Jeg glæder mig i denne tid, ja jeg ved godt det ikke er jul, men jeg mener virkeligt at vi har noget at
glæde os over. Altså så, alle os, der gerne ser et Danmark i balance, et Danmark hvor der er vækst
og udvikling i hele landet.
Der har aldrig været mere fokus på udvikling i landdistrikterne end der er i disse år.
Jeg deltog sammen med Poul Berg i Landdistrikternes Fællesråds Årsmøde og generalforsamling. Årsmødet
havde stor opmærksomhed fra Folketinget idet 4 parti leder deltog inkl. statsministeren. Det vigtigste
budskab fra denne side er en bred erkendelse at udflytning af arbejdspladser er godt og man vil nok
fortsætte med dette, uanset farve på ny regering. Mest positivt var at der var klare meldinger om, at der
skal også udflyttes uddannelses institutioner, eller rettere der skal oprettes afdelinger af uddannelses
institutionerne rundt omkring i landet. Dette også uafhængigt af regeringsfarve.
Men også på sundhedsområdet er det kommet et fokus på de problemer der er med dækning af
praktiserende læger, af ambulanceberedskabet. På kulturområdet er der også klare tegn på at der skal
være en mere rimelig fordeling af de statslige midler på dette område. Der kunne nævnes andre områder
hvor der er øget fokus på et Danmark i balance. Så jeg mener der er grund til at gå rundt og glæde sig.
På generalforsamlingen sidste år omtale jeg dannelsen af en paraply forening for alle LAG-er i Danmark.
Dengang troede jeg, at det var det, vi var på vej til. Formålet var at varetage det politiske arbejde for at
sikre LAG.-ernes vilkår i den kommende periode 2020 til 2027. Sådan gik det ikke, og for nu at gøre det kort
endte det med at vi på LAG årsmødet besluttede at de enkelte LAG i stedet skulle melde sig ind i
Landdistrikternes Fællesråd med virkning fra 2019. I dag er der således 22 af de 26 LAG der har meldt sig
ind i Landdistrikternes Fællesråd. LAG-erne er blevet en medlemsgruppe i Landdistrikternes Fællesråd, På
samme måde som kommunerne er det. Det betyder også at vi har fået indvalgt en repræsentant i
bestyrelsen. Det er en langt bedre beslutning end det med paraply foreningen. De fleste af os har sikret
bemærket, at Ldf med deres formand Steffen Damsgård, har meget stor opmærksomhed i medierne og
ikke mindst på Christiansborg. Så nu er det først og fremmest LdF der skal varetage det politiske arbejde
med at sikre at vi LAG-er efter 2020 og ikke mindst, at vi har rimelige vilkår. Der var mange repræsentanter
fra LAG-erne til mødet.
I LAG Nord har vi i 2018 haft rigtig mange og gode ansøgninger, hvilket har den konsekvens at vi ikke har
kunnet efterkomme alle ønsker, så der er helt klart nogle der er blevet skuffet. I bestyrelsen glæder vi os
over de mange ansøgninger der er til erhvervsprojekter. Det er vigtigt at vi har stor fokus på at
erhvervsudviklingen ikke kun sker omkring de største byer og de 3 store havne. Vi glæder os også over, at
mange af ansøgningerne om bedre rammevilkår i landsbyerne, er støre fællesansøgninger fra det enkelte
lokalområde. Vi kan konstatere at man mange steder har fokus på at samle aktiviteterne på færre
matrikler, samt at der er stigende fokus på profilering.
Det sidste med profileringen er et af målene i LAG Nord udviklingsstrategi, hvor vi har haltet lidt med at
leve op til målet. Så vi ser gerne at der kommer ansøgninger som ind tænker dette.
Samlet set har LAG NORD pr 31/ 12 2018 modtaget 115 ansøgninger, heraf har 26 % fået afslag, 22 % har
trukket sig eller aflyst projektet, 25 % er i gang med at gennemføre projekter og 27 % har gennemført
projektet og fået udbetalt deres tilskud.

PP bevillinger
Sagt på en anden måde, vi har bevilliget tilskud for 12,9 mio., heraf er de 7,5 mio. udbetalt hvilket vil sige at
projektholderne har gennemført projektet. Vi har indtil videre undgået sanktioner og klagesager.
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)
Sidste år nævnte jeg også, at vi har valgt at sætte fokus på Outdoor turisme, da vi i bestyrelsen mener at
dette område ligger lige for, at gå til for landdistrikterne. Hertil kommer at det er meget oppe i tiden, så det
er nu, vi skal kende vores besøgstid. Vi havde i den forbindelse på generalforsamlingen et oplæg af Jakob
Kirkegaard Larsen fra Dansk Kyst og Natur Turisme i Aabybro om Outdoor Turisme i Landdistrikterne.
PP Outdoor kan du finde et billede fra sidste år?
Efterfølgende har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe med Tove, Flemming, og undertegnede, som har
arbejdet videre med Outdoor turisme. Vi har holdt møder med de ledende medarbejder inden for turisme i
hver af de 3 kommuner. Dette med 2 formål: dels søger vi inspiration, dels vil vi gerne sikre os at vi ikke går
dem i bedene samt på sigt etablerer et samarbejde. I alle 3 kommuner ser man positivt på vores initiativ. Vi
har besøgt Dansk Kyst og Naturturisme i Åbybro, samt Naturturisme I/S i Svendborg. På trods af ønsket om
at blive konkret vedbliver vi med at være søgende efter flest mulige informationer. Det er dog planerne at
vi vil udarbejde en ansøgning til bestyrelsesmødet i september. På nuværende tidspunkt tyder det på
dannelsen af en forening med ansættelse af en ”kriger” (koordinator) på deltid i 2 år. Foreningens formål
er: ” noget med at være initiativtager til aktiviteter inden for naturturisme”. Aktiviteterne skal have
deltagelse af mindst 2 aktører, meget gerne med inddragelse af foreningslivet. Foreningen skal udbyde
aktiviteterne, men skal ikke stå for dem.
Sidste år nævnte jeg at LAG Nord gerne ville LAG Nord gerne støtte EVENT

Vi kan alle komme i tanke om Events, der er med til at styrke et lokalområdet, lad
mig nævne nogle af de store: Middelalderdage Voergård slot, Hjallerup Marked,
Skagen Festival. Inden for idræt kan nævnes: Dana Cup i Hjørring, Cup nr. 1. i
Frederikshavn og i Dronninglund Cup. Men der er også små eksempler: Frønse cup i
Østervrå. Et stort kendetegn ved disse arrangementer er en meget stor lokal
involvering. Det er noget man står sammen om lokalt. Men som noget meget
væsentligt, er der ofte tale om et overskud, der er med til at understøtte aktiviteter i
lokalområdet. Bestyrelsen har besluttet, at Events kun støttes hvis der inden for 3 år
kan forventes et overskud. Et overskud til gavn for lokalområdets andre aktiviteter.
PP instruks EVENT)
Tilsvarende vil vi fortsat meget gerne støtte små lokale møde, kursusdage eller
lignende.
PP Møder

I bestyrelsen har vi flere gange diskuteret udfordringen med at skabe øget kendskab til LAG Nord. Som
noget nyt vil vi derfor deltage i lokale messer og lignende aktiviteter, hvor det giver mening at have en
stand. I går søndag havde vi således en stand på Tårs Messen. Vi deltager som altid gerne ved
generalforsamlinger og andre møder hvor det giver mening.
På onsdag er vi 3 LAG formænd der skal deltage i et informationsmøde og workshop om EU's fremtidige
landbrugspolitik.
PP (print Screen 2 stk.) du evt. laver
Som optakt til dette møde er der udarbejdet en SWOT analyse der skal se på styrker & svagheder samt
trusler & muligheder.
Tak til de 3 kommuner for et godt samarbejde, her tænker jeg først og fremmest på det samarbejde som
Tove har med de 3 kommuners ”landdistriktsudvalg”. LAG Nord er også meget glad for vores aftale om, at
Tove på skift har arbejdsplads på de 3 rådhuse. Det er meget gavnligt for Tove og dermed for LAG Nord, at
have en tæt kontakt til de 3 forvaltninger.
Tilsvarende også tak til regionen for samarbejdet, her er det specielt aftalen om at Tove har arbejdsplads i
regionshuset, jeg tænker på.
Tak til bestyrelsen for det engagement, I viser, når vi behandler de mange ansøgninger. Vi tager nogle
gange en større diskussion om en enkelt ansøger men det er kun godt. Generelt er vi dog meget enig i vores
syn på ansøgningerne.
PP LAG Nord adresse billede med dig.

PP Tak for ordet.

