til alle kvalifikationer og bagrunde.
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Man kan da ikke sådan uden videre blive en del af bestyrel-

Der er nemlig bestyrelsens vigtigste opgave at beslutte hvilke

runderne. ”Som ny er det rart at kunne læse hendes argumenter, og

sen bag LAG Thy-Mors – eller hvad? Det var i hvert fald den

projekter, der skal indstilles til at modtage støtte. Så når en an-

nogle gange er man enig. Andre gange er man ikke, men,” siger Gry

opfattelse det nyvalgte bestyrelsesmedlem 39-årige Gry

søgningsrunde er afsluttet, får bestyrelsesmedlemmerne udle-

Skaarup og fortæller, at der er en del læsearbejde omkring ansøg-

Skaarup, havde inden hun selv blev valgt ind i bestyrelsen.

veret de indsendte projektansøgninger – sammen med et ske-

ningsrunderne, men ellers er bestyrelsesarbejdet i LAG Thy-Mors

”I mine omgivelser blev jeg mødt af den opfattelse, at: ”Nå

ma, hvori de skal udfylde, hvor mange point projektet scorer på

ganske overkommeligt.

okay, jeg troede faktisk, at man skulle kende nogen, der kendte

forskellige fastlagte parametre. Pointsystemerne er fastsat af

”Jeg kan sagtens anbefale andre at stille op til bestyrelsen, hvis man

nogen, eller være noget ved musikken, for at være med i besty-

Bolig- og Planstyrelsen og skal sikre, at projekterne bliver vur-

har interessen. Man behøver ingen bestemt baggrund. Vi sidder jo

relsen”, fortæller hun og griner:

deret ud fra de samme kriterier. Og så er det faktisk også med

projektmennesker side om side med fiskere og regionsrådsfolk –

”Og så kan man på den ene side godt blive lidt fornærmet over,

til at gøre det mere overskueligt for de enkelte bestyrelsesmed-

der er så mange forskellige kvalifikationer,” siger hun og tilføjer:

at de siger det ... på den anden side kunne jeg godt genkende

lemmer, fortæller Gry Skaarup.

”Det er også medvirkende til, at vi kommer godt rundt om ansøg-

billedet. Sådan har jeg også selv tænkt,” siger hun.

”Selvom materialet kan se uoverskueligt ud – der er mange si-

ningerne,” siger hun.

Men oplevelsen er i virkelighedenvar en helt anden.

der med både projektbeskrivelser og pointark – så er det faktisk

Gry Skaarups egen drivkraft ligger i det Frivillige arbejde og fælles-

”Det er meget mere nede på jorden og lettere tilgængeligt,

ikke så svært at sætte sig ind i. Men jeg bruger selvfølgelig en

skabets styrke, som hun er vokset op med på Mors, hvor hun også

end jeg havde forestillet mig. Og som nye medlemmer er vi

del tid på at læse op på projekterne, så jeg føler mig bedst mu-

arbejder som frivilligkoordinator på frivilligcenter Mors.

blevet taget godt hånd om i forhold til at blive klædt på til an-

ligt klædt på til opgaven,” siger hun.

”Jeg synes virkelig, man skal ære, at der findes al denne her passion

søgningsrunderne. Så man sidder med følelsen af, at – ” Okay,

Bestyrelsesmedlemmerne bliver desuden forberedt til opgaven

og drivkraft, som bare venter på at gøre noget godt for lokalsam-

det kan jeg faktisk godt være med til på kvalificeret vis, det

med noter fra den professionelle koordinator Inger, som ofte har

fundet,” siger hun.

her”, siger hun.

kontakt med ansøgere både inden, under og efter ansøgnings-
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Kort om NFLAG-puljen
I denne folder kan du møde nogle af de personer, der står bag projekter, som har fået støtte fra
den Nationale FLAG-pulje (forkortes NFLAG) i 2021. EU FLAG programmet er ophørt ved slutningen af 2020, og på grund af Brexit er en ny programperiode forsinket. Derfor har den danske
stat oprettet NFLAG puljen, der løber til 2022/23.
Formålet med den nationale FLAG-pulje er at yde tilskud til projekter og aktiviteter, som skal
bidrage til at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling og beskæftigelse i de udpegede fiskeriområder. Projekter eller aktiviteter skal falde inden for følgende temaer: etablering
og udvikling af mikrovirksomheder og små virksomheder, erhvervssamarbejde, innovation og
fremme af en forskelligartet maritim økonomi.
Vi håber, at mødet med menneskene, deres passion og drømme i denne folder kan virke
som inspiration for dig og dine idéer.
LAG Thy-Mors er altid klar til at yde vejledning til dit projekt og din mulighed for at
ansøge om midler.
Læs mere på vores hjemmeside.
LAG Thy-Mors
Holgersgade 5A | 7900 Nykøbing Mors | Tlf: 20 55 33 43
info@lag-thymors.dk | www.lag-thymors.dk
Tekst: Hanne Munk
Foto: Angelina Owino

