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REFERAT
1.

GodkendelseDronninglund
af dagsorden.
Ingen bemærkninger og godkendt

2.

Formanden har ordet.
Velkomst

3.

Projektstatus – og bevillinger i forhold til LAG NORD´s udviklingsstrategi v/ Tove

DAGSORDEN

Vi bevæger os i den rigtig retning, set i forhold til indstilling af midler i de enkelte kategorier, specifikt i forhold
til flere ansøgninger, der også har fokus på helårsturisme. (se bilag)
LAG NORD har frem til nu modtaget 115 ansøgninger, heraf har 26 % fået afslag, 22 % har trukket eller aflyst
projektet, 25 % er stadig aktive projekter og 27 % er afsluttet og udbetalte projekter. (se bilag)
Udbetalinger: Frem til nu er der indstillet for 12,9 mio., heraf er de 7,5 mio. udbetalt til projektholderne. Vi har
indtil videre undgået sanktioner og klagesager.
Med udgangspunkt i PROMIS har vi vurderet
- Vores bevillingsstørrelse i forhold til de øvrige LAG´er i Danmark.
- Udvikling i antal ansøgninger hen over perioden, også set i forhold til den generelle udvikling i alle LAGér i
Danmark
- LAG NORD´s udvikling i ansøgningernes dødvægt, hvor der ses en positiv udvikling i forhold til sidste år.
4.

Opfølgning på beslutninger fra sidste år v/ Frode
På sidste evalueringsmøde havde vi fokus på bl.a. følgende:
Dødvægt: Her har vi ved hver ansøgning, vurderet om LAG´ midler vil gøre en forskel. Det har haft effekt og det
fortsætter vi med.
Events: Sidste års beslutning om at støtte events, og evt. projektansættelse til koordinering, har ikke i det
forgangne år resulteret i ansøgninger, med det fokus. Hvorfor?
Møde med politisk vinkel: Møde planlagt til 11. september 2018, men måtte desværre aflyses p.g.a. for ringe
tilmelding, specielt fra kommunalpolitisk side, således at mødet formål ikke blev opfyldt.
Aktiviteter som ”Løvens Hule” og ekskursioner ikke afholdt i 2018.
Bestyrelsen drøftede følgende spørgsmål til brug for udarbejdelse af årsrapport:
- Projekternes effekter.
- Projekternes kvalitet.
- Udviklingsstrategien og opnåelse af mål.
- Inddragelse af andre, væsentlige tiltag af betydning, netværksskabende aktiviteter.
- Samarbejde med Sverige.
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5.

LAG NORD´s prioriteter fremadrettet – uddeling af midler.
Mere fokus på få de rigtig gode projektansøgninger. Det blev besluttet at LAG NORD i 2019 skal forsøg at
deltage i lokale messer og ved lokale erhvervsforeningers generalforsamlinger m.v.
Alle bestyrelsesmedlemmer vil orientere FU og koordinator om disse lokale møder og aktiviteter, samt indgå i
en vagtplan på messer.

6.

LAG NORD´s prioriteter fremadrettet – udviklings aktiviteter.
FU fremlagde et forslag om at LAG Nord skulle arbejde videre med at udvikle fritids faciliteter i naturen idet
nordjyske. Der skal være til brug for både de lokale og turisterne. Etableringen af en organisation til at fremme
dette skal overvejes. Det hele skal ske i tæt samarbejde med kommunerne og regionen. Muligheden for at
samarbejde med Sverige og andre LAG´er blev også nævnt.

Arbejdsgruppe nedsat, bestående af FU og Flemming Nielsen, der vil arbejde med et oplæg ang. udvikle fritids
faciliteter og naturturisme, i det nordjyske
.
7.

Evt.
Intet
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