Bestyrelsesmøde, torsdag den
31.03.2017
Sted:

Mødestart:
Mødeslut:
Referent:

Hedensted Rådhus, Niels Espesvej 8, kantinen
(indgang fra Mindevej nede i gården)
17:00
19:00 (senest)
Susanne Ernst

LAG Odder-Hedensted
v/ Susanne Ernst
Hedensted Kommune,
Uldum Rådhus
Tjørnevej
7171 Uldum
Tlf. 2170 0823
s.ernst@lagoh.dk

Dagsorden:

eller

Nr.

Tid

Emne

Type

1

17.00

Godkendelse af dagsorden

B

5 min.

Bent

2

17.05

Godkendelse af ref

B

5 min.

Bent

3

17:10

15 min.

Bent

5

Gennemgang og underskrift af regnskab. Se O
bilag 1. Regnskabet er ikke klar endnu, men
bilaget viser tallene og regnskabet udsendes
så snart det foreligger fra revisor, tirsdag
eller onsdag.
17.25 Gennemgang af projekter og uddeling af
B
midler:
I henhold til mail af 17. marts har FU valgt
en mødeform, hvor FU på forhånd har
diskuteret de enkelte projekter og
tilkendegiver her i bilag 2 sin holdning til
projektet og dermed også sit forslag til,
hvem der skal have og hvor meget, der skal
uddeles. Altså et forslag fra FU, som
bestyrelsen nu har mulighed for at forholde
sig til. Det er så tanken, at FU's udspil bliver
udgangspunktet for debatten for hvert
projekt på bestyrelsesmødet.
18:45 Kalender, bilag 3
O

6

18:50

4

Type:

Evt.

O = Orientering, D=Drøftelse, B=Beslutning, S=spørgsmål

Tid

Ansv.

v/ Fritz Kristiansen
KVALITAL,
Vokseværket
Vitavej 71
8300 Odder
Tlf. 2011 8833
fritz@lagoh.dk

info@lagoh.dk
www.lagoh.dk
cvr.nr.: 35996435

80 min.

Alle

Bent
Bent

Bilag 3

Forår 2017

2017 01 15 Ansøgningsfrist LAG OH
2017 01 17 Koordinatormøde, projektgennemgang, 9-12 Uldum
2017 01 24 Bestyrelsesmøde 18 - 21.30, Hedensted
2017 01 27 Koordinatormøde indstillinger, 9 - 12 Odder
2017 02 02 Deadline til Netværkscentret
2017 03 15 Ansøgningsfrist LAG OH
2017 03 20 Koordinatormøde, projektgennemgang, 9-12 Odder
2017 03 30 Bestyrelsesmøde 17 - 19, Hedensted
2017 03 30 Generalforsamling, 19.30 - 21.30 I Hedensted
2017 03 31 Koordinatormøde indstillinger, 9 - 12 Odder
2017 04 20 Deadline til Netværkscentret

Efterår 2017
2017 08 25 Ansøgningsfrist LAG OH
2017 08 18 Koordinator, projektgennemgang 9 – 11, Gotomeeting
2017 08 31 FU-møde, projektgennemgang 17 – 19
2017 09 07 Bestyrelsesmøde, 18 – 21.30, Odder

2017 09 20 Deadline til Netværkscentret

Bilag 2

Forretningsudvalgets indstilling til bestyrelsen i forhold ansøgninger
modtaget den 15. marts.
Nr.

Titel

Kommentarer

Konklusion

2708

Naturskole
med shelters
til grupper Eventyrskoven

Projektet er ved at blive flyttet fra at Foreslås
50.000
søge som Mikrovirksomhed til at lade tildelt midler
sin vennekreds, som er en forening
søge som et almennyttigt projekt.
FU er positive overfor projektet, idet
projektholder allerede har godt
kendskab til LAG fra tidligere
ansøgning.

2173

Margrethelyst Et projekt, vi har til genbehandling:
FU forholder sig tvivlsom overfor
projektet, idet der stadig mangler
byggetilladelse og tilladelse fra Odder
Kommune og at legepladsen kun vil
være offentlig tilgængelig, når
børnehaven har lukket. Endvidere
findes finansieringen heller ikke på
plads, hvilket efterlader ansøgningen
svag også på dette punkt.
På den positive side, skal projektet ses
i et større perspektiv, som en brik i et
langt sejt træk i forhold til at skabe
gode bosætningsvilkår og bedre
pipeline for skolen.

2771

Gammelby

Foreslås
afvist

FU finder projektet en lille smule
Foreslås
useriøst i forhold til behov og
afvist
løsninger. Modellen med en robotplæneklipper er lidt for idealistisk
også er der frivillige timer i projektet
for 10.450 kr., hvilket svarer til 1045
timer, som er over et halvt årsværk,
hvilket kræver en forklaring.
FU foreslår afvisning bl.a. Med
følgende begrundelser
• at strategien er opfyldt på
området
• At effekterne er vanskelige at se
opfyldt
• At set i perspektivet i forhold til
feltet af ansøgere står projektet
svagt

DKK

2798

Villa Vestbo

FU finder projektet for tyndt i forhold Foreslås
til indhold. Er ikke scoret højt af FU,
afvist
der dels mener, at indholdet minder
for meget om vedligeholdelse og at
effekten med en fuldtidsarbejdsplads
på så relativ lille en virksomhed af
denne art er i overkanten. Altså
effekten er urealistisk høj. Endelig
virker det til, at banken måske kan
være med til at løfte hele
finansieringen.

2796

Talentudvikling
v/Dansk
Produktions
Univers

FU synes overordnet godt om
Foreslås
361.992
projektet, men erkender også, at det tildelt midler
er svært at forstå. Det er vigtigt, at
projektet tydeligt skelner mellem
daglig drift og projektets indhold.
Spændende med nye samarbejder på
tværs af bl.a. Praktikanter og
virksomheder. Der er tillid til,
projektholders kompetencer, idet de
har modtaget LAG-midler tidligere.

2779

Tiny House
Living

FU tror i udgangspunktet på dette
Foreslås
800.000
projekt. Der er tale om fase to og tre tildelt midler
af et udviklingsprojekt, der indeholder
et stort potentiale vedr. Etablering af
arbejdspladser. Det ligger indenfor
vores strategi i forhold til anderledes
boformer og har aspekter af
socioøkonomi samt bæredygtighed.
Salget er i proces og gribes meget
kyndigt og grundigt an og endelig er
det en stor fordel for projektet, at
finansieringen er på plads. Der er en
lille usikkerhed om, hvordan projektet
håndteres i lyset af planloven.

2676

Kystsikring af
Hou
Nordstrand i
forbindelse
med
reetablering af
sti

FU stiller sig tvivlende overfor
projektet, idet det ligner en
kommunal opgave og tilladelserne fra
KystDirektoratet endnu ikke er på
plads (tager op til 2 år). På den
positive side indeholder projektet
også et udendørs fitnesscenter, som i
sig selv er godt, men set i lyset af de
andre argumenter, virker det ikke til
at være nok i forhold til risikoen for
ikke at kunne opfylde disse
manglende elementer. Hertil kommer
at finansieringen ikke er 100 pct. På
plads.

Projektholder
har den 27.
marts i mail

trukket

ansøgningen
tilbage, idet
de mangler
godkendelser
fra relevante
myndigheder.

