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Referat af bestyrelses- og indstillingsmøde 31. maj 2022 kl. 16.30
Deltagere: Alice Faber, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Flemming E. Larsen, Ingse Rasmussen, Jacob Antvorskov
(fra punkt 12), Jes Jessen, Kirsten Rask, Klaus Kristensen, Max Møller Hansen, Morten Egeskov, Rikke Falck,
Sif Orbesen og Tupaarnaq Lennert. Christian Hærslev (suppleant – deltog kun passivt punkt 12-16). Michella
Schack (koordinator) og Stig Andersen (koordinator og referent). Dvs. 13 stemmeberettigede.
Afbud: Carsten Ørting Andersen, Jesper Reumert, Kristian Egebæk Mortensen og Mogens Anholm.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 1.3
Referatet blev godkendt.
3. Evt. spørgsmål til orientering fra formanden
Der var inden mødet fremsendt bilag.
•

Flemming supplerede med, at Michella og han havde haft et godt møde med Odsherred
Kommunes nye borgmester Carina Vincentz 9.5.

•

Klaus supplerende med en opdatering om den nye LAG Fjordlandet, der dannes af Lejre og
Frederikssund Kommune.

•

Flemming nævnte, at den nye bekendtgørelse er kommet og kan ses på livogland.dk

4. Evt. spørgsmål til orientering fra Sekretariatet
Der var inden mødet fremsendt bilag.
•

Michella supplerede med, at hun 30.5 havde været med til lanceringskonferencen i Odense for
den nye programperiode vedr. social- og regionalfondene. Der bliver meget fokus på grøn
omstilling og bæredygtighed, hvilket også vil komme til at påvirke LAG-indsatsen. EUkommissæren havde også fokus på CLLD (Community-Led Local Development)

•

Klaus nævnte, at han er blevet forretningsudvikler i Erhvervshus Sjælland med fokus på Grøn
cirkulær omstilling og digitalisering.

5. Behov for en ekstra ansøgningsrunde
Der var inden mødet fremsendt bilag om det forventede budget.
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Pga. tilbageløb forventes der at være penge i overskud (1,0-1,4 mio. kr.) efter denne 2.
ansøgningsrunde.
a. Beslutning om proceduren
Sekretariatet har forespurgt hos BPST, om der må indstilles mere end 20 % af årets ramme. Vi
har fået dispensation hertil. Omvendt har BPST stillet krav om, at der indstilles projekter af en
vis størrelse, så det kun er 4-5 projekter, der indstilles.
Efter drøftelser blev konklusionen, at der som minimum skal søges om 100.000 kr. op til
600.000 kr.
b. Beslutning om bestyrelsessammensætningen til indstillingen
En indikativ tilkendegivelse viste, at 8½ af de fremmødte ville kunne deltage i et møde 11.8.
Derudover må nogle af dem, der havde meldt afbud i dag, forventes at kunne deltage 11.8.
Det blev derfor besluttet, at der indkaldes til et fuldt bestyrelsesmøde. Invitation hertil
udsendes af Michella i denne uge.
c. Beslutning om dato for afholdelse af indstillingsmødet (Bilag udsendt 24.5)
Man lagde sig fast på torsdag 11. august, og at det blev et aftenmøde alene med indstilling.
6. Orientering om oprettelse af ny LAG Nordvestsjælland v. kontaktperson Stig Andersen
Stig orienterede om den foreløbige proces med at etablere den nye LAG og opfordrede
bestyrelsesmedlemmerne til at sprede budskabet om den stiftende generalforsamling 8. juni i deres
netværk. Det videre arbejde i den gamle LAG blev rekapituleret.
Klaus spurgte til behovet for møder fremadrettet i den gamle LAG. Udover mødet 11. august 2022 vil
projektændringer kunne håndteres via mail, hvilket minimerer behovet for fysiske møder.
7. Status på økonomi v. Stig Andersen
Stig redegjorde for økonomien pr. 30.4 2022.
Stor likviditet pga. forudbetalinger og modtagelse af tilgodehavender fra hhv. Velkommen i Baghaven
(LAG og LDP) samt Flere muligheder i mindre byer (Region Sjælland). Årsbudgettet forventes at holde.
8. Drøftelse af evt. modtagne anmodninger om projektændringer
a. Røg & Retter, mundtlig orientering fra Stig Andersen. Godkendt af bestyrelsen.
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b. SkaberZonen, mundtlig orientering fra Michella Schack. Godkendt af bestyrelsen.
c. Lejre Højskole, mundtlig orientering fra Michella Schack. Godkendt af bestyrelsen.
d. Styrke overnatningsmulighederne i Havnsø. Godkendt af bestyrelsen.
e. Bjergtaget. Godkendt af bestyrelsen.
9. Evt. indkomne forslag fra bestyrelsesmedlemmer
Der var ikke indkommet forslag.
10. Vurdering af habilitet og udfyldelse af egenkontrolskema
Mogens havde erklæret sig inhabil i forhold til Ulstrup Mølle, da han sidder i bestyrelsen for denne.
Christian spurgte, om han burde vurderes inhabil i forhold til Holbæks nye kontorhotel, da han selv
lejer kontorlokaler ud. Det blev ikke skønnet at være tilfældet.
Der var ikke andre, der anså sig selv eller andre for inhabile, og egenkontrolskemaet blev udfyldt i
overensstemmelse hermed.
11. Status på projektmidler og beslutning om uddeling
Projektmidlerne blev belyst. Med de forventede tilbageløb – og det fastholdte tilsagn på Havnsøprojektet – er der en realpulje på ca. 4,2 mio. kr.
Max spurgte, om det kunne have været forudset. Flemming mente ikke, at det var tilfældet.
12. Præsentation af indkomne projekter
Flemming redegjorde kort verbalt for de 16 indsendte projekter, og enkelte blev drøftet.
13. Scoring af relevans og aktualitet
Bestyrelsen gik nu de 16 projekter igennem. Sekretariatet ajourførte ansøgningernes pointscore i
PROMIS baseret på beslutningen mht. Relevans og Aktualitet. Der forelå dermed en endelig rangering
af projekterne efter points.
14. Beslutning om tildeling af tilskud
På baggrund af den under punkt 13 stedfundne scoring var der nu skabt en pointmæssig rangering af
de enkelte projekter, og bestyrelsen gik derefter i gang med at tildele støtte ud fra afstemning.
Der var herefter indstillet for i alt 3.242.927 kr., hvilket var under den i punkt 11 nævnte realpulje.
Dermed ender vi med at indstille 11 projekter til i alt 3.242.927 kr. fordelt på denne måde:
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Grøn dansk whiskeyproduktion med lokal kornforsyning................................................................. 400.000 kr.
Viskinge Eventyrlige Skovhaver ......................................................................................................... 250.000 kr.
Ørnberg Vinvogn ................................................................................................................................. 69.177 kr.
MinigolfPark I Odsherred .................................................................................................................. 400.000 kr.
Odsherred Boulder Klub .................................................................................................................... 300.000 kr.
Opskalering af eksisterende produktionsanlæg til tofu fra Odsherred............................................. 219.800 kr.
Mårsø Aktivitetspark ......................................................................................................................... 300.000 kr.
Tekstiliværksætteri i Kunstkollektivet 8B .......................................................................................... 203.950 kr.
Odsherred Vand- og Åndedrætsterapi .............................................................................................. 300.000 kr.
Ulstrup Mølle – fokus på kulturhistorie og bæredygtigt håndværk på tværs af generationer ......... 400.000 kr.
Formidling og istandsættelse af Rørvig Mølle ................................................................................... 400.000 kr.
I alt .................................................................................................................................................. 3.242.927 kr.
15. Beslutning om tildeling af kontaktpersoner
•

Grøn dansk whiskeyproduktion med lokal kornforsyning følges af Klaus

•

Viskinge Eventyrlige Skovhaver følges af Jacob

•

Ørnberg Vinvogn følges ikke af nogen i kraft af projektets beskedne omfang

•

MinigolfPark I Odsherred følges af Morten

•

Odsherred Boulder Klub følges af Jacob

•

Opskalering af eksisterende produktionsanlæg til tofu fra Odsherred følges af Sif

•

Mårsø Aktivitetspark følges af Alice

•

Tekstiliværksætteri i Kunstkollektivet 8B følges af Morten

•

Odsherred Vand- og Åndedrætsterapi følges af Jes

•

Ulstrup Mølle – fokus på kulturhistorie og bæredygtigt håndværk på tværs af generationer følges af
Flemming

•

Formidling og istandsættelse af Rørvig Mølle følges af Sif

16. Begrundelse for afslag
Hovedbegrundelsen i afslag blev drøftet, idet Michella står for den endelige formulering.
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17. Datoer for næste bestyrelsesmøde
Torsdag 11. august 2022. Det bliver et rent indstillingsmøde (dvs. start efter ’aftensmadstid’). Jes bliver
mødeleder i formandens fravær.
18. Evt.
Morten spurgte til afstemningsreglerne. Disse genudsendes sammen med referatet.

