LAGOH beretning 2018
Velkommen til jer alle
Jeg vil give jer en kort beretning om hvordan året er gået for LAG OH, med lidt om
hvilke aktiviteter vi har haft, bestyrelsens arbejde og koordinatorens hjælp til os og
til ansøgerne.
Sidste generalforsamling holdt vi i Hedensted den 30.03.2017, og vi holder fast i på
skift at holde møderne i Odder og Hedensted, det virker ok så fordeles køreturene
lidt, og vi lærer nye steder at kende, vi har også i denne periode afholdt en del
forretningsudvalgsmøde som WEB møder, det spar os alle for en masse kørsel og
tid.
På vore møder føler jeg vi har nogle gode drøftelser af ansøgningerne, nogle gange
bliver ansøgerne kaldt ind, for at uddybe og forklare os bedre hvad der søges om, og
ikke mindst få en fornemmelse af om vi tror på ansøgerne.
Vi har nu et år måttet tilpasse vore aktiviteter efter at der blev skåret i vore midler,
og dermed også vore administrative midler, vi har valgt at lade FU medlemmerne
være den første kontaktperson, for at aflaste koordinatorerne mest muligt, vi har
også øje på at en masse små projekter, koster meget mere administration en få
store, og ikke mindst de projekter som bliver ændret flere gange tager også en
masse ekstra tid.
Den 7/9 - 2017 havde vi et rigtig godt møde i Odder, hvor vi fik mange projekter
igennem, meget ligeligt fordelt mellem ansøgere fra de 2 kommuner, uden at vi
under mødet havde lagt vægt på det, vi ser på hvilke projekter der passer bedst til
vores strategi og forsøger at få forskellige ting honoreret,
Efter dette møde fortalte Fritz at han, desværre ikke kunne være koordinator for os
mere, da han havde afhændet sit firma, og havde fundet et andet job.
Det satte jo pludselig hele administrationen på den anden ende, hvordan kunne vi
komme videre osv. der blev taget kontakt til Odder kommune for at høre om de ville
hjælpe økonomisk, måske med en medarbejder osv.
De kunne ikke hjælpe økonomisk men ville gerne have Martin Hauge til at følge vore
møder, og derved vide hvad der sker og måske henvise evt. ansøgere til os.
Vi besluttede at lade Susanne høre hendes chefer, om det var ok at hun brugte mere
tid på LAG arbejdet, og derved kunne være koordinator alene, det var der heldigvis
stor forståelse for, og vi kan se at dette har gjort vores administration billigere.

Vi kan sige at 2017 er gået så godt, dog er der nogle som så ikke har kunnet på deres
projekter til at lykkes helt, hvilket har betydet ændringer, med hjælp fra
koordinatorerne, og der er også et projekt som slet ikke lykkedes.
September 3 projekter som fik støtte og 2 som ikke fik
Marts 2 projekter som fik støtte og 4 som ikke fik
Januar 2 der fik støtte
Det kan være svært at finde de projekter som vi gerne vil prioritere, 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 hjælpe nye og spændende ting i gang.
Vi har fået en mulighed for at få nogle af de penge tilbage, fra de projekter der ikke
bliver til noget det er da positivt at de ikke er tabt, men det betyder at vi skal finde
nye ansøgere, og igen skal bruge driftsmidler til vejledning og hjælp til penge som vi
har brugt en masse tid på i forvejen, disse timer skal jo tage af dette års midler
Vi har som sidste år et ønske om at få fordelingen af bestyrelsesmedlemmerne
fordelt lidt bedre mellem Odder og Hedensted folk, vi fra Hedensted føler vi bør
være mindst lige så mange som jer fra Odder, vi er jo dog dobbelt så mange borgere
i vores kommune, ifølge vore vedtægter skal vi tilstræbe det bedst muligt, ikke at vi
på vore møder føler det er et problem, men for at vi at vi dækker begge kommuner
lige meget.
Vi forsøger også af bedste evne at reklamere og fortælle om LAG på de møder vi
hver især deltager i, på vores Facebookside, vores hjemmeside, dog er der stadig
utrolig mennesker der ikke aner hvad LAG er for en størrelse, det kommer vi aldrig
ud over.
Jeg vil gerne takke jer meget engagerede kollegaer her, for jeres arbejde i
bestyrelsen, 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
støtte der skal til for at vi kan få nogle gode projekter gennemført.
Bent Sørensen

