Referat - bestyrelsesmøde i LAG Halsnæs-Gribskov den 27. oktober 2021
Torup lægehus, Haldvejen 17
Mødedeltagere

Tilstede

Peter Plant - formand
Rikke Njust - næstformand
Ole Santon
Hans Garde
Christine Thårup - kasserer
Leif Jakobsen
Lis Andersen
Torben Langendorff-Christensen
Børge Sørensen
Jørgen Petersen

X
X
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Michael Rerup (O), Gribskov
Britta Christholm (F), Gribskov
Jesper Kirkebye Andersen (B), Halsnæs
Lars Stegman (V), Halsnæs
Ole V. Jørgensen – suppleant
Louise Aggebo -suppleant

Ikke tilstede
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X
X
X
X
X
X
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X
X

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden,
eventuelle ny punkter af hastende art

Dagsordenen blev godkendt.

2. Vurdering af mødets
beslutningsdygtighed og habilitet

Der var 7 af 14 mulige bestyrelsesmedlemmer tilstede. Der
deltog en suppleant.

3. Godkendelse af referat fra sidste
møde og opfølgning på beslutninger
fra seneste bestyrelsesmøde
4. Beretning fra formand, herunder
godkendelse af sager, som
formanden har vurderet som
uopsættelige
5. Budgetopfølgning

Referatet blev godkendt.
Referat lægges nu på hjemmesiden.
Peter har godkendt at Fiskernes Filetfabrik overdrager
FLAG projekt ’Afhentningsordning i de mindre havne’ til
O.V. Jørgensen på bestyrelsens vegne.
Begitta fremlagde budgetopfølgningen, der viste et jævnt
forbrug. Som noget nyt har der været deltagelse i flere
møder, hvilket giver et træk på kursuskontoen.
Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.
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6. Orientering fra koordinator

Der planlægges sparringsmøder den 8.11 i Halsnæs og 9.11
i Gribskov.
Der blev berettet fra LAG årsmødet og landdistriktskonferencen hvor Peter, Rikke, Torben og Begitta deltog.
BPST oplyste at de endnu ikke ved hvilke kriterier der vil
blive lagt til grund og hvornår de nye LAG områder bliver
besluttet. BPST er i gang med at udarbejde scenarier for
udpegning af LAG områderne og ministeren beslutter.
Vi kan først forvente at kende udpegningen af nye LAG
områder i løbet af foråret. Vi ved derfor ikke hvornår og
hvordan vi skal hjælpe en ny LAG i gang. Men vi kan
forvente at få travlt i efteråret 2022.
På landdistriktskonferencen var der projektbørs, med b.laBroager som har et ting alá Torup.
Fra formandsmødet berettede Peter at der var drøftelser
af muligheder for at forenkle administrationen i næste
periode. Desuden har LAG’erne fået en ny repræsentant i
ELARD; Christian Prip fra Bornholm, som blev genvalgt for
et år.

7. Orientering om LAG og FLAG
projektstatus ved kontaktpersoner og
koordinator

Begitta har været i kontakt med Tim Falck Weber fra
Naturstyrelsen, som har overtaget LAG projekt
Naturlegeplads Tisvildeleje. Tim har oplyst at man forsøgte
at åbne pladsen til sommer, men at den hurtigt blev lukket
igen af Seruminstituttet, da der var nye fund af den
hjernehindebetændelses-bærende flåt.
Flåten er meget lokalt udbredt i Tisvilde hegn. Det er
derfor opgivet at flytte legepladsen til et andet sted i
hegnet.
Man håber nu på at kunne få tilladelse fra Kystdirektoratet
til at flytte legepladsen ned ved P-pladsen på stranden.
Naturstyrelsen ønsker at bevare legepladsen, og det er kun
hvis alt andet må opgives, at det kan komme på tale at give
den til eksempelvis Ramløse sportsklub, som har henvendt
sig desangående.
Begitta har orienteret Tim om at bestyrelsen er indstillet
på at hjælpe økonomiske ved en evt. flytning af
legepladsen. Tim vil holde os orienteret, når der sker noget
i sagen.
Begitta er i kontakt med LAG projektet Cafe og gårdbutik i
Mårum, hvis projektperiode udløber den 31. december.
Ansøger har skiftet kontaktperson flere gange og er ikke
startet på projektet.
Ansøger har oplyst at de har fået landzonetilladelse.
Brandzone rapport er fremsendt til kommunen sammen
med byggeansøgning den 5 august 2021. Når der modtages
en byggetilladelse vil man påbegynde en projektering af
projektet og sende det i udbud. Efterfølgende vil Kilden
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vurdere om der er økonomiske grundlag for at sætte
projektet i gang.
Begitta har bedt projektholder oplyse om Kilden ønsker at
sætte projektet i gang med frist til dette bestyrelsesmøde.
Det har ansøger ikke formået, idet projektet er overgivet til
en ny kontaktperson.
Bestyrelsen stiller sig positivt i forhold til at give projektet
en forlængelse til den 1. maj 2022, hvis der indgives
ansøgning.
LAG projekt Kartoffelgården i Melby har projektslut den 31.
januar 2022. Begitta har orienteret om muligheden for
projektforlængelse. Projektet er tilsyneladende ikke gået i
gang.
FLAG projekt Ny hal på reparationskajen udløber den 1. juli
2022. Projektet er ikke kommet i gang, og Jørgen oplyser at
Anders fra Gilleleje Bådebyggeri har opgivet det.
Det blev drøftet om andre på havnen kunne tænkes at
gennemføre projektet. I den forbindelse vil der kunne
justeres på budgettet. Jørgen vil undersøge om andre har
interesse.
Ole Santon har besøgt LAG projekt Nordsjællands
Whiskydestilleri, der var glade for besøget af politikerne.
Destilleriet har p.t. salg af gin og snaps og har overskud, så
det overvejes at ansætte 2-3 personer til foråret, hvor man
går i gang med eksport til Tyskland. Sverige anses også som
kommende eksportmulighed.
Lis har besøgt LAG projekt Is-salonen, der har vældig travlt.
Torben bemærkede at Fiskeriskolen i Thyborøn mangler
elever.
Kontaktpersoner for nye projekter:
LAG: Naturens Kloster i Haldbjerg Skovhave – Rikke
LAG: Oplevelsestårn i Frederiksværk havn – Torben
NFLAG: Vendbar truck til auktionen - Jørgen
8. Årshjul

9. Nyt om National FLAG ansøgninger

Årshjulet beskriver årets gang, herunder
- uddelingsrunder for LAG i 2022:
15. december, 25. februar og 1. maj.
- uddelingsrunder for NFLAG i 2022:
25. februar og 31. august.
Årshjulet tager ikke højde for arbejdet med at hjælpe en ny
LAG i gang.
Årshjulet blev godkendt.
Der er indstillet et justeret tilsagnsbeløb for den vendbare
truck til auktionen, således at trucken tilbydes at kunne
indkøbes i en model, der er dyrere og mere driftssikker på
havnen, og så alle projektmidlerne i 2021 er brugt op.
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9. Næste møde: onsdag den 24.
november
10. Evaluering af mødet
11.Eventuelt

Begitta undersøger Lynæs hotel, Is-salonen m.fl.

Hvis bestyrelsen ikke skulle være beslutningsdygtige på et
møde, kan man
bede en af de fraværende om at deltage online.
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