Til bestyrelsesmedlemmer
LAG Thy-Mors 2014 – 20
29. marts 2016

Referat af bestyrelsesmøde i LAG Thy-Mors
mandag den 4. april 2016 kl. 19.00 på Hotel Vilsund Strand
1. Velkomst
Tage Leegaard bød velkommen
2. Godkendelse og underskrivning af referat fra mødet d. 11. januar 2016
Referat blev godkendt og underskrevet af dagens mødedeltagere
3. Orientering fra formanden
Tage orienterede om den aktuelle status på FLAG. Der er modtaget positiv
tilbagemeldinger på strategien fra Region Nord, Vækstforum og Thisted
Kommune. Strategien er sendt til Indstillingsudvalget til endelig
godkendelse 31. marts. Der er netop modtaget en foreløbig godkendelse
og vi afventer nu den endelige godkendelse og endeligt budget.
Ifølge den nye bekendtgørelse foreligger muligheden for kommunal
mellemfinansiering, der er ansøgt om en rammegodkendelse på kr. 2.0
mio. hos Thisted og Morsø kommuner til dette.
Den 2. maj er der planlagt et mini-årsmøde (formands- og dialogmøde),
programmet for dagen er endnu ikke modtaget, men det er ikke muligt for
formanden at deltage. Det afklares om næstformanden har mulighed for
deltagelse.
4. Orientering fra koordinatoren
Koordinator orienterede om deltagelse i forskellige møder i den forgangne
periode. Flere ERFA møder, et FLAG orienteringsmøde, en PROMIS
Workshop og et TEK møde.
Med hensyn til flytning af mails til Outlook Exchange, har dette været en
langtrukken sag med mange uforudsete vanskeligheder. Desuden er der
rigtig mange gamle forkerte mailadresser der nu vises i det nye system.
PROMIS er blevet opdateret, midt i indstillingsperioden, det fungerer
udmærket, men gav en del forvirring omkring nummerering der pludselig
ændrede sig. Det forventes flere opdateringer i forhold til den forstående
integration af FLAG i PROMIS
Koordinator afholder et lille ”kursus” med gennemgang aktuelle tilsagn for
nye tilsagnshavere. Minikurset skal sikre at projektholdere også rent faktisk
kan få udbetalt deres tilsagn, når projektet er omme.
Koordinator afventer kursus i redigering af Hjemmesiden, sammen med de
øvrige nye LAG’er og FLAG’er.
I næste uge gives, som en del af Thy Erhvervsforums iværksætter kursus,
et lille oplæg om mulighederne i LAG for iværksættere.

5. Status/Opfølgning på åbne/bevillige projekter
Koordinator fremlagde en oversigt med sidst kendte status på projekterne
for 2015 og 2016. Der modtages ikke konsekvent kopi af mails, der sendes
til projektholdere, derfor har vi ikke det nøjagtige overblik. Modtagne
ændringer opdateres løbende.
Efter 2. indstillingsrunde er der brugt kr. 2.180.687 af projektrammen på kr.
2.949.910, dermed resterer der kr. 769.223 i LAG projektrammen.
6. Afvikling af generalforsamling torsdag den 28. april 2016.
Oplæg til generalforsamlingens dagsorden blev gennemgået og godkendt.
FU afklarer forslag til dirigent. Der blev forelagt en oversigt over
medlemmer på valg. Koordinator afklarer med fraværende medlemmer der
er på valg, om de ønsker genvalg. Det blev vedtaget at Jan Bangsholt og
Karsten Willemann er på valg i 2016, efterfølgende indgår de i den
normale valgrotation. Det blev vedtaget at finde en oplægsholder til
før/efter generalforsamlingen, evt. tema kunne være ”Erfaring med
modtagne LAG midler”. Der blev foreslået flere oplægsholdere.
Koordinator afklarer mulighederne sammen med Louise Bertelsen.
7. Orientering om status for integreret LAG Thy-Mors
- Brev fra indstillingsudvalget.
- Ekstra indstillingsrunde – kun for FLAG projekter.
Koordinator orienterede om det modtagne brev fra FLAG indstillingsudvalget omhandlende generelle indstillinger til bestyrelserne.
Det blev besluttet at LAG Thy-Mors afholder en ekstra indstillingsrunde jfr.
ny årsplan 2016. Den forventede budgetramme for FLAG er kr. 2.676.471
til drift og uddeling til projekter.
8. Projektet Livet og Døden på Limfjorden
- en mulighed for et fælles LAG projekt?
Koordinator orienterede om projektet ”Livet og Døden på Limfjorden” der
ikke direkte kunne opnå tilsagn, da projektet anses for normal drift.
Det blev godkendt, at koordinator kunne arbejde videre med projektet, for
at undersøge om der var mulighed for, at ændre det til et LAG projekt med
deltage af flere LAG’er.
9. Habilitet ved indstilling af projekter.
Punktet blev udskudt til næste møde, da det forventes, at der inden længe
kommer et oplæg fra Erhvervsstyrelsen.
10. Indstilling af projekter
Indkomne ansøgninger
041-2
Legehytter
042-2
Sikkerhedsudstyr maritime
043-2
To formidlingssatellitter – uddybet
044-2
Skytte facilitet Thy Hallen
045-2
Livet og Døden på Limfjorden
046-2
Mobil live stream applikation
047-2
048-2
049-2
050-2
051-2
052-2
053-2
054-2

Grøn By
Faciliteter til Nordsøbanen
Scenekunst i skolerne Mors/Thy
Tid til Tanker – Trivselshuset
Hanstholm Madbar
Flade Agora fase 1
Næssundfærgens Ishus
Anlæg grønt område Tilsted

Resultatet af indstillingsrunden var følgende:
041-2 Legehytter, ansøger: Jesperhus Resort ApS, Nykøbing.
Ombygning af almindelig campinghytter til koncept hytter der tematiseres
med Jungledyret Hugo’s univers, med integrerede legefaciliteter inde og
ude, direkte foran hytten.
Budget kr. 1.655.800 / Indstilling kr. 400.000.
Der var ingen inhabile bestyrelsesmedlemmer.
042-2 Projektet er overflyttet til næste FLAG runde.
043-2 To formidlingssatellitter, ansøger: Thisted Kommune. Etablering
af to formidlingssatellitter ved vindmølle testcentret i Østerild,
Indeholdende et vindmølle byggesæt 1:100 og et legeredskab ”Op i
møllen”.
Budget kr. 800.000 / Indstilling kr.300.000.
Der var ingen inhabile bestyrelsesmedlemmer.
044-2 Skytte faciliteter i Thy Hallen, ansøger: Støtteforeningen for
Thisted Skyttekreds, Thisted. Bygning af et nyt og moderne skyttecenter i
forbindelse med Thy Hallen. Faciliteterne får bla. direkte adgang fra hallen
og stor indvendig glasfacade.
Budget kr. 438.070 / Indstilling kr. 219.035.
Christian Kjær var inhabil og deltog ikke i behandling og afstemning.
045-2 Projektet kan ikke behandles da det anses for drift og kan
dermed ikke opnå tilsagn
046-2 Mobil live stream applikation, ansøger: INCENDIUM ApS,
Thisted. Udvikling af applikation til at sende og modtage real livevideostreaming via mobiltelefon eller tablet.
Budget kr. 243.304 / Indstilling kr. 121.652.
Der var ingen inhabile bestyrelsesmedlemmer
047-2 Blev indstillet til afslag
048-2 Blev indstillet til afslag
049-2 Scenekunst i skolerne Mors og Thy, ansøger Limfjordsteatret,
Nykøbing. Etablering af ”LIMeren – et værksted for scenekunst”, en
teaterpædagogisk afdeling, der gør det muligt at sætte scenekunst på
skoleskemaet på Mors og i Thy.
Budget kr. 420.000 / Indstilling kr. 210.000.
Tore Müller var inhabil og deltog ikke i behandling og afstemning
050-2 Blev indstillet til afslag
051-2 Hanstholm Madbar, ansøger: Morten Manaa Kristensen, Klitmøller.
Etablering af nyt madsted i Hanstholm. Et madsted med reel madlavning
baseret på enkelhed, kvalitet og smag, afslappet stemning og
underholdning i øjenhøjde. Budget kr. 125.889 / Indstilling kr. 50.000.
Der var ingen inhabile bestyrelsesmedlemmer

052-2 Flade Agora fase 1, ansøger: Flade Agora, Flade. Udvikling af
rammerne for aktiviteter der kan styrke fællesskabet, synligøre og øge
livskvaliteten i lokalområdet. Dette er en revideret udgave af projektet
Flade Agora der blev indstillet i 1. runde.
Budget kr. 230.000 / Indstilling kr. 115.000.
Der var ingen inhabile bestyrelsesmedlemmer
053-2 Blev af projektholder trukket før behandling. Projektet
indsendes i ændret form til FLAG runden
054-2 Blev indstillet til afslag
11. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.
Venlig hilsen
Tage Leegaard
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