LAG Odder-Hedensted
Bestyrelsesmøde
Mandag 15.06.2015
Niels Espesvej 8, Hedensted
Vi startede med bestyrelseskursus, bestyrelsen blev indført i pligter og regler man er underlag
Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem Torkild Kjeldager Sørensen, der som suppleant træder ind i stedet for
Kirsten Schreiber.
Deltagere:
Bent, Magriet, Loke, Tanja, Torkild, Vagn, Peter, Torsten
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
a. godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 05.03.2015
a. godkendt
3. Siden sidst v/formand
a. Kort orientering om
i. Formændenes fokuspunkter herunder bl.a. kritik af prioriteringsskemaerne og at
der er nedsat et udvalg, der arbejder med en fornyelse af projektvejledningen.
4. Siden sidst v/koordinatorer
a. Ingen rapportering aflagt
5. Ansøgninger
Projekter som blev indstillet til tilsagn om støtte var:
• Bevægelse, leg og kultur i Uldum – 159.990kr. /samlet projektsum 639.958 kr.
• Ølholm Bypark – 71.956 kr. /samlet projektsum 143.912 kr.
• Besøgs og inspirationshaver i Stouby – 400.000 kr. /samlet projektsum 1.631.000 kr.
• Odder vinterbadeklub – 200.000 kr. /samlet projektsum 1.156.424 kr.
• OdderGrisen/Pakhuset – 200.000 kr. /samlet projektsum 513.363 kr.
• Multiindrætscentrum, Barrit – 208.906 kr. /835.625 kr.
Projekter som ikke blev indstillet til støtte var:
• Lej min Båd – med udgangspunkt i Hou Havn
• Castberggård – besøgscenter
• Hedenstedby.dk
• Hundslund Antenneforening
• Carolines Venner

Generelt om processen
• Forud for mødet var alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blevet forsynet med et
resumé af hvert af de 11 indkomne ansøgninger. Sammen med oversigten et link til
dropbox, hvor alle projekterne i sin fulde form var at finde.
• På mødet blev forenklede prioriteringsskemaer med et overblik over alle projekter uddelt.
• Herefter blev hvert projekt gennemgået og drøftet.
• Hver drøftelse sluttede med en udfyldelse af projektprioriteringsskemaet for det
pågældende projekt.
• Til sidst blev der uddelt tilsagn og afslag jfr. bilag 1 ”Kommentarer til ansøgningerne”.
• Beløb blev uddelt under hensyntagen til mængden af ansøgninger, projektets scoringer
samt overvejelsen af hvor langt beløbet kan hjælpe projektet.
Statistik:
• Ansøgt for i alt kr. 5.338.739 på baggrund af totalbudget kr. 21.249.112
• 11 ansøgninger; 6 tilsagn, 5 afslag, hvor de fleste kan komme igen
• Uddelt beløb kr. 1.240.852 af årets samlede projektbeløb, kr. 1.656.827
• Rest til næste runde den 24.08.2015, kr. 415.975

