Bestyrelsesmøde, torsdag den 15.09.2016
Sted:
Mødestart:
Mødeslut:

Brandbygegaard, Alrøvej 77, 8300 Odder
18:00
21:30 (senest)

Dagsorden/referat:
1. Godkendelse af ref.
Godkendt

LAG Odder-Hedensted

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Siden sidst
a. Fra formand
Der har været meget debat om nedskæringer,
ændringer og nye opgaver til bestyrelse og
koordinatorer.
b. Fra koordinatorer
Der er indsendt de ønskede oplysninger omkring
ansættelse af koordinatorer, og bestyrelsens valg, at
have 2 koordinatorer.
Fritz orienterede kort om infomateriale siden sidst,
udsendt med dagsordenen.
c. Fra andre
Intet nyt
4. Økonomi
Status gennemgået, økonomien hænger fint sammen
5. Nyt fra Netværkscenteret
a. Koordinatorregistrering
b. Udbud/tilbud-regler
c. Afregning
Fritz orienterede om den nye regler og krav fra
styrelsen.
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6. Ansøgninger
a. Habilitetsregler
Ingen bestyrelsesmedlemmer vurderes at være
inhabile.
b. Se i PROMIS og vægt ansøgningerne individuelt af
hensyn til ERST, der rumsterer med mærkelige regler
på dette område.
Sondrup Bed og Breakfast – bestyrelsen besluttede
at bevilge det ansøgte beløb. Bestyrelsen ønsker at
der fremlægges dokumentation for projektets
finansiering – og dermed sikkerhed for at der
opføres orangeri i forbindelse med projektet.
Norsminde fiskehus – bestyrelsen finder at projektet
lever op til strategien om at etablere nye
arbejdspladser, herunder også etablering af
socialøkonomiske arbejdspladser – det indstilles til
støtte med 538.272 kr.
Dansk Produktions Univers – bestyrelsen finder
projektet interessant og ønsker at indstille projekt til
støtte med 299.345 kr.
c. Økonomisk strategi
Der iværksættes en informations kampagne, for at
få projekter til opfyldelse af strategiens mål – især
hvor der mangler i forhold til temaerne.
Bestyrelsen melder ud at der uddeles projektmidler
efter først til mølle princippet.
7. Planlægning
a. Efterår 2016
b. Forår 2017
Fritz redegjorde for planlægningen
Loke foreslår at der laves en liste over projekter,
som kan inspirere andre.
8. Evt.
Loke foreslår, at man kan lave et tværkommunalt projekt
for at styrke lokalrådsarbejde i begge kommuner.
Tanja afleverer information om et spændende projekt i
Bråskov.

Kalender efterår 2016:

Efterår 2016
2016 08 09 PR-kampagne; Facebook og Annoncering
2016 09 04 Ansøgningsfrist LAG OH
2016 09 05 Koordinatormøde, projektgennemgang, 9-12, Uldum
2016 09 08 FU-møde Online på Hangouts
2016 09 10 Landsbytræf i Hornsyld
2016 09 15 Bestyrelsesmøde 18-21.30, Brandbygegaard, Amstrup,Odder
2016 09 16 Koordinatormøde indstillinger 9-12, Odder
2016 09 20 Deadline til Netværkscentret
2016 10 ++ Koordinatorer laver:
§
Projektevaluering
•
Ifht. Strategi
•
Hvad mangler vi at få dækket
•
Specifikke calls som følge heraf
•
Ifht gennemførelse af projekterne
§
PR - kampagne på nyt år.

