Referat bestyrelsesmøde
TID:

Onsdag den 20. januar 2016 kl. 17:00-21:00

STED:

Frederikshavn kommunes rådhus

Tilstede:

Fra bestyrelsen: Brian Kjær, Claus Hjørne Pedersen, Henrik
Ussing Lynge, Jan Milton Woller, Jan Rams, Jørgen Christensen,
Jørn Andersen, Karl-Peter Richardsen, Per Faurholt Jensen, Per
Vestermark Nielsen, Svend Bjørnager, Tina Juul Kjellberg

FLAG Nord
AKTIONSGRUPPE

Øvrige deltagere: Lise-Lotte Stisager, Frederikshavn kommune
Dorthe Woldbye, Hjørring kommune, konsulent Kitti Bergkjær

Strandvejen 123
Lønstrup 9800
Hjørring

Afbud:

Chresten Sloth, Hans Frejlev, Henrik Nielsen, Jens Arp Nielsen,
Martin Svendsen, Vivi Jensen

Tlf. 45 4026 1039

Referent:

Kitti Bergkjær, Lise-Lotte Stisager, Dorthe Woldbye

E-mail:
fiskerilagnord@gmail.
com

Referat
1. Velkommen og orientering fra formanden omkring påtænkt køreplan frem til 01.05.2016
a. Deadline på ansøgning om godkendelse som FLAG 01.02.2016
b. Godkendelsen og økonomi til videre arbejde
c. Udarbejdelse af udviklingsstrategi samt deadline for godkendelse senest 01.04.2016
d. Åbning for projektansøgninger per 01.05. 2016
Svend Bjørnager fremlagde punktet og processen blev drøftet. Rammerne for igangsætning af arbejdet blev
taget til efterretning. Det er nødvendigt at udviklingsstrategien er endelig klar til godkendelsesprocedurer
per 1.3.2016; idet strategien skal godkendes ved medlemmer per mail, jf. medlemsliste fra
informationsmøde den 27.maj 2015; ved begge kommunalbestyrelser og ved regionen inden den er klar til
fremsendelse til Erhvervsministeriet, der har nedsat et indstillingsudvalg, som tager endelig stilling til
godkendelsen.
http://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/ansoeg-oprettelse-lokal-aktionsgruppe/indstillingsudvalget
Link til yderligere information! 
2. Valg af næstformand
Formanden foreslog Claus Hjørne Pedersen, som blev valgt.
3. Valg af kasserer – der skal oprettes en nem-konto til foreningens driftsbudget
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Jan Rams blev foreslået og valgt. Jan har ikke øvrige kassererposter, der kan have indflydelse på posten i
FLAG Nord. Jan Rams vil oprette Nem-Konto i Spar Nord. Formanden sørger for at søge om CVR nr. Dette er
på plads. Vi har CVR nr. 37390526.
4. Orientering om driftsøkonomi og projektøkonomi
Kitti Bergkjær redegjorde for, at bestyrelsen via kasserer forestår en driftskonto til drift af foreningen, mens
projektmidler forbliver statsanliggende frem til endelig projektgodkendelse, hvorefter beløbet overføres
direkte til projektholder, således bestyrelsen ikke er direkte involveret i projektøkonomien. Bestyrelsen skal
således sikre budget og regnskab samt revision i forhold til et årligt driftsbudget på maks. 20 % af de
forventede projektmidler på 2 mill. kr. årligt. Det oplystes endvidere, at der efter godkendelse af FLAG Nord
foreningen vil udløses et driftsbeløb på kr. 200.000,- til dækning af udgifter i forbindelse med oprettelse af
foreningen, igangsætning af bestyrelsesarbejdet samt udarbejdelse af udviklingsstrategi og annoncering af
åbning for projektansøgninger.
5. Beslutning omkring kørsel – hvilke situationer kan udløse kørselsgodtgørelse til bestyrelsen
Punktet drøftet. Det er besluttet, at såfremt man ikke får dækket sin kørsel fra baglandet; udbetales der
kørsel for deltagelse i bestyrelsesmøder og aktiviteter foranlediget af bestyrelsen. Det er statens lave takst,
der er gældende.
Vedlagte kørselsskema vil blive fremsendt sammen med indkaldelser fremover, således den enkelte selv
er ansvarlig for at medbringe dette til møder og under mødet få formandens/næstformandens
underskrift på samme og udlevere til kassereren, der forestår overførsel til nem-konto. Vedlagt
kørselsskema kan af deltagere på mødet 20.01.2016 medbringes til næste møde (03.02.2016) mhp. på
underskrift af formanden.
6. Udarbejdelse af udviklingsstrategi
a. Orientering om ny bekendtgørelse om projekttilskud
b. Beslutning om bistand til udarbejdelse af strategien
a. Der redegøres for indsatsområder under sidste programperiode (2007-2013) og det, der forekommer at
være muligt i forhold til indsatsområde under nuværende ordning. Det fremgår af ”European Maritime
and Fisheries Fund – Operational Programme for Denmark” EC decision date 18. aug. 2015; side 75;
At programmet skal styrke indsatsen i de særligt udpegede fiskeriområder, der oplever en generel
nedgang i beskæftigelsen, såvel som indenfor fiskerisektoren og i befolkningen. ”Målene søges opfyldt
gennem indsatser, der kan relateres til fiskerisektoren med fokus på erhvervsrelaterede initiativer,
herunder understøtte innovation, kompetenceopbygning, videnoverførsel og jobskabelse. Disse
initiativer søges bl.a. udmøntet gennem lokale samarbejdsprojekter og netværk til udviklingaf
fiskeriområderne, men også gennem en diversificering af økonomien i områderne. Aktiviteterne kan
således gennemgøres inden for såvel som uden for fiskerisektoren. CLLD-indsatsen vil tage udgangspunkt
i LEADER metodens styrker i etableringen af lokale partnerskaber og projekter, der kan forbedre
rammerne for udvikling i fiskeri- og akvakulturområdergennem en målrettet og strategisk indsats
gennem FLAG’ernes udviklingsstrategier. Målet er bl.a. at understøtte kystfiskeriet og
fiskersamfundene som kulturbærende.”
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Videre i teksten på samme side, fremgår;
”Mange fiskersamfund har i en årrække oplevet en befolkningsnedgang, hvor muligheden for
alternativ beskæftigelse er nødvendig, hvis befolkningsniveauet skal opretholdes.
Der orienteres om vejledning til ansøgning om godkendelse af FLAG skrivelse; hvoraf fremgår;
hovedformålet;
Fremme vækst og udvikling i fiskeriområdet;
Fremme job og vækstskabende erhvervsudvikling indenfor temaerne;
Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder
Erhvervssamarbejde og innovation og diversificering af;
o Økonomi
o Serviceydelser og
o Mindre infrastruktur
Der drøftes forskellige eksempler på projekter, som foreninger i bestyrelsens bagland har påtænkt at
udarbejde ansøgning om støtte for at etablere. Der er stor usikkerhed omkring, hvorvidt foreninger kan
få tilsagn efter de retningslinjer der fremgår; mens det påpeges, at der endnu ikke er udarbejdet en
bekendtgørelse hvori de konkrete retningslinjer fremgår.
Bestyrelsen opfordrer til at der tages kontakt til direktør i Erhvervsstyrelsen med henblik på møde
omkring processen samt hvorvidt det er muligt at få dialog omkring de kommende indsatsområder. Der
er aftalt møde i Netværkscentret i Nykøbing på Falster fredag den 29. januar 2016.
Læs evt. mere om LEADER-metoden her - http://www.mbbl.dk/lokale-aktionsgrupper
b. Der drøftes, hvordan og med hvilken støtte, bestyrelsen fortsætter arbejdet med at udarbejde
udviklingsstrategi således denne er klar senest 01.03.2016. Konsulent Kitti Bergkjær stiller sig til rådighed
for opgaven og forlader mødet.
Bestyrelsen beslutter at indgå aftale med konsulent Kitti Bergkjær om at løfte opgaven med at udarbejde
udviklingsstrategi i samarbejde med bestyrelsen for et samlet beløb på kr. 25.000,Der fastsættes mødedatoer mhp. udarbejdelse af strategien til onsdag den 3. februar 2016 kl. 17.0021.00 og tirsdag den 16. februar 2016 kl. 17.00-21.00. Formanden afklarer mødested, således der
afholdes et møde på hver kyst. Nærmere herom følger.
Det blev besluttet at udarbejde budget over de tilsagte tilskudsmidler til oprettelse og igangsætning af
FLAG på i alt kr. 200.000,- der forventes overført til foreningens driftskonto straks efter ansøgning om
godkendelse af FLAG bliver modtaget i ministeriet senest 01.02.2016. (Det tilstræbes at formanden kan
aflevere ansøgningsskema direkte under mødet i Netværkscentret fredag den 29.01.2016)
Se vedlagte bilag for driftsbudget
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7. Overordnet gennemgang af ansøgning om godkendelse; og herunder en særlig drøftelse af
følgende punkter i ansøgningen;
i. A2: Gruppens ressourcer samt kompetencer og gruppens erfaringer med at
fremme lokaldrevet udvikling samt gruppens erfaringer med samarbejde med
andre. Er der evt. behov for tilførsel af kompetencer?
Konsulent Kitti Bergkjær modtager gerne på mailadressen; fiskerilagnord@gmail.com hurtigst muligt
oplysninger fra følgende;
Jan Milton Woller; Jens Arp Nielsen; Jørgen Christensen; Jørn Andersen; Mads Thomsen; Mette Hardam;
Per Faurholt Jensen; Per Vestermark Nielsen; Tina Juul Kjellberg; Vivi Jensen
ii. A3: Gruppens nuværende samarbejdspartnere og hvilke samarbejdspartnere
ønskes der inddraget. Begrundelse for ønskerne
Bestyrelsen forventer samarbejde med fiskeriforeninger i området for at skabe kontakt til aktive fiskere. Der
forventes samarbejde med de 2 erhvervshuse i vores 2 kommuner mhp. kontakt til potentielle iværksættere
indenfor fiskerirelaterede erhverv. Der forventes samarbejde med områdets turistforeninger og
borgerforeninger mhp. markedsføring af kystfisker-kulturhistorien og bidrage til, at gæster i området
oplever et aktivt fiskeri på strand og i havne. Der forventes endvidere samarbejde med områdets
havneforeninger.
Eksisterende og nye virksomheder og foreninger, der bidrager til opfyldelse af gruppens mål forventes at
være foreningens samarbejdspartnere.
i. D2: Beskrivelse af lokale potentialer
1. Lokale erfaringer med lokaldrevet udvikling
Området er præget af mange ildsjæle, der er gode til med innovative ideer at bidrage for små midler og at
få dem omsat til store projekter i samarbejde med eksisterende og nye virksomheder og foreninger.
Nuværende bestyrelsesmedlemmer har erfaring med udvikling af projekter i kystbyer såvel som i havne.
2. Kort om potentielle ansøgere/aktører og hvilke formål er deres primære
fokus
Der er samarbejde blandt kystfiskere, der ønsker at etablere traktor-laug; ligesom der er interesse for at
arbejde med faciliteter til at bedre kvaliteten i forædling og salg af fiskeprodukter på stranden og derved
gøre kystbyen mere attraktiv. Fokus er at fastholde aktiviteter indenfor fiskeriet.
3. eksisterende netværk
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Landsdelen er kendetegnet ved at være udpræget netværksbaseret, hvorfor der er godt kendskab til lokale
iværksættere og frivillige ildsjæle. Der er en stor villighed til, at bidrage med viden og opbakning til nye
projekter.
Gruppens vurdering af områdets udviklingsmuligheder og potentialer
Der er traditionelt et foreningsrigt liv langs kysten og i områdets kystbyer; ligesom der er en række
eksisterende fiskerirelaterede erhverv. Den rige tradition for iværksætteri og projektsamarbejder forventes
at danne grundlag for udvikling af nye tiltag i samarbejde med FLAG Nord gennem programperioden.
ii. D3: Gruppens overordnede mål – og begrundelse herfor
At bidrage til vækst og beskæftigelse indenfor fiskeri sektoren samt relaterede sektorer – fordi
Fiskeri- og relaterede erhverv er en del af landsdelens kultur. Vi ønsker at understøtte nytænkning,
samarbejde og lokal forankring for at imødegå de nuværende udfordringer.
iii. D4: Hvilken rolle forventer gruppen at spille i områdets lokale udvikling?
Bestyrelsen forventer at fungere som katalysator og igangsætter for udvikling af erhverv i små
virksomheder relateret til fiskeriet; ligesom områdets rige foreningsliv forventes inspireret af bestyrelsens
arbejde for at oplyse og støtte omkring projektmuligheder, der fremmer og fastholder fiskeri og bosætning
langs kysten.
iv. E1: Gruppens vurdering af mulighederne for medfinansiering i forhold til;
1. offentlige midler via kommuner, stat og region
Der har været tradition for at støtte ildsjæle og foreninger i begge kommuner; ligesom det regionale
vækstforum har vist sig samarbejdsvillig i projekter der støtter erhvervsvirksomhed.
2. private midler via puljer, fonde, erhvervslivet og private indsamlinger
Det forventes, at der vil ske en øgning af den private støtte set i forhold til den offentlige støtte. Støtte fra
puljer og fonde vil udelukkende være muligt, såfremt der bliver mulighed for at indstille projekter, der er
foreningsbaserede og iværksættes til gavn for almenvellet og for at fastholde aktiviteter, der kan fremme
bosættelse i kystbyerne.
v. F1: Beskriv mulige indsatsområder i den kommende udviklingsstrategi med
begrundelse for valg af disse
Fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling indenfor rammerne;
• Etablering og udvikling af små virksomheder og mikro-virksomheder
• Erhvervssamarbejde
• Innovation
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Fordi; Fiskeri- og relaterede erhverv er en del af landsdelens kultur. Vi ønsker at understøtte nytænkning,
samarbejde og lokal forankring for at imødegå de nuværende udfordringer.
8. Eventuelt
Der drøftes, hvorvidt der skal afholdes generalforsamling inden udgangen af april 2016. Det fremgår dog af
materiale med spørgsmål og svar rundsendt efter møde i erhvervsministeriet den 8. december 2015; at der
IKKE skal afholdes generalforsamling dette år.

Referat rundsendes per mail den 23. januar 2016, og såfremt der er kommentarer eller rettelser, skal disse
tilgå foreningens mail; fiskerilagnord@gmail.com senest onsdag den 27. januar 2016.
Den forholdsvise korte frist skal ses i lyset af, at ansøgning om godkendelse af FLAG Nord skal forelægges
for ministeriet senest den 1.2.2016 og ansøgningen således vil blive udarbejdet onsdag den 27.01.2016.
For godkendelse af referatet kvitterer:

_______________________________________
Svend Bjørnager
Dato
Formand FLAG Nord

_______________________________________
Claus Hjørne Pedersen
Dato
Næstformand FLAG Nord

Side 6 af 6

