LAG Thy-Mors
29. marts 2016

Referat af bestyrelsesmøde i LAG Thy-Mors
mandag den 11. januar 2016 kl. 19.00 på Hotel Vildsund Strand
1. Velkomst
Tage Leegaard bød velkommen
2. Godkendelse og underskrivning af referat fra mødet d. 30. november 2015
Referatet blev godkendt og underskrevet af dagens mødedeltagere.
3. Orientering fra formanden
Tage har været til møde med den ny erhvervschef i Thy Erhvervsforum,
Carsten Hougaard. Det er en dynamisk mand og han ser frem til et godt
samarbejde. Han deltog i Nytårskuren hos Thy Erhvervsforum, med oplæg
af Simon Kvamm, ifølge oplægsholder er det svært at få opbakning til
noget helt nyt. Der er oprettet en fond ”Thy Erhvervs Invest” af lokale
erhvervsfolk, fonden stiller 10 mio. kr. risikovillig kapital, til rådighed til lokal
ideudvikling, iværksætteri og investering i udvikling i Thisted Kommune.
Desuden orienterede Tage om muligheden for etablering af mellemfinansiering, som der i øjeblikket arbejdes på med økonomichefen i Thisted
Kommune.
4. Orientering fra koordinatoren
Koordinator orienterede om ændrede datoer for fristen for 2. ansøgningsrunde og TEK mødet. De ønskede tablets til LAG arbejdet ligger klar til
udlevering efter mødet. Kørselsgodtgørelse for 2015 er afregnet. Skulle
der være nogle der mangler, kan det nås endnu.
Arbejdet med udvikling af hjemmesiden forventes påbegyndt i løbet af
foråret, hertil ønskes en kort præsentation og et billede af alle bestyrelsesmedlemmer. Der arbejdes ligeledes på en ændring af facebook, således at
LAG Thy/Mors får et ”site” (i stedt for en gruppe) Louise har meldt sig, til at
hjælpe koordinator med at få sitet oprettet og i gang.
5. Orientering status integreret LAG Thy-Mors
Tage orienterede om den aktuelle status for omdannelse til integreret LAG
Thy-Mors. Orienteringsmøde og stiftende generalforsamling finder sted
den 27. januar 2016. På den stiftende generalforsamling skal bestyrelsen
udvides med 4-6 medlemmer, som repræsenterer FLAG-delen. Der er
enighed om, at der skal være et ulige antal medlemmer i bestyrelsen. FU
finder en dirigent. Efterfølgende skal strategien udarbejdes. FU har bedt
tidligere koordinator Laurids Mortensen om at udføre denne opgave som
konsulent.
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6. Drøftelse af brev fra Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen
udsendt til borgmestre og LAG-formænd efter mødet den 8. december
2015 i København.
Tage orienterede om brevet. LAG ordningen bliver beskåret med ca. 30%.
Disse skal medfinansiere regeringens landbrugspakke. Tage er stærkt
utilfreds med nedskæringen og ikke mindste den måde nedskæringen er
foretaget på, da der på mødet den 8. december ikke blev så meget som
antydet, at der ville komme nedskæringer, tværtimod var ministeren fuld af
roser og lovord om LAG-ernes arbejde og resultater.
Bestyrelsen udtrykker sin undren over at LAG’erne skal bære en så stor
andel af beskæringerne i forholdt til andre områder i landdistriktsprogrammet. Specielt set i lystet af, at ministeren samtid med
informationen om reduktionen af LAG midlerne, udtrykker stor tilfredshed
med LAG’enes indsats og en erkendelse af, at LAG-midlerne kan noget
helt særligt.
Bestyrelsen udtrykker ligeledes bekymring for, med den løbende
reducering og omprioritering i midlerne, om det fremadrettet kan blive
vanskeligt at få engagerede bestyrelsesmedlemmer, der er villige til at
bringe den nødvendige frivillige indsats i LAG-regi. Mange bestyrelsesmedlemmer er netop stærkt motiveret af arbejdet i LAG’regi, fordi det
konkret giver mulighed for at hjælpe lokale virksomheder og organisationer
til at realisere deres mål og udvide deres potentiale til gavn for Thy og
Mors.
Det er meget bekymrende, at regeringen har et så snævert syn på
landdistrikterne, at det eneste de prioriteret er landbruget.
7. Gennemgang af 9 projekter, som LAG Thy-Mors har modtaget til
1. ansøgningsrunde 2016.
De 9 modtagne projekter blev gennemgået med følgende resultat:
Fire projekter blev indstillet til tilskud på i alt kr. 865.000.Et projekt blev ikke behandlet.(Projektet opfylder ikke kravet vedrørende
selvejende institutioner, der højest må få halvdelen af driftsudgifterne dækket af
offentlige tilskud til at varetage opgaver, som offentlige myndigheder normalt
varetager, kan komme i betragtning.)

To projekter blev opfordret til at genfremsende ansøgning, når projekterne
bliver mere konkrete.
To projekter fik afslag på grund af lav score, manglende effekt og
manglende opfyldelse af strategien.
Følgende projekter blev indstillet til støtte:
Surfcamp Faciliteter og Surfboards genbrugsdesign, ansøger Mor
Melukai, Udvidelse af virksomhed med nye faciliteter der tiltrækker nye
målgrupper og udvider virksomhedens sæson. Budget kr.: 416.586.Indstilling kr.: 200.000.- Effekt efter 2 år: 4 arbejdspladser
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Flade Agora, ansøger Flade Agora. Skabe et rum der kan styrke
fællesskabet, synligøre og øge livskvaliteten i lokalområdet, danne
grundlag for områdets deleøkonomi og som kan blive hjælp til selvhjælp og
fremtidens menneskelige nerve i området. Budget kr.: 572.364.- Indstilling
kr.: 100.000.- Effekt: 5 stk nye fritidsaktiviteter, Antal personer der
forventes at gøre brug af faciliteterne: 100 personer.
Udvidelse af brænderiet Limfjorden, ansøger Ole Mark. Udvidelse af
lager- og besøges-faciliteter, samt etablering af nicheproduktion. Budget
kr.: 854.837.- Indstilling kr.: 425.000.- Effekt efter 2 år: 2 arbejdspladser
Indstilling blev senere ændret til kr. 340.000.- på grund af, at der højest
kan gives 40% i tilskud til fødevarevirksomheder.
Vækst og Udvikling i Regional Madkultur Thy/Mors, ansøger Regional
Madkultur Thy/Mors. Udvikling af netværk, gennemførsel af vækstskabende strategiforløb, og profilering gennem fælles butik og brand.
Budget kr.: 450.000.- Indstilling kr.: 225.000.- Effekt efter 2 år: 5
arbejdspladser (hos medlemsvirksomhederne)
8. Eventuelt
Der var intet under dette punkt

Venlig hilsen
Tage Leegaard
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Mødedeltagelse for LAG Thy-Mors
Bestyrelsesmøde den 11. januar 2016

Tage Leegaard
Tore Müller

Niels Møller

Fravær uden afbud

Helle Frostholm Skærbech
Louise Kjærsgaard Bertelsen
Verner Hastrup Petersen

Afbud

Ole Steen Larsen
Knud Erik Jensen
Christian Kjær
Ove Laustsen
Kjeld Bak
Ellen Philipsen Dahl

Afbud

Bente Bang
Lars Christensen
Rikke Jensen
Svenning Thomsen

Afbud

Chresten Søndergaard
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