Bestyrelsesmøde
LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern
Tirsdag, den 23. september 2014 kl. 18.00 i Tangsøcentret, Solvangen 15, 7660
Bækmarksbro

Beslutningsreferat
Deltagere: Bente Tang, Ove Damgaard, Jørgen S. Bilgrav, Anette Gaasdal, Bertel Jensen, Elvin
Eckerberg, Kim Jørgensen, Lars Jespersen, Leif Christensn, Steffen Damsgaard
Afbud: Henrik B. Christensen, Jens Erik Damgaard
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 3.9.2014
Beslutning;
Godkendt

2. Ansøgning om godkendelse som lag
Ansøgning med bilag vedlægges. Specielt omkring punkt F1 vil det være en fordel, hvis
bestyrelsens medlemmer på forhånd har gjort sig tanker om, hvilke mulige indsatsområder,
aktionsgruppen skal arbejde med.
Beslutning:
Ansøgningsmaterialet blev gennemgået. De aftalte rettelser indarbejdes i ansøgningen,
som udsendes til bestyrelsesmedlemmerne forud for indsendelse af ansøgning til
ministeriet.

3. Udviklingstrategi
Specifikation af tilbud på konsulentopgaven er formuleret, to konsulenter har afgivet tilbud,
og formand og næstformand har antaget billigste tilbud. Flemming Jensen, VESTviden ApS
er antaget til opgaven.
I henhold til beslutning på sidste bestyrelsesmøde skal der afholdes to borgermøder.
Bestyrelsen skal derfor tage stilling til, hvor og hvornår disse møder skal afholdes samt
indholdet på møderne.
Beslutning:
Der afholdes borgermøder 7.10.2014 i Bækmarksbro om bosætning (bl.a. integration,
Finansiering og energi) og 9.10.2014 i Højmark om erhverv (bl.a. fødevarer,
Iværksætteri og turisme).
Flemming og Poul laver program, aftaler med indlægsholdere m.v.
Der udarbejdes pressemeddelelse.
Under debatten blev følgende emner rejst, og de skal vurderes ved udarbejdelse af
Strategien:
 Udfordringen med vedvarende energi
 Integrering af udlændinge
 Bedre finansieringsmuligheder

4. Prokura
Af hensyn til oprettelse af CVR registrering, NemId m.v. anmodes om prokura til Poul
Nystrup Christensen.
Beslutning:
Poul Nystrup Christensen meddeles prokura
5. Næste møde
Beslutning:
Mandag, den 27. oktober kl. 18.00 i Ringkøbing-Skjern Kommune.

6. Evt.
Formanden orienterede om et positivt møde mellem formand, næstformand,
koordinatorer og de 2 kommunale udviklingschefer om kommunernes bidrag til
udviklingsstrategi m.v. Desuden orienterede hun om udbud af konsulentopgave til
udarbejdelse af udviklingsstrategien samt valg af Flemming Jensen som konsulent.
Konsulentaftalen blev underskrevet.
Bestyrelsen vil på det første møde i 2015 drøfte forventningerne til de to kommuners
økonomiske engagement i LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern.

