Referat - bestyrelsesmøde i LAG Halsnæs-Gribskov den 24. november 2021
Is-Salonen, Frederiksværk
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

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
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 10 af 14 mulige bestyrelsesmedlemmer tilstede.
Der deltog to suppleanter.

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 jævnt
forbrug.

Peter har på bestyrelsens vegne godkendt at Fiskernes
Filetfabrik overdrager FLAG projekt ’Afhentningsordning i
de mindre havne’ til O.V. Jørgensen, og at LAG projekt
Kartoffelgården med fælleshus under klimaskærm
forlænges i 5 måneder.
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BPST har oplyst at opstartsmidler i 2022 for ny LAG skal
tages af LAG drifts tilskuddet. Beløbets størrelse er ikke
fastlagt endnu.
Samtidig oplyser BPST at vi godt kan overføre ubrugte
NFLAG driftsmidler til 2022.
Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.
6. Orientering fra koordinator

BPST har givet grønt lys til at gennemføre en ekstra LAG
ansøgningsrunde i 2022, hvis det bliver nødvendigt.
Vi har bedt om følgende mulighed:
Ansøgningsfrist den 1. juni.
Indstilling på bestyrelsesmødet den 22. juni.
Indsendelse af ansøgninger til BPST den 30. august.
Der blev orienteret om de afholdte sparringsmøder den
8.11 i Halsnæs og 9.11 i Gribskov. Der blev fremlagt i alt 5
projektidéer.
O.V. orienterede om en ekstra mulig projektholder,
Dykkerklubben Hajen, Begitta kontakter dem.
Der bliver holdt et zoom møde om afslutning af FLAG
perioden den 8. december. Peter, Børge og Jørgen har
modtaget invitation.

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

Torben orienterede om at Oplevelsestårnet først vil gå i
gang efter generalforsamling i havnen i marts.
Leif orienterede om at Høbjerggård har lavet en
forsøgsproduktion i år. De har desuden opdaget at deres
døre til vineriet er for smalle til at de kan håndtere
maskinerne, så de skal udskiftes.
Både Jørgen og Begitta har forgæves forsøgt at komme i
kontakt med Anders fra Gilleleje Bådebyggeri om FLAG
projekt Ny hal på reparationskajen.
Jørgen oplyser at der ikke er andre på havnen, der kunne
tænke sig at gennemføre projektet.
Begitta undersøger om BPST vil tillade at projektet
konverteres til et nyt projekt.

8. Status for LAG projekt
Socialøkonomisk café og gårdbutik
ved Huset i Mårum

LAG projektet Cafe og gårdbutik i Mårum har fået ny leder,
der har sendt en skriftlig ansøgning til bestyrelsen om
projektforlængelse til den 1. maj 2022.
Projektperioden udløber den 31. december. Ansøger har
skiftet kontaktperson flere gange undervejs, men nu vil
den nye projektleder tage hånd om sagen.
Bestyrelsen konfirmerede den på sidste møde besluttede
indstilling om at meddele forlængelse af projektperioden
til den 1. maj 2022.
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9. Årsrapport 2021

Årsrapporten blev drøftet.
Peter fortalte at han deltager i mange møder nationalt og
internationalt (online) om Leader og landdistriktspolitik, og
nævnte eksempelvis en spansk konference om Rural Startups med Leader orienteret tilgang.
Leif fortalte at der finde hele 17 lokalråd i Gribskov.
I Halsnæs er der 3 ditto.
Årsrapporten blev godkendt.

9. Nyt om National FLAG ansøgninger

De to indstillede NFLAG ansøgninger har modtaget tilsagn i
dag. Under NFLAG ordningen udbetales der rater til
projektholderne mens projektet gennemføres. Begge
projekter vil modtage første rateudbetaling den 1.
december.
Der er endnu ikke indkaldt til opstartsmøde for
styregruppen for Kystfiskerskole-projektet. Peter, Børge,
Jørgen og Begitta deltager i opstartsmødet.
Lasse har orienteret om at levering af trucken først kan ske
i uge 24 i 2022, hvorfor han har bedt om
projektforlængelse til den 01.09.2022. Dette er blevet
meddelt ham administrativt d.d.
Det tyder på at NFLAG ordningen er betydelig mere
fleksibel end EU-ordningerne.

9. Næste møde: onsdag den 26.
januar
10. Evaluering af mødet
11.Eventuelt

Begitta undersøger Grønessegård, Hajen fl.

Peter takkede de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer
for deres deltagelse i bestyrelsen i den forgangne periode.
Der er ikke mulighed for at Lars og Jesper fortsætter i
bestyrelsen, mens Michael tilkendegav at han gerne
fortsætter, hvis det er muligt.
Michael viderebragte en hilsen fra David Abildgård fra TVNordkysten. De har sat stor pris på LAG tilskuddet, som fik
dem godt fra start, og nu har de rejst flere penge til mere
udstyr, og kan lave gode reportager f.eks. af valgnatten.

3

