Referat - bestyrelsesmøde i LAG Halsnæs-Gribskov den 26. januar 2022
Grønessegaard Gods
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
Arne Würgler (Ø), Gribskov
Timo Jattu (R), Halsnæs
Mariane Lunden (Å), Halsnæs

X
X

Ole V. Jørgensen – suppleant
Louise Aggebo -suppleant

X
X

Ikke tilstede

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. Ole Santon var inhabil i forhold
til ansøgningen fra Grundejerforeningen Arresøgård.

3. Velkomst til nye
bestyrelsesmedlemmer
4. Godkendelse af referat fra sidste
møde og opfølgning på beslutninger
fra seneste bestyrelsesmøde

Der blev foretaget en præsentationsrunde.
Begitta har været i kontakt med dykkerklubben Hajen, som
overvejede at søge midler til adgangsforhold til
Hunderevet. Det er Hunderevs foreningen som skal søge.
Referatet blev godkendt.
Referat lægges nu på hjemmesiden.
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5. Beretning fra formand, herunder
godkendelse af sager, som
formanden har vurderet som
uopsættelige

Peter har deltaget i LEADER konferencen i Halmstad som
Key note speaker.
Peter har sendt brev til Steffen Jensen og Bent Hansen om
den kommende udpegning af nye LAG områder. Brevene
er desuden sendt til de lokale politikere i folketinget; Kim
Valentin og Trine Torp.
Peter har på bestyrelsens vegne godkendt projektændring
af Oplevelsestårn i Frederiksværk havn til Servicebygning i
Frederiksværk havn, og samtidig fastholdt LAG-gearingen.
Peter har godkendt projektoverdragelse af det skibbrudne
FLAG projekt fra Gilleleje Bådebyggeri til Gilleleje Ro- og
kajakklub.
Bestyrelsen vil få det kommende projekt fra Gilleleje Ro- og
kajakklub forelagt til godkendelse.

6. Budgetopfølgning

Christine fremlagde budgetopfølgningen, der viste at det
samlede forbrug i 2021 var tilfredsstillende.
Budgetopfølgningen blev godkendt.

7. Fordelingsprocent LAG/FLAG drift i
2022

Forslag til fordelingsprocent for LAG/FLAG drift i 2022 blev
godkendt.

8. Orientering fra koordinator

BPST har reduceret LAG midlerne for 2022, så
opstartsmidler i 2022 til ny LAG kan tages herfra.
BPST har også reduceret NFLAG midlerne i 2022 med et
beløb, der tilsvarende er øremærket til en mulig opstart af
FLAG i 2023.
Der afholdes sparringsmøder den 1. februar i Halsnæs og 2.
februar i Gribskov.
Peter og Rikke deltager i Landdistrikternes Fællesråds
årsmøde den 29.04. Louise og Torben deltager måske.

9. Orientering om LAG og FLAG
projektstatus ved kontaktpersoner og
koordinator
10. LAG projekt Økologisk destilleri
og butik på Hundested havn

Begitta gennemgik de bevægelser der havde været siden
sidste bestyrelsesmøde.

11. LAG projekt Hytteovernatning ved
Søborg Sø

Ansøgningsfrist for LAG projekt Hytteovernatning ved
Søborg Sø blev ikke forlænget.

12. Indstilling af LAG ansøgninger

Der blev indstillet tilskud til de tre øverst placerede
ansøgninger, som indstillet af formandskabet, idet
tilskuddet til det midterste projekt blev halveret.

13. Fordeling af NFLAG drift- og
projektmidler i 2022

NFLAG drift- og projektmidler i 2022 blev fordelt som
indstillet af formandskabet.

14. Nyt om National FLAG
ansøgninger – opstartsmøde om
kystfiskeruddannelsen

Der har været afholdt opstartsmøde for styregruppen for
Kystfiskerskole projektet den 20. december. Peter, Børge,
Jørgen og Begitta deltog i opstartsmødet. Fra Foreningen

Ansøgningsfrist for LAG projekt Økologisk destilleri og butik
på Hundested havn blev ikke forlænget.
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for Skånsomt Kystfiskeri deltog Søren Andersen, David
Lange og Henriette Petersen.
Jørgen er i kontakt med Fiskeriforeningen i Gilleleje for evt.
samarbejde.
15. Næste møde: onsdag den 23.
februar
16. Evaluering af mødet
17.Eventuelt

Begitta undersøger sted, evt. Hvideland.
Der var lidt vel megen snak i munden på hinanden blev det
påtalt af Peter og Torben.
Det bør indskærpes at man ikke må motivere ansøgninger,
som man selv har andel i mente Rikke.
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