Referat - bestyrelsesmøde i LAG Halsnæs-Gribskov den 21. juni 2021
Haldbjerg Shelters
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

Michael Rerup (O), Gribskov
Britta Christholm (F), Gribskov
Jesper Kirkebye Andersen (B), Halsnæs
Lars Stegman (V), Halsnæs

Ikke tilstede

X
X
X
X
X

X

Ole V. Jørgensen – suppleant
Louise Aggebo -suppleant

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

Dagsordenen blev godkendt.

2. Vurdering af mødets
beslutningsdygtighed og habilitet

Mødet var beslutningsdygtigt med 8 af 14 mulige
bestyrelsesmedlemmer tilstede. Der deltog ingen
suppleanter.
Der var ingen inhabilitet.

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

Referatet blev godkendt.
Referat lægges nu på hjemmesiden.
Peter orienterede om at FLAG projekt om delikate
sildefileter (Fiskernes Deli) havde søgt om
projektoverdragelse til ny ejer, som er de fire fiskere.
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5. Budgetopfølgning

Christine fremlagde budgetopfølgningen, der blev taget til
efterretning.

6. Orientering fra koordinator

Der har været sparringsmøder med tre ansøgere den 14.
juni.
Peter berettede om webinar om Grønne fællesskaber, der
var blevet afholdt i Torup, og hvor Peter var vært.
Landdistriktsstrategier bør gro op nedefra, var
hovedbudskabet i analysen.

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

Begitta har besigtiget Ramløse Mølle.

8. Bustur for Byråd

Der forelå et forslag til bustur for de to byråd og TV
Nordsjælland og lokale aviser til udvalgte LAG projekt
destinationer. Der blev foreslået 3 destinationer i hver
kommune og en tur på 5 timer, hvor tidsplanen var meget
stram.

Leif har haft en forespørgsel fra en vingård hvorvidt
kontaktpersoner har tavshedspligt ift. virksomhedens
aktiviteter/produkter. Såvel bestyrelsesmedlemmer som
koordinator har tavshedspligt ved sagsbehandling af
ansøgninger og ved besigtigelser og besøg på projekterne.

Busturen bliver den 14. september og det er passende med
2x3 destinationer.
Det bør undersøges i borgmesterkontorerne om turen kan
forlænges med en time.
9. National FLAG aftale

National FLAG aftale for 2021 var blevet fremsendt til
underskrift med kort frist.
Fordelingen mellem projekt- og driftsbudget skulle
fastlægges, og en fordeling på 80:20 blev besluttet.

9. Næste møde: onsdag den 29.
september

På næste møde skal der indstilles LAG og National FLAG
ansøgninger.

10. Evaluering af mødet

Sjovt at se Pibe Mølle

11.Eventuelt
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