Aktivitetshuset i Bjergby 29. Juni.

Beretning LAG Nord 2020
Jeg glæder mig igen over de mange initiativer vi har taget i LAG Nord i det sidste år. Når det så er sagt må
jeg også erkende at ikke alle initiativer lykkes det at gennemføre.
Noget af det der ikke lykkes var afholdelse af et vælgermøde i forbindelse med folketingsvalget.
PP vælgermøde.
I forbindelse med folketingsvalget i juni måned 2019 besluttede vi at afholde et vælgermøde med fokus på
vækst og udvikling i landdistrikterne. Et anderledes møde hvor deltager skulle side i grupper af 8-10
personer samme med en kandidat. Efter hvert kvarter skulle kandidaterne så rotere mellem de forskellig e
borde. Mødet måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger. De folketingskandidaterne som vi
inviterede tilmeldte sig stort set alle sammen. Ærgerligt.
Og nu noget mere glædeligt.
I oktober måned fik alle LAG-er i Danmark en tidlig jule gave idet regeringen tilbageførte de 30 mio. kr. som
den tidligere regering fjerne fra LAG-erne i 2015. LAG-erne i Danmark fik igen mulighed for at uddele 93
mio. kr. som vi havde i de 2 første år.
Dog blev der indført en krav til de 30 mio. kr.: De skulle bruges til projekter der fremmer Bæredygtig
Udvikling og Grøn Omstilling.
PP BUGO midler.
Dette krav ser bestyrelsen ikke de store problemer i, på mange måder sparker man en åben dør ind. Mange
af de ansøgninger vi modtager i bestyrelsen indeholder ønsker der fremmer en klima venlig udvikling.
For LAG Nord betyder dette at vi går fra årligt at have
I 2019 havde ca. 3.8 mio. kr. Til uddeling, mod 2.6 mio. kr. i de tidligere år.
PP bevillinger.

Jeg kan ikke stå her uden at nævne Cororna. Det vedrører godt nok ikke 2019 som egentlig er det år min
beretning omhandler. Først og fremmest er det Corona krisen og konsekvenserne deraf som er årsagen til
at denne generalforsamling først afholdes her i slutningen af juni.
Jeg har den største respekt for Mette Fredriksen og resten af folketingets konsekvente nedlukning af store
dele af samfundet. Det var godt og rettidigt! Omkostningerne ved nedlukningen er enorme for store dele af
samfundet. Det gælder også landdistrikterne, som er det vi har fokus på. Rigtig mange at de små mikro
virksomheder, som vi i LAG Nord har fokus på er hårdt ramt. Det er typisk enkeltmandsvirksomheder, som
endda i mange tilfælde drives samtidigt med et lønarbejde. Den kombination har ikke gjort det nemt at få
del i de mange forskellige hjælpe pakker.
Hertil skal lægges at turister for mange af disse virksomheder er en væsentlig del af kundegrundlaget. Hele
påsken, og de andre miniferier der plejer at være i forsommeren forsvandt i corona nedlukning.

Med baggrund i corona krisen besluttede regeringen i maj måned i år at melde ud at der i 2021 fortsat vil
være 93 mio. kr. til uddeling i LAG-erne i 2021, hvilket vi er meget glade for. En del af midlerne ca. 5-8%
bliver formodentlig øremærket til opstart af de nye LAG-er, som skal arbejde i perioden 2022- 2027. Igen
her vil der være et krav om at 30% bruges til projekter der fremmer Bæredygtig Udvikling og Grøn
Omstilling. Som tidligere nævnt ser den nuværende bestyrelse ikke de store problemer i denne binding. Det
er dog alt afgørende at, det sker som en integreret del i den kommende udviklingsstrategi.
Men da så op lukningen endeligt kom i gang, har det været meget skuffende at se den vilkårlighed der har
præget det hele. Der har på intet tidspunkt været lagt en plan, som med udgangspunkt i sundhedsfaglige
kriterier, var styrende for hvorledes op lukningen skulle gennemføres. Tilbage står det indtryk at de
befolkningsgrupper der har størst politisk bevågenhed kunne ”gennemtvinge” åbning at netto deres
område. Jeg skal her pointere at min kritik er rettet mod det samlede Folketing.
I efteråret gennemførte LAG Nord de først dele af et samarbejdsprojekt med LAG ”Leader Gøteborg
Insjorike” som holder til 15-20 km. Øst for Gøteborg
PP Sverige
Målet er at vi i fællesskab på tvær af landgrænser udvikler og styrker kultur og naturturismen i vores
respektive områder. Fokus er på de mindre aktører og hvilket samarbejdsmodeller der kan fremme deres
udviklingsmuligheder. Specielt vil vi gerne styrke netværket på tværs af landegrænser,
Bestyrelsen for LAG NORD ønskede selv at være tovholder på projektet, frem for at vælge en
projektansættelse. Vi mente der lå megen læring i selv at stå for projektet.
Projektet består primært at 2 dele:
1) Der gennemføres 2 Studiebesøg - hvor der deltager op til 10 repræsentanter fra hvert land.
Mødernes formål er at skabe forståelse og indsigt i hvorledes man i det pågældende områder,
styrker og udvikler kultur og naturturismen. Det skal ske gennem projektbesøg og
erfaringsudvikling mellem deltagerne.
Deltager er specielt rettet mod aktører der har potentiale for at fremme udviklingen på tværs af de
forskellige områder, og ikke kun eget interesseområde. Deltager kan være både privat, virksomheder og
kommunale ansatte.
2) Der gennemføres 2 netværksmøder:
Her kan alle aktører der har interesse i erfaringsudveksling, deltage – også når det kun har interesse, inden
for egen virkeområde / virksomhed. Deltagerantallet er her op til 35.
På grund af corona har vi ikke kunnet afvikle det sidste netværksmøde som skal ske i Danmark.

På sidste års generalforsamling brugte jeg en del til til på at snakke om Outdoor aktiviteter. Baggrunden for
at vi i bestyrtelsen sætter fokus på Outdoor turisme, er at vi 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.
Der er brugt megen tid på fintænke disse intentioner i løbet af 2019, og det endte også med at LAG Nord
igangsatte sit eget projekt med Titlen ”De Mange Dråber Små”

PP de mange Dråber Små.
Hvad handler det om
Idéen er at skabe en digital platform – ”Mød Vendsyssel” – eller ”Visit Vendsyssel” - hvor små og
mellemstore aktører såsom iværksættere, mikrovirksomheder, frivillige, foreninger og andre ildsjæle kan
markedsføre sine aktiviteter og oplevelser til små penge.
Der findes en stor mangfoldighed af mindre aktører i Vendsyssel (oplevelser, arrangementer osv.).
Platformen vil hjælpe med at gøre disse synlige overfor turister samtidig med at også folk udenfor det
umiddelbare nærområde bliver opmærksom på aktiviteterne.
Der skulle tilknyttes et betalings- og tilmeldingsmodul til den digitale platform. Budgettet var på godt
1.000.000 hvoraf LAG Nords bestyrelse bevillige 450.000 kr. Pengene skulle i høj grad gå til løn til
ansættelse af tovholder i en 2 årig periode. Undervejs blev der etableret en forening som projektet blev
overdraget til. Foreningen kunne dog ikke skaffe den nødvendige medfinansiering på mindst 450.000 kr.
hvorfor projektet er gået i dvale, og pengene kom tilbage til LAG Nord og blev genuddelt i foråret 2020.
Personligt tror jeg fortsat meget på ideen om en fælles digital platform - hvor små og mellemstore aktører
såsom iværksættere, Micro virksomheder, frivillige, foreninger og andre ildsjæle kan markedsføre sine
aktiviteter og oplevelser til små penge.
Jeg tror også på at ideen om at deltager kun skulle betale for at være tilstede på platformen hvis der bliver
solgt en oplevelse er den rigtige, altså deltagerne har kun udgifter når der er indtægter. Evt. med en form
for abonnements betaling.
Den helt store udfordring er det behov der er for ansættelsen af en proceskonsulent, som skal udføre det
opsøgende arbejde, med at fortælle om platformen og dens intentioner. Det er let at lave en platform med
et betalings modul, udfordringen er at få den synliggjort og at få skabt den helt nødvendige volumen. Dette
kræver ansættelsen af en proceskonsulent i 2 år. Det lugter dog så meget af ”drift” at det er svært at finde
pengene i div. fonde.
Nu kommer der lidt genbrug fra tidleger beretning.
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.
PP instruks EVENT
I bestyrelsen har vi snakket en del om at, vi har støttet mange ”mursten” altså etablering af faciliteter.
Men vi vil også gerne støtte at der skabes aktiviteter i faciliteterne.
Et særkende ved alle de nævnte Events, 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.
Tilsvarende vil vi fortsat meget gerne støtte små lokale møde, kursusdage eller lignende.
PP møder/foredrag

Samarbejdet eller rettere medlemskabet i Landdistrikternes Fælles Råd har været en klar styrkelse af det
mere politiske arbejde i LAG foreninger. Vi har gennem LdF fået et talerør som har forbavsende stor
lydhørhed på Christiansborg.
Nu kan vi generelt kun glæde os over den historisk set meget store opmærksomhed der er fra folketingets
sige, mod landdistrikterne.

Egentlig skulle dette være sidste ordinære generalforsamling i LAG Nord, hvis vi skulle følge planen skulle
følge planen. Som følge af de 7 årige budgetter de arbejder med i EU, skulle LAG Nord ophøre med at
eksistere med udgangen af 2020.
Men som følge af Brixit og til dels Corona, er der besluttet at der skal være et overgangsår i 2021, hvor LAG
Nord køre videre, efter den udviklingsstrategi og det regelsæt der blev vedtaget i 2012/13. Med andre ord, i
2021 vil vi i LAG Nord kunne arbejde videre som vi plejer, og uddele midler i næsten samme omfang som i
2020. På det seneste er der endda kommet rygter om at også 2022 bliver et overgangs år.

I bestyrelsen er vi så småt begyndt at evaluerer på denne 7. års periode, med henblik på at give
erfaringerne videre til dem der skal i gang med at op starte en ny LAG.
Alle signaler vi modtager tyder på at der i den ny periode vil være fokus på
PP

1) arbejdspladser
2) liv og gode rammer, samt et nyt tema, nemlig
3) bæredygtig udvikling og grøn omstilling.
Det 3. punkt bæredygtig udvikling og grøn omstilling, skulle dog meget gerne blive en integreret del af de 2
andre punkter. Det vil administrativt være ”dræbende” hvis det blive et selvstændigt tema, vi skal
dokumentere opfyldt.

For egen regning vil jeg gerne på baggrund af de sidste 6 ½ år nævne nogle emner som jeg som jeg mener
man bør overveje i den kommende udviklingsstrategi. I punktform vil det være.

PP
1) Sammensætningen og størrelsen af bestyrelsen
2) Øget inddragelse af kommunerne i udarbejdelsen af udviklingsstrategien, hvis muligt.
3) Bredden af udviklingsstrategien/ eller længden / eller fyrtårne / periodemæssige temaer.

4) Måden vi prioriterer mellem projekterne

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.
PP LAG Nord adresse billede med dig
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 Tak for ordet.

