Skabelon til årlig beretning fra
lokale aktionsgrupper under
Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og
Fiskeriudviklingsprogrammet
2014 - 2020

Bemærk - alle oplysninger under punkt A, B, C og G skal
udfyldes

Indledning
I forbindelse med afholdelse af den årlige ordinære generalforsamling skal bestyrelsen for den lokale
aktionsgruppe udarbejde følgende materiale, der skal forelægges for medlemmerne til godkendelse:
Beretning om foreningens virke det foregående år (skriftligt eller mundtligt).
Revideret regnskab for foreningen for det foregående samt tilhørende revisionsprotokol.
Drifts- og likviditetsbudget for det kommende år (dvs. budget for 2016 til godkendelse på
generalforsamling i 2015).
Efter den ordinære generalforsamling skal der ske indberetning til Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter, Netværkscentret, netvaerkscenter@mbbl.dk
Følgende materiale fremsendes til Netværkscentret senest den 1. juni:
Referat af generalforsamlingen med dirigentens og formandens underskrifter
Beretning om bestyrelsens virke det foregående år godkendt af generalforsamlingen (skriftligt)
Revideret regnskab underskrevet af revisor og aktionsgruppens bestyrelse samt godkendt af
generalforsamlingen, samt tilhørende revisionsprotokol.
Drifts- og likviditetsbudget godkendt af generalforsamlingen
Skema 5 udfyldt og underskrevet af den samlede bestyrelse og suppleanter
Evt. vedtægtsændringer godkendt på generalforsamlingen og underskrevet af bestyrelsen
Se mere herom i ”Vejledning om udbetaling af tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper.”

Skabelon til årlig indberetning
Nedenfor følger en skabelon til udarbejdelse af den årlige indberetning, der skal fremsendes til
Netværkscentret.
Indberetningen består af bestyrelsens beretning samt nogle oplysninger om antal ansøgninger,
tilsagnsbeløb, forventede - og realiserede effekter af de indgåede tilsagn.
Bemærk!
Hvis aktionsgruppen er godkendt under både landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet
(herefter benævnt land og fisk) skal oplysningerne gives separat for hver af de to ordninger.
Punkter mærket med

er valgfrie, men kan være nyttige at få belyst og orientere Netværkscentret om.

A. Aktionsgruppens navn: LAG Odder-Hedensted
A1. Årstal som indberetningen vedrører: 2015
A2. Navn på lokal aktionsgruppe: LAG Odder-Hedensted
A3. Afkrydsning for type af lokale aktionsgruppe:

A4. Region hvori den lokale aktionsgruppe er beliggende: Region Midtjylland

B. Bilag
B1. Dokumenter der vedlægges den årlige indberetning (angiv hvilke bilag der er vedlagt):

Skema 5
Godkendt driftsbudget for 2016-2017
Revideret årsregnskab med tilhørende protokol
Regnskabserklæring
Underskrevet referat

C. Bestyrelsens beretning
C1. Overordnet vurdering af fremdriften – bestyrelsens beretning
Beretningen skal som minimum indeholde en overordnet vurdering af fremdriften i den lokale
aktionsgruppes arbejde, herunder:
a. Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det foregående år med
hensyn til udviklingsstrategien, inddragelse af det lokale liv/offentlige myndigheder og
øvrige hændelser af væsentlig betydning for foreningens virke.
b. Overordnet vurdering af hvorledes de indstillede ansøgninger forventes at kunne medvirke
til at opfylde målsætningerne i aktionsgruppens udviklingsstrategi.
c. Bestyrelsens vurdering af, om de forventede resultater og effekter af realiserede projekter
er nået.
d. Bestyrelsens bud på fremtidens udfordringer for aktionsgruppen
e. (f.eks. hvordan sikres målene i udviklingsstrategien opfyldt, en bred kontaktfalde for
aktionsgruppen eller andet).

Ad C1)
Rubrikken udfyldes af aktionsgruppen med uddybning af ovenstående punkter (C1 a, b, c
og d) eller med henvisning til bilag hvor ovenstående punkter er uddybet og gerne i
punktform.
a. Der har i det forløbne år været følgende møde og aktivitetsindsatser:
15.06.2015 - Bestyrelsesmøde
19.08.2015 - Introduktion til Promis, det nye ansøgningsredskab
08.09.2015 - Bestyrelsesmøde
19.10.2015 - Koordinatormøde i Middelfart
27.10.2015 - Regionsmøde i Hjerm
17.11.2015 - Koordinator ERFA-møde i netværk Vest, hvor vi var værter.
18.11.2015 - Bestyrelsesmøde
08.12.2015 - Formænd og Borgmestre blev indbudt til møde med Erhvervs og vækst
Minister Troels Lund Poulsen, hvor vi bla. blev lovet at nu ville der være ekstra fokus
på, at behandlingstiden af de ansøgte projekter skulle gå meget hurtigere end i
sidste periode. Han efterlyste eksempler på de mange gode projekter, som vi
frivillige havde fået gennemført.
24.12.2015 - Besked fra ministeren om at 30 % af vores budget fra 2017 var brugt til
anden side ifm. afsluttede forhandlinger.
17.01.2016 - Ansøgningsfrist LAG OH – 1. runde 2016
21.01.2016 - Bestyrelsesmøde, Odder.
19+20.03.2016 – Odder messen med en flot LAG stand, her blev tegnet godt 40 nye
LAG medlemmer.
03.04.2016 - Ansøgningsfrist LAG OH – 2. runde 2016
13.04.2016 - Bestyrelsesmøde, Hedensted
20.04.2016 - Generalforsamling i Odder
b. Der følges løbende op på procentmålene, der blev sat i udgangspunktet og disse
statistiske rapporter har indflydelse på bestyrelsens fokus ved markedsføring og
indkaldelse af projekter.
c. Det er bestyrelsens vurdering, at de ansøgninger, der er bevilget støtte til har
medvirket til at opfylde strategien. Der er en god fordeling mellem rammevilkår og
erhvervsprojekter.
d. Det er en tydelig udfordring for betsyrelsen, at vi nu er blevet reduceret med 30%
på vores overordnede ramme. Bestyrelsen vil på det kommende bestyrelsesmøde
drøfte konsekvenserne af kommende fokus i strategien som følge heraf.
e. Vi har løbende kontakt til erhvervsafdelingerne i de forskellige kommuner.
Deltagelse i diverse arrangementer som f.eks.: Messer, landsbytræf, lokalrådskontakt, løbende nyheder hjemmeside mv.
C2. Opgørelse over ansøgninger
Land
Opgørelse over ansøgninger og tilsagn i det foregående år, herunder:
a. Antal modtagne ansøgninger: 19
b. Antal ansøgninger, som har opnået tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: 8
c. Antal ansøgninger, som er afvist af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: 0
d. Antal ansøgninger, som er afvist af LAG-bestyrelsen: 11

e. Samlet beløb for ansøgninger, som har opnået tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter: I alt kr. 1.656.827.
Fisk
Opgørelse over ansøgninger og tilsagn i det foregående år, herunder:
f. Antal modtagne ansøgninger: Indtast her
g. Antal ansøgninger, som har opnået tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter:

Indtast her

h. Antal ansøgninger, som er afvist af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: Indtast her
i. Antal ansøgninger, som er afvist af LAG-bestyrelsen: Indtast her
j. Samlet beløb for ansøgninger, som har opnået tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter: I alt kr. Indtast her

Referat af generalforsamling i LAG
Odder-Hedensted
Onsdag den 20. april 2016 kl. 19.00 i Pakhuset, Rådhusgade 5, 8300 Odder

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Susanne Ernst blev valgt
2. Valg af referent
Fritz Kristiansen og Susanne Ernst
3. Valg af stemmetællere.
Per Heller, Peter Altenborg og Lone Jakobi
4. Bestyrelsens beretning v/formand Bent Sørensen
a. Beslutning og godkendelse heraf
Godt samarbejde ml. de to deltagende kommuner
Beretningen blev enstemmigt godkendt
5. Fremlæggelse af årsregnskab v/Fritz Kristiansen
a. Beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance
Regnskabet blev godkendt
6. Fremlæggelse af budget for det kommende år v/Fritz Kristiansen
a. Beslutning om godkendelse heraf
Budgettet fremlagt og godkendt
7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
a. Disse skal være formanden i hænde senest 8 dage før
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jfr. §9
a. På valg er:
i. Vagn Mørch Sørensen, (modtager genvalg) – genvalgt
ii. Margriet de Noord, (modtager genvalg) – genvalgt
iii. Torsten Sonne Petersen, (genopstiller ikke)
iv. Steen Raagaard, (modtager genvalg) – genvalgt
v. Torkild Kjeldager Sørensen, (modtager genvalg) - genvalgt
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Opstillede er:
- Kristian Mortensen - Valgt
b. Suppleanter
- Ingen suppleanter, bestyrelsen accepterer denne situation
c. Formandsvalg
- Bent Sørensen valgt uden modkandidater
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

-

-

Christensen og Kjær AS, Odder genvalgt

Præsentation af bestyrelsen
Præsentation af tilsagn i 2015
Der spørges om inspiration i Odder Kommune fra Hedensted Kommunes
landdistriktsudvikling. Der afholdes møde den 24. maj i Odder med Susanne Ernst
arrangeret af Odder Kommune.
Mulighed for at besøge projekter med tilsagn
Tak til Torsten Sonne Petersen for sin indsats i sit bestyrelsesarbejde indtil i aften.

Bilag:
-

Formandens beretning
Regnskab og budget

Underskrift dirigent:

Underskrift formand:
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Formandens beretning:

Velkommen til jer alle
Til vores LAG Odder-Hedensted generalforsamling her i Pakhuset, et dejligt sted der
viser at der findes kulturliv i Odder.
Jeg vil give jer en kort beretning om hvordan året er gået for bestyrelsen og hvilke
aktiviteter vi har haft.
Sidst generalforsamling holdt vi i Hedensted den 15.04.2015, det at vi på skift holde
de forskellige møder i Odder og Hedensted, virker fint så fordeles køreturene lidt og
vi lærer nye steder at kende.
VI må sige at vi på vore møder ikke føler at det er problemer med at finde fodslav
med hvem der får, hvor de er fra osv.
Hovedvægten lægges på hvor vi føler vi kan gøre en forskel, eks. har vi nok en
tendens til at føle, at hvis vi kan sætte noget nyt og spændende i gang, så er det der
vi har vore berettigelse, måske tænker vi når et stører firma søger penge, så bliver
det nok til noget selv om de ikke får penge fra os.
Det er også altid et dilemma hvornår på året vi skal bruge pengene, skal det være
først på året hvis der elles er gode ansøgninger, eller skal vi gemme lidt til sidste
ansøgningsrunde.
15.06.2015 - Bestyrelsesmøde
19.08.2015 - Introduktion i promis, det nye redskab som skulle sikre at alle projekter
fik samme retfærdige vurdering, tanken er at dette pointsystem skal få os til at
vurdere retfærdigt. – omtale af vores erfaringer med vurderingen
08.09.2015 - Bestyrelsesmøde
19.10.2015 - Koordinatormøde i Middelfart
27.10.2015 - Regionsmøde i Hjerm
17.11.2015 - Koordinator ERFA-møde i netværk Vest, hvor vi var værter. Det er
andet møde i netværket.

18.11.2015 - Bestyrelsesmøde
08.12.2015 - Formænd og Borgmestre blev indbudt til møde med Erhvervs og vækst
Minister Troels Lund Poulsen, hvor vi bla. blev lovet at nu ville der være ekstra fokus
på, at behandlingstiden af de ansøgte projekter skulle gå meget hurtigere end i
sidste periode.
Han efterlyste eksempler på den mange gode projekter som vi frivillige havde fået
gennemført.
24.12.2015 - Besked fra ministeren om at 30 % af vores budget fra 2017 var brugt til
anden side ifm. med det netop afsluttede store forlig som var lavet
17.01.2016 - Ansøgningsfrist LAG OH
21.01.2016 - Bestyrelsesmøde 19-21, Odder.
19+20.03.2016 – Odder messen med en flot LAG stand, her blev tegnet godt 40 nye
LAG medlemmer, husk at fortælle det er gratis at blive medlem, det du får er
information og indflydelse.
03.04.2016 - Ansøgningsfrist LAG OH
13.04.2016 - Bestyrelsesmøde 19-21, Hedensted
20.04.2016 -Generalforsamling i Odder. 18,30
Jeg vil gerne takke de meget engagerede kollegaer her for deres arbejde i
bestyrelsen, det er skønt at vide at det ikke er lønnen de arbejder, for det er lysten
til at skabe aktiviteter i vore lokalområder.
Jeg vil også takke Fritz og Susanne for deres store hjælp til bestyrelsen, og ikke
mindst deres råd og vejledning til ansøgerne, det er vigtigt at de får den støttet der
skal til for at vi kan få nogle gode projekter gennemført.

Skema 5 - Indberetning af sammensætningen i den lokale
aktionsgruppes bestyrelse
Gruppe 1 (Gr. 1): Lokale borgere.
Gruppe 2 (Gr. 2): Lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger.
Gruppe 3 (Gr. 3): Lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger.
Gruppe 4 (Gr. 4): Offentlige myndigheder, inklusiv de forlods udpegede medlemmer.
*) Gruppe 5 (Gr. 5): Repræsentanter for fiskeri-interesser.

Navn/LAG: Klik her for at angive tekst
LAG Odder Hedensted

Dato: Klik her for at angive en dato
21.4.2016

Titel og navn
(Bedes udfyldt med tydelig skrift
evt. blokbogstaver)
Formand

Bemærk: Der sættes kryds i enten Gruppe 1, 2, 3 eller 4 samt i Gruppe 5, for personer,
der repræsenterer fiskeri-interesser.

Underskrift

E-mail

bent-litha@hafnet.dk

Telefon

20126458

Bent Sørensen

Næstformand

steen@kubus.dk

Bestyrelsesmedlem

vagn.moerch@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

skipper@torrild.dk

Bestyrelsesmedlem

bellelund@gmail.com

Markér i relevant kolonne*)

Gr.

Gr.

Gr.

Gr.

Gr.

1

2

3

4

5 *)

x

22773515

☐

x

Steen Rågård

31811744

Ny i bestyrelsen.
Sæt x

☐

x

☐

Vagn Mørch

40195730

Bjarne Skipper

x

☐

21546787

☐

Tanja Møgeltoft Vestergaard

Bestyrelsesmedlem
Per Heller
1

perheller@hotmail.com

75676050

x

☐

Titel og navn
(Bedes udfyldt med tydelig skrift
evt. blokbogstaver)
Bestyrelsesmedlem

Underskrift

E-mail

Telefon

kristian@bolskov.dk

40174394

peter@altenborg.dk

61339232

Markér i relevant kolonne*)

Gr.

Gr.

Gr.

Gr.

Gr.

1

2

3

4

5 *)

x

Kristian Mortensen

Bestyrelsesmedlem

lone.jakobi@odder.dk

29222779

Lone Jakobi

Bestyrelsesmedlem
Helle Møller

Bestyrelsesmedlem
Margriet de Noord

Bestyrelsesmedlem

helle@resursekonsulenten.
dk

22987224

margrietdenoord@gmail.co
m

Angiv tlf. nr.

kjeldagertorkild@gmail.com

21865415

Torkil Kjeldager Sørensen

Bestyrelsesmedlem

loke.net@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Angiv navn
Bestyrelsesmedlem
Angiv navn
2

x

x

☐

x

☐

x

☐

x

☐

x

☐

20875018

☐

Loke Emil Petersen

Bestyrelsesmedlem
Angiv navn

Sæt

x
☐

Peter Altenborg

Bestyrelsesmedlem

Ny i bestyrelsen.

Angiv e-mail

Angiv tlf. nr.

Angiv e-mail

Angiv tlf. nr.

Angiv e-mail

Angiv tlf. nr.

☐
☐
☐

Titel og navn
(Bedes udfyldt med tydelig skrift
evt. blokbogstaver)
Bestyrelsesmedlem
Angiv navn
Bestyrelsesmedlem
Angiv navn
Bestyrelsesmedlem
Angiv navn
Suppleant
Angiv navn
Suppleant
Angiv navn
Suppleant
Angiv navn
Suppleant
Angiv navn

Koordinator
Angiv navn

Fritz Kristiansen
Susanne Ernst

Underskrift

E-mail

Telefon

Angiv e-mail

Angiv tlf. nr.

Angiv e-mail

Angiv tlf. nr.

Angiv e-mail

Angiv tlf. nr.

Angiv e-mail

Angiv tlf. nr.

Angiv e-mail

Angiv tlf. nr.

Angiv e-mail

Angiv tlf. nr.

Angiv e-mail

Angiv tlf. nr.

Angiv e-mail

Angiv tlf. nr.

fritz@lagoh.dk
s.ernst@lagoh.dk

20118833
21700823

Skemaet sendes til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Netværkscentret, netvaerkscenter@mbbl.dk
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Markér i relevant kolonne*)

Gr.

Gr.

Gr.

Gr.

Gr.

1

2

3

4

5 *)

Ny i bestyrelsen.
Sæt

x

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

