Referat - bestyrelsesmøde i LAG Halsnæs-Gribskov den 29. september 2021
Torupvejen 98
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

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
X
X

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 blev besluttet beslutningsdygtigt med 7 af 14
mulige bestyrelsesmedlemmer tilstede idet både formand
og næstformand deltog. Der deltog to suppleanter.
Jørgen Petersen var inhabil ift. Det gamle Fiskerhus, da han
sidder i bestyrelsen for museumsforeningen.

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 han havde godkendt ansøgning fra
foreningen bag LAG projekt Naturlegeplads Tisvildeleje om
projektoverdragelse til Naturstyrelsen.
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Det blev drøftet hvad man kan stille op med projektet, da
legepladsen har være lukket af Sundhedsmyndighederne i
1½ år pga. den hjernehindebetændelses-bærende flåt, som
huserer på stedet.
Der var stemning for at LAG bidrager med 50% af
udgifterne til en flytning af legepladsen.
Begitta har den 17.09 bedt Naturstyrelsen redegøre for
deres planer med legepladsen, men de har endnu ikke
svaret. Begitta rykker (evt. Jens Bjerregård) for svar.
5. Budgetopfølgning

Begitta fremlagde budgetopfølgningen, der har nyt look,
da der nu også er en kolonne for NFLAG driftsmidlerne.
Disse skal så vidt muligt holdes adskilt fra LAG/FLAG
driftsmidlerne.
Dette er ikke muligt for lønudgifterne, som skal fordeles
efter et princip, der tager udgang i fordelingen af
tidsforbruget, som det er fastsat i tillæg til
ansættelseskontrakten for koordinatoren.
Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

6. Orientering fra koordinator

Nyt fra BPST er at drøftelser af udpegning af LAG områder i
næste periode er i gang, og det vil være et emne på det
kommende LAG-årsmøde, hvor Peter, Rikke, Torben og
Begitta deltager. LAG er en ’skal’ ordning ifølge direktivet.
Ministeren forhandler landbrugspakke ud fra at der fortsat
tildeles LAGérne 93 mio. kr. årligt.
FLAG er en ’kan’ ordning ifølge direktivet, men dette
forhandles ikke endnu, og hvis DK ikke får en FLAG ordning
overvejes det at videreføre den nuværende NFLAG
ordning.
Vores uddelingsrunder for LAG i 2022 fastsættes når BPSTs
udmelding om frister for NFLAG i 2022 foreligger.
Peter berettede fra de mange indvielser, der har været i
den forløbne periode og fra landdistriktsforskningens dag,
hvor samarbejdet i landsbyerne blev hyldet.
Landdistriktsforskning viser at der sker tilflytning de steder,
hvor der sker noget, eksempelvis i Svaneke, Klitmøller og
Torup.

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

Begitta har besigtiget Slettebjerggård, hvor der er udlagt
gummigranulat som toplag i stedet for sand og geopad,
som var nævnt i de oprindelige tilbud. Dette er en
projektændring som ikke er blevet ansøgt.
Fiskernes Filetfabrik har opgivet projekt
Afhentningsordning i de mindre havne, og vil skulle betalte
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en nedskrevet FLAG beløb tilbage til BPST. O.V. overvejer
at overtage projektet.
Begitta skal besigtige Reinsholmgård og IS-Fabrikken der
begge er afsluttede. Rikke deltager om muligt hos
Reinsholmgård.
8. Evaluering af bustur for byråd

Der blev gennemført en god bustur for 4 politikere, to fra
hver kommune, samt teknisk direktør fra Gribskov. Vi var i
alt 11 deltagere. Der blev udelukkende besigtiget
erhvervsprojekter.

9. LAG projekt Økologisk destilleri og
butik på Hundested havn

Indstillingen blev tiltrådt.

10. LAG projekt Hytteovernatning ved
Søborg Sø

Indstillingen blev tiltrådt.

11. Indstilling af LAG ansøgninger

Indstillingen blev tiltrådt.

12. Høring af Havplan

Indstilling til høringssvar blev tiltrådt.

13. Indstilling af National FLAG
ansøgninger

Formandskabet (Peter og Rikke) og Begitta havde scoret
projekterne.
Indstillingen blev tiltrådt, idet trucken tilbydes at kunne
indkøbes i en model, der er dyrere og mere driftssikker på
havnen.

9. Næste møde: onsdag den 27.
oktober

Sted: Klinikejendommen Torupgård. Foreslået mødestart
incl. projektoplæg kl. 17.30.

10. Evaluering af mødet

Dejlig mad fra Torup Spisehus. Gode drøftelser.

11.Eventuelt
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