Bestyrelsesmøde
LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern
Mandag, den 27. oktober 2014 kl. 18.00 i Spjald Fritidscenter, Halvejen 4, 6971
Spjald

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 23.9.2014
Beslutning:
Godkendt
2. Udviklingstrategi
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udsendt en skabelon til brug for udfærdigelse
af udviklingsstrategi, og Flemming Jensen arbejder på at udfylde skabelonen med forslag til
LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjerns udviklingsstrategi for de kommende 6 år.
Det forventes, at forslaget kan eftersendes onsdag eller torsdag i denne uge.
Beslutning:
Forslag til udviklingsstrategi blev gennemgået. De aftalte rettelser indarbejdes i
strategien, som udsendes til bestyrelsen samt til godkendelse i medlemskredsen,
regionen og de to kommuner. Herefter indsendes strategien inden 1. december 2014 til
godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udviklingsstrategien
lægges på hjemmesiden (hjemmesiderne).
Der var enighed om fra en start kun i specielle tilfælde at give tilskud til projekter i
byer med mere end 2000 indbyggere.

3. Driftsvejledning for lokale aktionsgrupper
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udsendt udkast til Vejledning om tilskud til
oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014
– 2020.
På mødet gives en kort orientering om forskellene i forhold til den tidligere vejledning med
henblik på eventuelt at afgive høringssvar.
Der er høringsfrist 10. november 2014.
Udkastet vedlægges dagsordenen.
Beslutning:
Der indsendes høringssvar med angivelse af, at LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern ikke
ønsker administrative LAG koordinatorer, idet bestyrelsen opfatter disse som et
unødvendigt og bureaukratisk ekstra led.
4. Årets Landsby
Region Midt har indkaldt forslag til Årets Landsby 2015. Det er den nyetablerede LAG, som
skal indstille forslag, og der kan indstilles ét forslag for hver kommune.
Brev om indkaldelse af forslag samt pressemeddelelse er vedlagt denne dagsorden.
Beslutning:

Det blev besluttet at indkalde forslag fra Sogne- og Borgerforeninger samt at nedsætte
et indstillingsudvalg med 2 bestyrelsesmedlemmer fra Lemvig og 2
bestyrelsesmedlemmer fra Ringkøbing-Skjern samt at indbyde Lokalrådet i Lemvig
og Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern til at deltage i indstillingsudvalget.
Følgende blev valgt:
Ove Damgaard, Kim Jørgensen, Bertel Jensen og Leif Christensen. Hvis der opstår
inhabilitet, kan der ændres i sammensætningen.
5. Ansættelser
I den ny vejledning står der, at når bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har opnået
Ministeriet for By, Bolig og landdistrikters godkendelse som støtteberettiget lokal
aktionsgruppe, kan bestyrelsen vælge at ansætte en koordinator eller købe ydelsen eksternt.
Endvidere fremgår det af bekendtgørelsen, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
bistår de lokale aktionsgrupper ved kontraktindgåelse med koordinator.
For at bringe ansættelsesforhold m.v. i orden inden 2015, kan bestyrelsen overveje at
bemyndige formand og næstformand til at indgå aftalerne.
Beslutning:
Der udarbejdes ansættelsesaftaler til Poul Nystrup Christensen på 27 t pr. uge og
Flemming Jensen på 13 t pr. uge. Formand og Næstformand bemyndiges til at indgå
aftalerne.
6. Næste møde
Beslutning:
Onsdag den 21. januar 2015 kl. 18.00 i Lemvig Kommune.
7. Evt.
Beslutning:
Der blev udtrykt ønske om at få en orientering om gennemførte projekter i sidste
programperiode.
Der udsendes skema til kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne.
Der udarbejdes mødekalender.

