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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 9.9 2021 kl. 16.30 – 20.00. 

 

Deltagere  

Flemming Engtoft Larsen, Alice Faber, Carsten Ørting Andersen, Ingse Rasmussen, Jacob Antvorskov, Jes 

Jessen, Jens Christensen (suppleant), Kristian Egebæk Mortensen, Max Møller Hansen, Mogens Anholm, 

Rikke Falck, Sif Orbesen, Michella Schack (koordinator) og Stig Andersen (koordinator og referent). 

Afbud 

Flemming Damgaard Larsen, Hanne Brandt (suppleant), Jesper Reumert, Lars Qvist, Lis Ingemann, Martin 

Stokholm og Tupaarnaq Lennert. 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Den endelige dagsorden var fremsendt 2. september 2021. Dagsordenen blev godkendt uden 

kommentarer. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 3.6 2021 

Referatet var fremsendt 14. juni 2021. Referatet blev godkendt uden kommentarer. 

 

3. Evt. spørgsmål til skriftlig orientering fra hhv. Formand og Sekretariatet 

Der var 2. september 2021 fremsendt en skriftlig orientering fra formanden og Sekretariatet om diverse 

emner. Det nedenstående er det mundtligt fremførte på selve bestyrelsesmødet.  

Orientering fra formanden: 

• Jacob: Hvad sagde Kaare 4. juni?  

Flemming: Rigtig fint møde. Virker interesseret i landdistriktsarbejde. Borgmestrene var 

engagerede og talte godt for LAG-ordningen. Vi sender den viste præsentation til bestyrelsen. 

• Jes: Selv om ministeren var positiv, er det jo ikke nogen garanti for flere penge, så lad os slå koldt 

vand i blodet. 

• Mogens: Hvordan går det med Region Sjælland?  

Michella: Ét projekt er i gang og god kontakt.  

• Flemming opfordrede til, at man tilmelder sig Landdistriktskonferencen 11.10 i Middelfart  
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Orientering fra Sekretariatet: 

• Jyderup Fonden har efter aftale med Flemming ansat Michella 10 timer om måneden i 5 måneder. 

Dette for at kunne få adgang til midler fra Region Sjælland. 

 

4. Økonomi 

Der var 2. september 2021 fremsendt resultatopgørelse pr. 31. august 2021 samt udvalgte balanceposter. 

Stig gennemgik hovedtallene og årsagerne hertil, herunder at feriepengereguleringen ikke er indregnet i 

tallene, da dette først gøres ved udgangen af året. 

Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål.  

 

5. Tilbud på review af årsrapporten og indstilling vedr. valg af revisor 

På bestyrelsesmødet 17. maj 2021 blev der udtrykt ønske om at få afdækket prisniveauet på review af 

årsrapporten. 

Sekretariatet har derfor 4. august 2021 forespurgt hos 4 forskellige revisionsselskaber og givet dem en frist 

på 3 uger til at komme med et tilbud. Ved fristen udløb var der indkommet ét tilbud: 

• Beierholm med tilbud om 15.000 kr. + moms i 2021 og tilsvarende i 2022 med pristalsregulering. 

Dette tilbud og en redegørelse for processen var fremsendt til bestyrelsen 25. august 2021. 

Bestyrelsen valgte at tage dette til efterretning. 

Bestyrelsen besluttede at indstille Beierholm som revisor på den ekstraordinære generalforsamling senere. 

 

6. Evt. indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

7. Drøftelse af projektændring 

Der var 2. september 2021 fremsendt bilag med uddybning af ønske om projektændring fra projektet Mad i 

marken (MLGP-E-21-2170). 

Stig gennemgik kort ændringen og dens konsekvenser for effekter og økonomi.  

Der var forskellige kommentarer: 

• Hvorfor ikke forudset, at det kunne være et problem?  

• Hvorfor ikke tænke køkkenet ind oprindeligt fremfor at have det ude i marken? 
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• Noget af det innovative forsvinder 

Man skred til afstemning, hvor 8 ud af 11 stemte for at godkende budgetændringen, der herefter indsendes 

til BPST af Sekretariatet. Ovennævnte kommentarer videreformidles til projektholder af Sekretariatet. 

 

8. Forslag til ansøgningsrunder og -frister 2022 

Der var 25. august 2021 fremsendt forslag til ansøgningsrunder og -frister i 2022. Rammen for dette er 

kravet om, at alle indstillinger skal være Bolig- og Planstyrelsen i hænde senest 30. juni 2022, så tilsagn kan 

blive givet inden udgangen af 2022.  

Forslaget går ud på, at der skal være 2 ansøgningsrunder i 2022 med ansøgningsfrist hhv. 27. januar og 28. 

april 2022. 

Michella orienterede om, at hun 7. september 2021 deltog i et møde for Øst-koordinatorer. Generelt er det 

trenden, at der er meget få ansøgere: Fx 3 i Sydsjælland, og i en anden LAG måtte man selv opsøge 

projekter for at have noget at vælge imellem. 

Der blev også vist statistik for antallet af ansøgninger de sidste tre år (i spændet mellem 62 og 70) samt 

fordelingen af projekter i årets 3. ansøgningsrunde, der havde frist 8. september 2021. 

Det kan være en forklaring, at kostprisen for etablering er steget så meget, at folk ikke kan/tør finansiere. 

Der var følgende kommentarer: 

• Max: Problemet med priser og levering vil fortsætte, og der skal tages højde for knaphed på 

ressourcer i forhold til, om projekterne kan nå at blive færdige. 

• Mogens: I det frivillige arbejde mærkes det også, at der er mangel på folk. 

• Flemming opfordrede alle til at have antennerne ude i forhold til gode projekter og være særligt 

opmærksomme på, om projekterne er klar til at gå i gang (håndværkere, finansiering, tilladelser). 

• Mogens: Kan man evt. rykke det lidt frem, dvs. have første ansøgningsrunde tidligere? 

Koordinatorer: Der skal også tages højde for, hvordan jul og påske indvirker på ansøgernes tid. 

• Sif: Kun én ansøgningsrunde? Risiko for at vi ikke kan få brugt pengene. 

• Alice: Tilbøjelig til at understøtte det bestående forslag. 

• Michella, Kristian og Carsten: Lad os koordinere et møde med erhvervschefen i Sorø (Laila Carlsen), 

så Sorø kommer mere med. Kristian tager kontakt til Laila. 

• Konklusion: Sekretariatet laver nyt forslag til frister, der præsenteres på bestyrelsesmødet 12. 

oktober 2021. 

 

9. Drøftelse af projektforlængelser for at sikre, at vores midler kommer til at arbejde i området  

Der var 2. september 2021 fremsendt bilag med oversigt over projekter, der har udløbsdato før 1. maj 

2022. 
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Der var følgende kommentarer: 

• BPST har 9. september 2021 tilkendegivet, at de uanset vores ønske om en kortere forlængelse i 

konkrete projekter pr. automatik vil forlænge med 1 år på opfordring, hvorved vi vil få slutdatoer, 

der ikke vil muliggøre brug af tilbageløbsmidler i 2022-runderne. 

• Flemming vil tage det op på førstkommende Koordinationsforumsmøde 14. september 2021 

(På dette møde har Flemming gjort BPST opmærksom på, at vi gerne vil kunne styre vores 

forlængelsesfrister. De godt kunne se det fornuftige i, at der var tilfælde, hvor det var 

uhensigtsmæssigt at forlænge med 1 år. Ref.) 

• Jes: Kan ikke forstå, at styrelsen kan have kompetence til at trumfe den lokale aktionsgruppe. Der 

må være en konflikt i forhold til vores bestyrelsesansvar. 

• Mogens: Bad om at det af Jes fremførte dilemma skriftligt beskrevet. 

• Max: Der er mange projekter, hvor vi ikke ved, hvad der sker. Det er vigtigt, at vi kan træffe 

beslutninger på et oplyst grundlag. 

• Fire konkrete projekter blev drøftet. 

 

10. Principiel drøftelse af projekter, hvor slutformål afviger fra det oprindeligt ansøgte og/eller der er 

tvivl om opretholdelsen  

Der var 2. september 2021 fremsendt bilag, der opsummerer problematikker i tilknytning til projekter, der 

effektueres eller opretholdes på anden måde end oprindeligt antaget. 

Der var følgende kommentarer: 

• Alice: Vi kan ikke forlange, at det udenom skal være der. Det vigtigste er, at formålet ikke er 

ændret. 

• Jes: Verden ændrer sig. Svært at lave et projekt, der kan forudsige fremtiden. 

• Max: I min verden kan man ikke skære noget væk, man har haft med i ansøgningen. 

• Ingse: Jeg tænker lidt over vores organisation, hvor tingene ligesom ’siver ned’. FU er alt andet lige 

tættere på. Og så tænker jeg i en grøn-gul-rød vurdering. 

• Alice: Det er jo menneskene, vi investerer i. 

• Flemming: Formålet er det vigtigste for mig. 

• Jes: Et netværk er meget ukonkret. Der kan også være noget med Corona. 

Konklusion: I konkrete tvivlstilfælde sendes en mail, hvori problemstillingen opridses overfor bestyrelsen. 

 

11. Drøftelse af evt. fokusering af 2022-ansøgningsrunder  

Bestyrelsen har tidligere drøftet evt. fokusering/tematisering af ansøgningsrunder, og derfor drøftede 

bestyrelsen også dette i forhold til 2022-ansøgningsrunderne. 

Der var følgende kommentarer: 
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• Flemming: Vi skal arbejde på at få nogle realiserbare projekter ind, der kan realiseres inden for en 

3-årig periode. Om det er almene eller erhverv, er knap så vigtigt. 

• Mogens: De skal stadig være spændende og nyskabende – og de skulle gerne kunne overleve. 

• Carsten: Der er områder/byer, hvor udviklingen er gået helt i stå. Fx Stenlille, hvor der er mange 

tomme huse. 

• Max: Det kræver, at der er nogle mennesker, der kan og vil lave den udvikling. Det er en længere 

proces at skabe det. 

• Flemming refererede fra et møde i Holbæk Sportsby 5. september 2021, hvor den tidligere DGI-

formand Søren Møller havde trukket det hårdt op og nævnt, at der er byer, der kommer til at lukke 

(Se evt. https://sn.dk/Holbaek/-Luk-de-smaa-skoler-og-taenk-fremad/artikel/1468524). 

• Mogens: Vi på Røsnæs har været med til at inspirere byer som fx Havnsø og Bjergsted. 

• Rikke: Det er svært at få folk op ad sofaen lige efter Corona. 

• Max: Idrætsforeningerne mangler de unge mennesker. 

Michella opsummerede, at bestyrelsen ikke ønsker at foretage en direkte fokusering/tematisering af 2022-

ansøgningsrunderne. 

Michella nævnte også mulighed for at lave et eget rammeprojekt. 

 

12. Drøftelse af eget projekt med LAG som ansøger  

Der var 2. september 2021 fremsendt bilag med skitsering af et eget projekt med LAG som ansøger i én af 

2022-ansøgningsrunderne. 

Stig og Michella redegjorde for tankerne om eget projekt. 

Der var følgende kommentarer: 

• Michella redegjorde for samarbejdsprojektet med Region Sjælland. Det går rigtig godt. Der er 

mulighed for udvidelse af samarbejdet via InterReg inkl. South Baltic. Vi bliver budt til dans, og det 

er også en døråbner over for kommunerne, at regionen er med. 

• Flemming: Dette vil også på sigt kunne nødvendiggøre ansættelsen af flere medarbejdere, så LAG 

kan blive et endnu større omdrejningspunkt for udviklingen i vores fem kommuner. 

• Flemming: Der er vigtigt, at vi også tænker Markedsføringsplan som en del af forretningsplanen. 

 

13. Orientering om påtænkt seminarforløb 26.-27.11 2021  

Der var 2. september 2021 fremsendt bilag med skitsering af indholdet på bestyrelsesseminaret, der 

afholdes 26.-27. november 2021. 

Der var ikke nogen umiddelbare kommentarer. 
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14. Datoer for næste bestyrelsesmøder 

Jævnfør tidligere udsendte kalenderinvitationer ser årshjulet således ud: 

• Tirsdag 12. oktober 2021 kl. 16.00: Indstillingsmøde (efter årets 3. ansøgningsrunde) 

• Fredag 26. november kl. 16.00 - lørdag 27. november kl. 15.00: Seminar OBS! Nye tidspunkter 

 

15. Evt. 

Der var ikke nogen yderligere kommentarer. 

Mødet afsluttet 20.00 med fællesfotografering af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer: 

 

 


