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BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNAS-GRIBSKOV

Generalforsamling den 23. april 2019
Perioden maj 2018 - april 2019
En lokal aktionsgruppe (en LAG) er et partnerskab mellem borgere, virksomheder, foreninger og
organisationer og de lokale myndigheder.

lntegreret LAG Halsnas-Gribskov blev opretteli 2OL4 med en bestyrelse, der bestir af 15 personer.
Bestyrelsesmedlemmerne representerer de ovennevnte sociookonomiske grupper; lokale borgere (Ole
Santon fra Gribskov og Hans Garde og Torben Langendorff-Christensen fra Halsnas), lokale virksomheder,
erhvervsorganisationer og fagforeninger (kasserer Christine Th6rup fra Gribskov og formanden, Peter Plant,
fra Halsnas), lokale maritime virksomheder mv. (B6rge S6rensen ogJ6rgen Petersen fra Gribskov), lokale
natur-, milj1-, kultur- og fritidsforeninger (nastformand Rikke Njust og Leif Jakobsen fra Gribskov og Lis
Andersen fra Halsnes), samt Michael Rerup (O) og Britta Christholm (F), udpeget af Gribskov Kommune og
Jesper Kirkebye Andersen (B) og Lars Stegman (V), udpeget af Halsnes Kommune. Region Hovedstaden har
afstSet fra at deltage med et medlem. Derfor fungerer bestyrelsen med 14 medlemmer.
I det forlObne 5r har vi arbejdet med indstilling af midler

til

LAG og FLAG projekter. Vi har

ogsi i 5r

udarbejdet en oversigt over de projekter, vi har stottet fra programmets start til nu.

I nfo- og sparringsmOder
Vi holder info- og sparringsm@der inden vores tre Srlige uddelinger af LAG og FLAG midler. Vi holder et
m6de i Halsnas og et i Gribskov. Her kan personer, som har en projektid6 fi prOvet id6en af og f6 sparring
og gode rid med hjem. Projektmagerne booker en tid pi ca. tre kvarter. Vi har haft fuldt hus pi alle info- og
sparringsmOderne, og vi ser ofte flere af projekterne igen ved den efterfOlgende ansogningsrunde.

M6derne er en succes indtil videre. Vi har mulighed for at vende projektid6erne med projektmagerne
tidligt tidspunkt og kan guide dem i den rigtige retning.

pA et

Kontaktpersoner
Vores bestyrelsesmedlemmer fungerer som kontaktpersoner for de projekter vi stotter. Som kontaktperson
bes6ger man projektet af og til og fOlger med i dets udvikling og gennemforelse og refererer tilbage til
bestyrelsen om status. Vores koordinator har stadig kontakten til projekterne vedrorende de tekniske og

adminisfiative spOrgsm6l.

Uddeling af LAG midler i 2018-19
I det forlObne 6r har vi indstillet LAG midler til stOtte for perspektivrige projekter, som skaber udvikling
inden for de tre 86r; beskeftigelse, bes6g og bosetning i vores omr6de.
Vi har modtaget L2 ansdgninger og indstillet 8 af dem. Vi har indstillet 5 ansogninger i 2018, og de er alle
blevet godkendt i Erhvervsstyrelsen, plus 3 i 6r.
Vi har i alt indstillet projekter til tilsagn for 1.403.357 kr. i det forlobne 6r. Det er i sig selv pene tal, og de
reprasenterer at LAG midlerne har gearet investeringer for 2.994.565 kr. i det forlObne 6r.
Vi har haft 1.606.515 kr. til fordeling i 2018 og vi har indstillet hovedparten, idet vi overforte 331,863 kr. til
2019. Af 2019 midlerne, som er pA et tilsvarende belab, har vi indtil videre indstillet projekter for 645.100
kr.

Vi satter en dyd i bruge de penge, vi har

til ridighed. Vi @nsker at pengene, som er afsat til vores omride,

ogsi bruges her. Derfor ervi ogsS nojeregnende med, at projekterne vi stotter virker realiserbare, bl.a. ift.
den nOdvendige medfinansiering.
Vi har indstillet 1 erhvervsprojekt/beskeftigelsesprojekt, 4 bosatningsprojekter og 3 besogsprojekter.
Der er opmarksomhed p6, om vifordeler projekter og penge nogenlunde ligeligt i de to kommuner. Vi
lagger vegt p6 at stptte de bedste projekter. Det er i 6r blevet til en fordeling med 4 projekter i Halsnas og
4 i Gribskov Kommune.

LAG ansogninger
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indstillet af LAG Halsnas-Gribskov i 2018 - 19
PROJEKT

BUDGET

ANSOGER

Foreningen Gilleleje gamle posthus

Kgkkenfaciliteter i Gilleleje nye folkehus, det gamle Posthus
Platform med beredskabshus i Lynas Havn
Garbolund besoes og naturuineri

Garbol und

Svkkel: udleining og demonstration af specialcvkler
Renovering af biografsal i Hundested Kino
caf6 og brodudsalg pe Lvnes Hotel
Dronningmollehuset - landsbv-, kultur- og erhverushus
Kierkegaard bv Nature

LAG
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INDSTILLET

INDSATS

228.256

714.128

bosetn i ns

372.759

170.629

bosetning

475.763

190.000

Gron nevi rke

380.0m

160.000

erhveru
turisme

Foreningen Hundested Kino
Lynas Hotel og selskabslokaler
Dronningmglle og Omegns Borgerforeninl
Kierkesaard bv Nature

245.000

122.500

bosetnins

692.201,

346.100

tur,sme

400.000

200.000

bosetning

200.586

100.000

tu risme

2.994.565

7.403.357

Dansk

Soredningstjenste

i

alt

Uddeling af FLAG midler i2Ot7-tg
Gribskov Kommune er udpeget som Fiskeri LAG (FLAG), med udgangspunkt i Gilleleje havn.
FLAG

fordeler penge til projekter til udvikling af den maritime 6konomi, der underst6tter erhvervsudvikling

og skaber lokale arbejdspladser.

B6rge Sorensen og Jorgen Petersen deltager i bestyrelsen som vores to FLAG medlemmer. Sammen med

formandskabet (Peter Plant og Rikke Njust) indstiller de FLAG projekterne til bestyrelsen.
Vi har valgt at ansogningsfristerne for LAG og FLAG korer parallelt og med tre Srlige uddelinger.
det forlobne 5r har vi indstillet FLAG midler til stotte for perspektivrige projekter, som skaber udvikling
Gribskov i forhold til fiskerierhvervet og det maritime turismeerhverv.
I

i

Vi har modtaget 5 ansogninger i 2018 og indstillet dem alle. De er alle blevet godkendt i Erhvervsstyrelsen.
Vi har ikke modtaget ansogninger ved den forste ansOgningsfrist i 2019.

Vi har indstillet projekter til tilsagn for L.105.145 kr. i det forlobne 6r og derved gearet investeringer for
2.217.L1,6 kr. Vi har haft 809.386 kr.+ tilbagelObsmidler at fordele i 2018 i FLAG ordningen, og de er alle

fordelt.

PRO]EKI

ANSOGER

Baredvgtigt el forbrug

til drift

af Fiskeauktionen

Afhentningsordni ng for fiskere i de mi ndre havne af sild
Nye badefaciliteter
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FLAG ans

til turister

pe

Gilleleje Havn

BUDGET

INDSTI LLET

I
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LAG

DSATS

138.000 Primererhverv

Giiieleje havnelaug

276.OOO

Fiskernes Filetfabrik

597.500

296.477 Primarerhveru

Gille eje havnelaug

848.000

424.000

Tu

risme

384.666

192.334

Tu

risme

Strandrensning pA Nordkysten - Oget kvalitetfor lystfiskereog badende

Den

Nordsiall andske Kvstlivredni ngstienste

Dieitaliseret afuelni ns oe H218

leif Aage Larsen

2078

lalt

110.850

2.277.776

55.000 Primererhve rv
1.105.745

FLAG projekter i perioden 2015 -2018
starten af 2019 er vi godt inde i programperioden for landdistriktsprogrammet og hav- og
fiskeriprogrammet 2014 -2020, og vi har derfor valgt at gOre status over resultaterne af vores arbejde

Publikation om vores LAG og
I

indtil nu.
Vi er stolte af at kunne st6tte lokale projekter - og vi viser dem gerne frem. Derfor har vi udarbejdet en
publikation med vores projekter fra forste halvdel af programperioden, som lokale ildsjele og
entreprenOrer har giort mulige.
Resultater er der mange al b6de i forhold til at skabe job og erhvervsudvikling og i forhold til at forbedre
forholdene og dermed livskvaliteten pA landet.

Vi prasenterer de 35 meget forskellige projekter, vi har varet med til at st6tte, i publikationen. Enten har
vi stottet med det maksimalt mulige stOttebelOb pd 50 % - men i praksis ofte med en mindre andel.
Det betyder, at vi i alt har bidraget til LAG og FLAG projekter med 10,9 mio. kr. indtil nu, og at vores midler
har'gearet' projekter, og dermed udvikling svarende til 32,9 mio. kr. Projekterne fordeler sig i de to
kommuner Halsnas og Gribskov.
Vi har et godt og tat samarbejde med Halsnas og Gribskov kommuner, og har i det forlObne 6r holdt
mOder med de respektive borgmestre og politisk ansvarlige. Kendskab til hinanden og hinandens mSlfor
udviklingen er grundlaget for et godt samarbejde. Endelig er den kommunale Okonomiske stotte til og
mellemfinansiering af flere af projekterne ogsi vigtig og medvirkende til, at de overhovedet ser dagens lys.

Medlemskab af European LEADER Association for Rural Development og Landdistrikternes Fellesr6d
Vi har tegnet medlemskab af European LEADER Association for Rural Development (ELARD) og
Landdistrikternes Fellesred (LDF).
ELARD er en forening som er

taleror for alle de europeiske LAGer, og er vores stemme i Brussel, hvor det

nye Landdistriktsprogram for den kommende periode planlegges netop nu.

taler6r og interesseorganisation pi den danske scene, nAr de nye nationale LAG og
FLAG aftaler skal indgis for neste programperiode 2O2t-2A28. Vi mener det er vigtigt, at vi stadig har LAG
og FLAG ordninger i Danmark, og ogsi i vores kommuner. Det er ogsS vigtigt at programmerne
administreres efter Leader-metoden, alts6 med decentral ledelse og en bottom-up beslutningsproces.
LDF bliver LAGernes

Medlemmer
Medlemstallet er grundet implementering af GDPR (persondataforordningen) reduceret til 65 medlemmer.

vare medlem. Det eneste krav der stilles for at vare medlem er, at man skal bo i en af de to
kommuner og vare over l-5 5r. Vi udsender lobende nyhedsbreve til medlemmerne som handler om
bestyrelsens arbejde og hvornir der er mader og ansogningsfrister.
Det er gratis at

Vi har udsendt 10 nyhedsbreve til medlemmerne i det forl6bne 6r. P6 vores facebook side poster vi nyheder
om vores og andre fondes og offentlige myndigheders stottemuligheder og ansogningsfrister.

Reduktion af LAG midlerne
Regeringen @nsker at skabe et'Danmark i balance' og skabe et mere lige samfund i 'hele Danmark'. Det skal
blandt andet ske ved hjelp af Landbrugspakken, der tilgodeser landbruget. Desverre tages de midler, som
skal finansiere denne indsats, fra andre indsatser som ligger indenfor landdistriktsprogrammet, herunder
LAG-indsatsen, der er blevet reduceret med 30% fra 2017. Det er at 96 den forkerte vej.

- og det benytter vi enhver lejlighed til at give udtryk for i bl.a.
lokale medier. Vi mener ikke, at dette er en politik, som skaber et Danmark i balance. LAGerne 96r et stort
stykke frivilligt arbejde, og vi skaber vakst og udvikling i vores omrdde.
Det er vi i bestyrelsen meget utilfredse med

Vi kamper derfor videre ift. udvikling af landdistrikterne i en bred betydning.

Netvarkssamarbejde om rent Kattegat
Vi har deltaget i moder med de aktive foreninger p6 Djursland og FLAG Djursland, som arbejder for at
forhindre at der kommer havbrug i Kattegat ud for Djurslands og Gribskovs kyster.

Konferencer og seminarer
Vi har deltaget med 3 personerfra bestyrelsen og koordinatoren iden 6rlige Landdistriktskonference den
L7. september og LAG drsmodet den 16. september p6 Hotel Faaborg Fjord.

Fremtiden
Vi glader os

til at arbejde videre og at indstille b6de

LAG og FLAG midler

til uddeling fremover,

til bestyrelsen
Vi har et godt samarbejde i bestyrelsen, medlemmerne mOder talsterkt op til moderne, og udviser stor
interesse for arbejdet og for projekterne. Medlemmernes rolle som kontaktpersoner for projekterne
knytter bestyrelsen tat til projekterne, og bidrager med stotte til deres fremdrift og udfordringer.

Tak

Vi har holdt L0 bestyrelsesmOder i den forlobne periode. Tre af mOderne har veret'indstillingsm0der', idet
der har veret tre ansogningsrunder til LAG og FLAG midlerne.
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