Bestyrelsesmøde LAG NORD
Evalueringsmøde
10/2016
D. 6. december 2016 kl 17.00
Sted: Kultur café Jyske Aas, Slotsgade 2, 9330 Dronninglund

REFERAT

Liste Navn

Dronninglund

Status

Underskrift

FM

Frode Thule Jensen

DeltogDAGSORDEN

B

Ivan Leth

Afbud

B

Jette Løgsted

Deltog

B

Birthe Løgtved

Deltog

B

Finn Risom

Afbud

B

Lars Mellemkjær

Deltog

SB

Hans Jørgen Nygaard

Deltog

E

Jens Holmsberg

Afbud

E

Keld Emil Damsgaard

Deltog

E

Peder Key Kristiansen

Deltog

E

Lars Hedegaard

Afbud

E

Jacob Vilhelmsen

Afbud

F

Poul Berg

Deltog

F

Gerda Jensen

Deltog

F

Søren B. Sørensen

Deltog

F

Peter Hvid Jensen

Deltog

F

Mogens Berg

Deltog

Kom

Brian Kjær

Deltog

Kom

Mette Harddam

Afbud

Kom

Jens Andersen

Deltog

Kom

Peter H.S. Kristensen

Deltog

Kom

Børge Bech

Afbud

Kom

Morten Bjerg Jakobsen

Deltog

Reg

Henrik Buchhave

Deltog

1

Egenkontrol af beslutningsdygtighed:
a) Det kunne konstateres at mere end halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen deltog i
mødet, heriblandt formanden eller næstformanden
b) Det kunne konstateres, at myndighedsrepræsentanterne udgjorde under halvdelen af
de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

X Ja
⃝ Nej
X Ja
⃝ Nej

1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2.

Formanden har ordet.
- Velkomst og herefter en runde med alle medlemmers kommentar til arbejdet i LAG NORD i 2016.

3.

Det har vi i LAGNORD været stolte af i 2016?
De 3 gruppers kommentar (se bilag 1)
Opsummering:
-

4.

Bestyrelsens samarbejde
Antal og bredde i ansøgninger
Bestyrelsens egen initiativer (Fælles arrangementer/ ”Udviklings - LAG”)
Netværket i forhold til koordinators arbejdspladser

Hvilke prioriteringer skal vi foretage i fremadrettet, med 30 % reduktion af midler til projekter?
De 3 gruppers kommentar (se bilag 2)
Opsummering:
-

Reduktion i antal projekter vi støtter, og ikke reduktion i støttebeløb.
Øget fokus på:
Erhvervsprojekter: Fokus på innovation/ placering i ”landdistriktet”/
Levevilkår: Fokus på sammenhængskraft i lokalområdet / lokalt engagement.
Vi bør møde projekter med mere specifikke forventninger, for at sikre os projektets kvalitet og at det
kommer godt igennem forløbet.
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5.

Hvilke prioriteringer skal vi foretage fremadrettet, med 30 % reduktion af midler til drift af LAG, og samtidig
stigende administrative krav?
De 3 gruppers kommentar (se bilag 3)
Opsummering:
- Sekretariatsbistand til projekterne skal være uændret.
- Egne projekter i det omfang der er råd
- Netværkssamarbejdet LAG, kommuner og region skal prioriteres
- Servicering af bestyrelsen skal være uændret.

6.

Generel evaluering af LAG NORD´s arbejde.
-

Vi har lykkes som en samlet LAG for de 3 kommune.
Vi har formået at være en udviklings-LAG og ikke kun en uddelings-LAG.
Vi har haft godt projekter og det adm. har fungeret.
Vi har skabt synlighed og samarbejde

7.

Opsamling.
Formanden sammenfattede de vigtigste punkter:
Vi fortsætter med koordinator på fuld, om med de nuværende arbejdspladser.
Reduktionen på 30% medfører at vi i 2016 begrænser alle selvstændige initiativer i LAG NORD.
Støtte beløbene fastholdes på nuværende niveau.
Fordeling af ansøgningerne i en stor, en lille og en opsamling fastholdes
Erhvervsprojekter: Fokus på innovation/ placering i ”landdistriktet”/
Levevilkår: Fokus på sammenhængskraft i lokalområdet / lokalt engagement.

8.

Evt.
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Bilag 2:

Det har vi i LAGNORD været stolte af i 2016?
-

-

Mange ansøgninger.
Gode innovative projekter (insekter/mobile grisestalde)
God bredde i projekterne.
Sammensætning i bestyrelsen => åbnet øjne op for andre projekter.
Ingen fokus på kommunegrænser
Projekter får en god sekretariatsbistand.
Udviklet Facebook for landsbyerne. God ide både udadtil og indadtil.
Toves arbejde er godt organiseret, bringer kommunerne samme. Rådgivning/hjælpefunktion.
Den nye organisering af ”Hestene i Lysets Land”, selvbærende.
Støttet mange gode projekter, både arbejdspladser og levevilkår.
At vi fik det til at fungere i bestyrelsen, med de 3 sammenlagte kommuner
At det er lykkes med en dialog med kommunerne.
Synlighed er øget ved, at Tove har kontor på rådhusene/regionen
Facebook – Den gode landsbyhistorie

Negativet- at LAG organisationen ikke har formået at undgå på de 30 % - trods god indsats fra LAG NORD´s
formand)
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Bilag 3:
Hvilke prioriteringer skal vi foretage i fremadrette, med 30 % reduktion af midler til projekter?
-

Perspektivering i projekterne – mere end hobby – innovativt
Rammer uændret hellere færre projekter.
Lokalt engagement i projekter.
Fokus på sammenhængskraft i lokalområdet.
Tilstræbe fordeling af midlerne i puljerne – 50-30-20
Flere større bysamfund skal udelukkes (hvor der er selvbærende kræfter nok)
Minimal reduktion af midler til arbejds- /erhvervsprojekter (50-50).
Ikke gå fra større midler til det/de valgte projekter.
Færre projekter.
Ikke sænke beløbet (300.000 kr.)
Den lokale opbakning er vigtig.
Ved store projekter betyder beløbet mindre, har blot brug for at synliggøre den lokale opbakning (overfor
større fonde).
At møde projekter med mere specifikke forventninger, f.eks. fortælle ”Ole opfinder” at han har brug for en
administrator.

Bilag 4:
Hvilke prioriteringer skal vi foretage fremadrettet, med 30 % reduktion af midler til drift af LAG, og samtidig
stigende administrative krav?
-

Den konsultative bistand til projekterne skal bibeholdes.
Egne projekter i det omfang der er råd
Netværkssamarbejdet LAG, kommuner og region skal prioriteres
Løn og projektbistand uændret, samt servicering af bestyrelsen.
(Kan vi servicere en LAG mere ?)
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