Referat - bestyrelsesmøde i LAG Halsnæs-Gribskov den 26. maj 2021
Ramløse Mølle
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
X
X
X

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

X

Ole V. Jørgensen – suppleant
Louise Aggebo -suppleant

X
X

Ikke tilstede

X
X
X

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 9 af 14 mulige
bestyrelsesmedlemmer tilstede. Desuden deltog 2
suppleanter.
Der var ingen inhabilitet.

3. Godkendelse af referat fra sidste
møde og opfølgning på beslutninger
fra seneste bestyrelsesmøde
4. Evaluering af ekstraordinær
generalforsamling og evt. opsamling
fra generalforsamlingen 10.5.

Referatet blev godkendt.

Byrødderne deltager ikke. Torben mente at de ville dukke op
hvis der var presse tilstede.
Rerup havde nævnt det for en politiker, der mente at
LAG/FLAG udviste lukkethed.
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5. Forslag om tilføjelse til
forretningsorden

Det blev besluttet at referater af bestyrelsesmøder herefter
lægges på hjemmesiden. Dette sker efter at de er blevet
godkendt på et efterfølgende bestyrelsesmøde.
Der blev fremsat forslag om at bestyrelsesmøder kan foretgå
online. Forslaget blev vedtaget.

6. Beretning fra formand, herunder
godkendelse af sager, som
formanden har vurderet som
uopsættelige

Peter orienterede om kaffemøde med Carl Bruun og
Marianne Lund Ujvári fra Nationalparken.
Det blev drøftet samarbejdsflader vedr. samfinansiering.
Eksempler; Frederiksborgheste ved Esrum Kloster, hjorte
udsigtsplatform og Ågabets projekt om fiskeriets historie på
Arresø. Peter, Rikke og Begitta deltog.

7. Budgetopfølgning

Christine fremlagde budgetopfølgningen, der blev taget til
efterretning.

8. Orientering fra koordinator

Der bliver sparringsmøder den 14. og 15. juni.
Hytteovernatning ved Søborg Sø kan ikke stille
dokumentation for plangrundlaget, da Gribskov Kommune
overvejer kommuneplantillæg og lokalplan ifm. turismen ved
Søborg Sø generelt. Sally meddeles frist til den 22. august til
at redegøre for projektets plangrundlag. Naturstyrelsen, der
ejer projektet, skal desuden give grønt lys.
BPST har meldt ud at det årlige budget for National FLAG
bliver på 940.000 kr. heraf 752.000 kr. til projekter.
Børge, Jørgen og Begitta har holdt møde om projekter under
National FLAG ordningen.

9. Orientering om LAG og FLAG
projektstatus ved kontaktpersoner og
koordinator
10. Distribution og trykning af
publikation om LAG/FLAG projekter i
programperioden 2014-2020

Christine havde besøgt Kartoffelgården, som er revet ned.

11. Næste møde: mandag den 21.
juni hos Haldberg Shelters

Næste møde består i
1. Orientering om Esrum Tisvildevejens LAG projekt kl.
17 ved Pibe Mølle
2. Bestyrelsesmøde derefter.

12. Evaluering af mødet
13.Eventuelt

Fint.
Rerup forslog praletur for de to byråd (sammen) i bus til
udvalgte LAG projekt destinationer og invitere TV
Nordsjælland og lokale aviser med.
Begitta udarbejder økonomi oplæg.

Publikationen skal sendes til alle byrådsmedlemmerne.
Den dyreste trykke løsning blev valgt. 300 stk. garnhæftede
paperbacks til 14.000 kr.
Det blev desuden besluttet at udvide publikationen med
oversigter over projekternes er lokalisering.
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