LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern
Bestyrelsesmøde
Onsdag den 21. januar 2015 kl. 18.00 i Bøvling Hallen, Fårevej 141, 7650 Bøvlingbjerg
Deltagere: Bente Tang, Ove Damgaard, Jørgen S. Bilgrav, Kim Jørgensen, Lars Jespersen, Leif
Christensen, Torben Nørregaard
Afbud: Anette Gaasdal, Bertel Jensen, Elvin Eckerberg, Jens Erik Damgaard, Steffen Damsgaard
Fraværende: Henrik B. Kristensen

UDKAST REFERAT
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 27.10.2014
Beslutning:
Godkendt.

2. Fiskerilag
Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter har i brev af 11. november 2014 oplyst, at der
etableres Fiskeri lag (FLAG) i den nye programperiode i 16 kommuner + nogle af småøerne,
og at vore to kommuner er iblandt de 16 udpegede. Ministeren skriver i sit brev: ”Jeg kan
anbefale, at I overvejer at integrere indsatsen med de lokale aktionsgrupper, der er under
oprettelse i landdistrikterne.” Den tidligere FLAG i området forventes at indgive ansøgning
om godkendelse, se vedlagte mail fra Steen Davidsen
Beslutning:
LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern søger om også at blive Fiskerilag med de
hovedbegrundelser,
at der kan skabes synergi i forhold til projekterne,
at bottom up princippet tilgodeses,
at der ikke er nogle i fiskeriområderne, som mister indflydelse, fordi de sikres plads i
bestyrelsen,
at opgaven kan varetages af den eksisterende organisation, så der ikke skal oprettes
yderligere administrative enheder,
at der er geografisk nærhed, fordi Lag’en allerede er til stede i området,
at den eksisterende lag er synlig i området og
at vi er etableret og dermed er klar til at gå i gang.
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3. Projektplan for iværksætteri, herunder nicheiværksættere
I Lag’ens udviklingsstrategi er der stort fokus på erhvervsudvikling og iværksættere i
landdistrikterne. For at få sat gang i arbejdet har Flemming Jensen udarbejdet et oplæg til
projektplan, som vedlægges dagsordenen.
Beslutning:
Projektplanen blev godkendt.

4. Mødekalender
Forslag til mødekalender for 2015 vedlægges dagsordenen.
Beslutning:
Forslaget blev godkendt med tilføjelse om 2 kick-off borgermøder hhv. 18.2. i RKSK
og 24.2. i Klinkby samt ansøgningsfrister 30.4.2015 og 7.9.2015.

5. Generalforsamling
Foreløbig drøftelse af afvikling af generalforsamlingen. Der er evt. mulighed for en mere
detaljeret behandling af punktet på næste bestyrelsesmøde.
Beslutning:
Generalforsamlingen søges afholdt i Vedersø Kulturcenter. Overordnet program:
Generalforsamling gl. Lag’er ca. kl. 17-18, spisning 18-19 og generalforsamling 19-21.

6. Projektoversigter fra de 2 gamle Lag’er
På sidste bestyrelsesmøde blev der udtrykt ønske om at få indblik i, hvilke projekter, der er
gennemført i sidste programperiode i de to kommuner. Der er mulighed for mundtlige
orientering om udvalgte projekter. Listerne vedlægges dagsordenen.
Beslutning:
Til orientering

7. Evt.
Beslutning:
Formanden orienterede om
• Godkendelse af udviklingsstrategi
• Vi har ikke indsendt forslag til MBBL’s landdistriktspris og bestyrelsen gav
udtryk for, at vi heller ikke gør det fremover
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•
•
•
•
•
•

Ansættelse af koordinatorer
Formandsmøde i Odense
Kommende formandsmøde til marts
Dansk Lag-repræsentation ved EU møde
Café møde i RKSK sammen med Landdistriktsrådet
Møde med RKSK om fødevaresatsning

Torben Nørregaard orienterede om Årets Landsby 2015. Der er indkommet 9 forslag,
heriblandt 2 fra vores Lag.
Poul Nystrup Christensen orienterede om godkendt administrationsramme fra MBBL
på 709.710 kr. i 2015 og uddelte justeret budget.

