Referat - bestyrelsesmøde i LAG Halsnæs-Gribskov den 23. februar 2022
Hvidelandsgården
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

Michael Rerup (O), Gribskov
Arne Würgler (Ø), Gribskov
Timo Jattu (R), Halsnæs
Mariane Lunden (Å), Halsnæs

X
X
X
X

Ole V. Jørgensen – suppleant
Louise Aggebo -suppleant

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

Der var 9 af 14 mulige bestyrelsesmedlemmer tilstede. Der
deltog en suppleant. Ingen var inhabile i forhold til
dagsordenen.

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.

5. Budgetopfølgning

Begitta fremlagde budgetopfølgningen, der viste et
tilfredsstillende træk. Budgetopfølgningen blev godkendt.

Peter har rettet henvendelse til Region Hovedstaden med
henblik på at de udpeger en repræsentant til LAG
bestyrelsen. Regionen har afstået hidtil, men nu er der to
kandidater til posten; Kim Rockhill og Anja Rosengreen.
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6. Orientering fra koordinator

Der har været afholdt et sparringsmøde den 2. februar i
Gribskov. Kun to ansøgere dukkede op.
Peter, Rikke, Torben og Louise deltager i Landdistrikternes
Fællesråds årsmøde den 29.04. De tilmelder sig hver i sær.

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

Begitta gennemgik de bevægelser der havde været siden
sidste bestyrelsesmøde.
Der blev udpeget kontaktpersoner for de to nye projekter:
Hundested Kino – frisk luft og energioptimering – Torben
Vandlegeplads i Lynæs havn - Timo

8. Ny behandling af LAG projekt
Gastrominoen

For at projektet blev bedre belyst har ansøger fået
mulighed for at redegøre nærmere for sine
erhvervsmæssige dispositioner, hvilket ansøger ikke har
ønsket. På den baggrund meddeles afslag til projektet.

9. Oprettelse af nye lokale
aktionsgrupper

Det blev drøftet om det er en fordel eller bagdel at
Frederikssund bliver en del af den nye LAG. Der fremkom
synspunkter for og imod, og der var ikke konsensus i
bestyrelsen.
Synspunkter for: større volumen, større økonomi,
nabokommuner.
Synspunkter imod: mister lokalt tilhørsforhold,
Frederikssund er en stor kommune, bestyrelsen bliver stor.
Der var enighed om, at man som ’erfaren’ LAG gerne vil
hjælpe Frederikssund på vej.
Peter er i kontakt med udvalgsformand i Frederikssund
Kommune Michael Tøgersen.
Der udarbejdes et høringssvar med synspunkter om at
Hundested bør udpeges som FLAG. Der landes ukvoterede
arter, som ikke tælles med i fiskeristyrelsens opgørelser.
Fiskeriet er stigende pga. nye markeder og det bør
understøttes at fiskeriet bevæger sig i nye retninger.

10. Nyt om National FLAG

Der er indkommet to ansøgninger og der er måske en
ekstra på vej.

11. National FLAG projekt:
kystfiskerskole

Der var møde i styregruppen for kystfiskerskole-projektet
den 21. februar.
Jørgen, Begitta og Søren og David fra FSK deltog i møde
med to fiskere fra Gilleleje. Der blev opnået en vis
konsensus om at man kunne gennemføre praktikforløb
med unge, der er på ungdomsskole, og synspunktet vil
blive afprøvet i fiskeriforeningens bestyrelse.

12. Næste møde: onsdag den 30.
marts.
13. Evaluering af mødet

Rytterskolen i Ølsted.

14.Eventuelt

Rikke bad om et punkt på næste bestyrelsesmøde om
hvorvidt man må motivere ansøgninger, som man selv har

God ro og orden.
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andel i. Habilitetsreglerne skal være klare, og
retningslinjerne vil blive rundsendt.
Rerup annoncerede et DF møde om Hunderevet m.v. på
Akvariet i Helsingør den 23. maj. Yderligere oplysninger
følger.
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