Årsrapport for lokale aktionsgrupper
under Landdistriktsprogrammet og/eller
Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet
2014 - 2020

Årsrapport til indsendelse samtidig med driftsafregning 1. marts
(opdateret 11.02.2021)

I forbindelse med indsendelsen af den årlige driftsafregning, som sker hvert år den 1. marts, skal denne
rapport indsendes. Rapporten kan danne et godt grundlag for bestyrelsens beretning for
generalforsamlingen, og den vil ligeledes kunne danne grundlag for en god diskussion i bestyrelsen,
omhandlende målopfyldelse af den lokale udviklingsstrategi, og hvorvidt de ønskede effekter er opnået.
Informationerne i årsrapporten kan anvendes som en del af de lokale aktionsgruppers selvevaluering eller
selvvurdering, og vil også blive anvendt til den årlige rapportering /evaluering, som Bolig- og Planstyrelsen
skal indlevere til EU kommissionen.
Vi vil gerne have oplysninger om følgende:
•
•
•
•
•

Projekternes kvalitet - Har projekterne haft den kvalitet, bestyrelsen ønsker?
Projekternes effekter - Har de lokale aktionsgrupper fået igangsat de projekter, de gerne vil ift.
udviklingsstrategien, og har de skabt de forventede effekter?
Aktionsgruppernes netværksskabende aktiviteter – Opgørelse over møder, netværk, kommunikation
osv.
PROMIS – prioriteringer, vægtninger og scorer
Nytten af LEADER

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.

A. Aktionsgruppens data
Årstal som indberetningen vedrører: 2020
Navn på lokal aktionsgruppe: LAG Odder-Hedensted
Afkrydsning for type af lokale aktionsgruppe:
☒ LAND

☐ FISK

☐ LAND og FISK

Region hvori den lokale aktionsgruppe er beliggende: Region Midtjylland

B. Projekternes effekter

Overordnet kvalitativ vurdering af de direkte effekter, som projektholderne har indtastet i PROMIS,
og som bestyrelsen har godkendt. Det anbefales, at der er en udvidet dialog i bestyrelserne om
betydningen af de effekter, der indtastes, og opfølgningen herpå ved slutrapporteringen.
Formålet skal være at sikre forbedret kvalitet i rapporterede effekter i PROMIS ved at lade
koordinator og bestyrelse give data et realitetscheck/kvalitetscheck.

5788 Etablering af multibane og trampoliner i Hornborg
Bestyrelsen finder at de direkte effekter med vægt på sociale aktiviteter gennem etablering
af 3 nye fritidsaktiviteter til fulde er opfyldt, det har stor betydning for
sammenhængskraften lokalt, og gennem arbejdet med udvikling og skabelse af
aktiviteterne er skabt et solidt og bæredygtigt netværk i lokalområdet som kan være med
til at sikre en bedre ramme for bosætning.
6046 Roklub til tiden 75.0
Man har gennem udarbejdelsen af projektet lagt vægt på energioptimering i projektet.
Samtidig er der skabt mulighed for nye fritidsaktiviteter i forbindelse med roklubbens
basisaktiviteter – projektet har givet plads til flere medlemmer og muligheder for at bruge
klubbens faciliteter hele året – også uden for roklubbens egentlige sæson.
6293 Hedensted søerne
Projektet er indstillet som et BUGO projekt – det er bestyrelsens vurdering, at projektet
ved at tage et bynært produktionsareal (arealet har indtil projektstart været forpagtet ud
til landbrug) ud og forvandle det til et rekreativt område for alle, hvor der samtidig skabes
aktiviteter for alle aldersgrupper er med til at skabe en grøn oase hvor der bliver plads til
biodiversitet og vild natur.
5130 Hornsyld Streetpark
Projektet vurderes, at kunne være med til at skabe nye muligheder for udfoldelse af
aktiviteter, især for børn og unge. Aktiviteten kræver ikke at man er med i en forening, det
skaber mulighed for at der opstår nye former for netværk mellem deltagerne ud fra
forskellige interesser. Samtidig gives der gode rammer for at skabe kulturelle
arrangementer løbende.
Anlægges vurderes også at være med til at øge områdets tiltrækningskraft for nye borgere.
6825 Fra kørelade til kulturhus
Projektet er med til at udvide sæsonen for turistvirksomheden – hidtil har man kun haft
mulighed for at tilbyde arrangementer i ”udendørs” sæsonen – med projektet vil man
kunne skabe aktiviteter og arrangementer gennem hele året og dermed skabe basis for en
omsætning som kan sikre virksomhedens overlevelse på sigt.
Projektet bygger på projektholders tidligere erfaringer og Brandbygegårds andre aktiviteter
– primært i sommerhalvåret. Det vurderes også at der på sigt kan skabes flere
arbejdspladser på gården.

C. Projekternes kvalitet

Overordnet kvalitativ vurdering af kvaliteten i projekterne. Dette skal helst ske på baggrund af en
diskussion i bestyrelsen. I svaret bør indgå en kvalitativ vurdering af de indirekte effekter, altså
økonomisk, miljømæssig, klimamæssig, sociale og kulturelle.
5788 Etablering af multibane og trampoliner i Hornborg Rammevilkårsprojekt
økonomisk
Projektet er et rammevilkårsprojekt og vurderes ikke at have en umiddelbart økonomisk effekt. Dog
kan det være med til at sikre tilflytning til lokalområdet, og dermed sikre opretholdelse af lokale
servicefunktioner
miljømæssig
Det vurderes at der ikke er nogen umiddelbar effekt
klimamæssig
Det vurderes at der ikke er nogen umiddelbar effekt
sociale og kulturelle
Vurderingen er, at projektet er med til at skabe sociale kontakter og kulturelle tiltag i lokalområdet,
det vil betyde at der skabes netværk som styrke sammenholdet lokalt
6046 Roklub til tiden 75.0 – Rammevilkårs projekt
økonomisk
Eneste effekt økonomisk vil være at flere medlemmer med nye aktiviteter kan være med til at sikre
klubben for fremtiden.
miljømæssig
Det vurderes der ikke er en umiddelbar effekt
klimamæssig
I forbindelse med projektet er der lagt vægt på at løsningerne også er med til bl.a. at reducere
energiforbruget – for at sikre en klimamæssig gevinst
sociale og kulturelle
De nye aktiviteter vil helt sikkert være med til at sikre en større sammenhængskraft i foreningen,
hvor man vil kunne dyrke samvær og træning hele året, samt forventningen om at der vil være
plads til flere medlemmer der kan deltage i fællesskabet
6293 Hedensted søerne – Rammevilkårsprojekt – BUGO-midler
økonomisk
Der er ikke umiddelbart nogen økonomisk effekt af projektet
miljømæssig
Et stort område er udlagt til rekreativ natur, med øje for at sikre biodiversitet med plads til både
dyr, mennesker og planter – det vil på sigt kunne være med til at ændre den omgivende natur også
klimamæssig
Når området i fremtiden ikke udnyttes intensivt vil det også være med til at forbedre klimaet på sigt
sociale og kulturelle
Projektet skaber mulighed for at borgerne i lokalområdet nemt kan komme ud i naturen, der
indledes samarbejde lokalt med forskellige interessenter om at skabe forskellige muligheder for
aktiviteter – hvilket kan være med til at skabe nye sociale netværk. Det forventes også, at der
skabes mulighed for at arrangere egentlige events i området – hvor man inviterer en bredere kreds
5130 Hornsyld Streetpark - Rammevilkårsprojekt
økonomisk
Ingen umiddelbart udledte effekter af projektet

miljømæssig
Projektet har ingen nævneværdig påvirkning af miljøet
klimamæssig
Det vurderes at projektet ikke vil belaste klimaet i væsentlig omfang
sociale og kulturelle
Det vurderes at projektet i høj grad skaber mulighed for aktiviterer for de børn og unge som i dag
ikke deltager i organiserede fritidsaktiviteter.
6825 Fra kørelade til kulturhus
økonomisk
Det forventes at projektet er med til at øge omsætningen for Brandbygegård, fordi man vil kunne
skabe aktiviteter hele året. Dette vil igen kunne være med til at skabe nye job i virksomheden.
miljømæssig
Projektet vil ikke have miljømæssige aftryk – man er meget bevidst om at bruge bæredygtige
materialer til projektet
klimamæssig
Ingen klimamæssig effekt
sociale og kulturelle
Brandbygegård skaber kulturelle arrangementer til lokalområdet mf. – til de kulturelle
arrangementer skabes der lokale samarbejder med forskellige leverandører og arrangører

D. Udviklingsstrategien og opnåelse af mål

Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det foregående år med hensyn
til udviklingsstrategien og opnåelse af målene i denne. Her ses specifikt på, om bestyrelsen har
opnået hvad den gerne ville, og om den lokale aktionsgruppe har fået igangsat de projekter, den
gerne ville ift. udviklingsstrategien? Strategiens nøgletal for effekter samt en eventuel revidering
bør diskuteres og måske foreslås anvendt i den resterende programperiode.
Forbrug af midler ift. programperioden. Hvor langt er aktionsgruppen nået ift. strategien, skal der
ændringer til? Og hvorfor?

5788 Etablering af multibane og trampoliner i Hornborg
Vurderes til at være med til at skabe mulighed for nye aktiviteter lokalt, samt at
fremme opbygning af netværk, synergi og samarbejde mellem offentlige, private,
virksomheder og foreninger i lokalområdet
Projektet skal være med til at skabe rammer om fælles oplevelser lokalt på tværs af
alder
6046 Roklub til tiden 75.0
Vurderes især til at der udvikles nye muligheder og former for at deltage i fritidsliv og
fællesskab, samt at man gennem samarbejder med private og offentlige er med til at
skabe netværk for udvikling. De nye aktiviteter kan også være med til at skabe bedre
sundhed for borgere i området, samt skabe bedre adgang for mange til natur og
landskab.
Projektet kan også være med til at sikre bl.a. områdets mange turister oplevelser
igennem bl.a. roture langs kysten, fysisk træning og samvær med lokal
6293 Hedensted søerne
Projektet skaber et attraktivt naturområde som ligger midt i kommunen hvor alle
borgere og turister kan opleve naturen og løbende følge med i forvandlingen fra
produktionsjord til naturområde.
Området vil være for alle med meget få regler for brugen. Nye aktiviteter skabes på
tværs af forvaltninger, foreninger og borgere
5130 Hornsyld Streetpark
Projektet ligger i forbindelse med en af kommunens overbygningsskoler, det giver
særlig mulighed for de største elever at bruge området efter skoletid til at træne/lege i
anlægget. Man vil arbejde for at projektet kan danne rammer på tværs af eksisterende
grupperinger, der er givet plads til at man både kan være aktiv udøver, eller
medfølgende ”voksen” som kan nyde udendørsområderne til en stille stund med kaffe
og evt. samvær med andre
Ungdomsklubben vil tilbyde 2 aftner hvor unge kan få særlig undervisning/træning for
at styrke deres færdigheder.
6825 Fra kørelade til kulturhus
Projektet bruger en tiloversbleven bygning til at skabe nye aktiviteter i de gamle
rammer – man lægger vægt på at bevare, så bygningen stadig fremstår originalt og
afspejler kulturhistorien i området.
De planlagte kulturelle arrangementer skabes i samarbejde med turismearbejdet og

lokale aktører inden for overnatning, bespisning mm.
Man vil i projektet også bestræbe sig på at være en socialøkonomisk virksomhed som
samarbejde med omkringliggende kommuner om, gennem optræning, at hjælpe
sygemeldte personer tilbage til arbejdsmarkedet

E. Inddragelse af andre, væsentlige tiltag af betydning, netværksskabende
aktiviteter
Hvordan har den lokale aktionsgruppe inddraget det lokale liv/offentlige myndigheder og hvilke
øvrige hændelser af væsentlig betydning har der været for foreningens virke? Angiv her fx antal og
type møder, netværksaktiviteter, kommunikation (herunder nyhedsbrev, udgivelse af foldere eller
andet).

Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder I 2020 – et enkelt blev aflyst pga manglende
ansøgninger – alle midler var disponeret på de første ansøgningsrunder i 2020.
Generalforsamlingen blev pga covid 19 situationen først afholdt i juni 2020.
Der har været afholdt møder med vejledning af ansøgere efter behov.
Der har ikke været mange tilstedeværelsesmøder/seminarer hvor vi har haft mulighed for
at deltage for at formidle viden om støtteordningen, dog blev det til deltagelse i 2 møder
med erhvervsvirksomheder i Hedensted Kommune – i Odder Kommune har vi ikke været
inviteret i 2020.
Der er udsendt nyheder om ansøgningsfrister og muligheder til erhvervskontorer og lokale
foreninger som står for udvikling. Bestyrelsesmedlemmer har løbende deltaget i
arrangementer hvor de har fortalt om muligheden for at søge midler fra LAG Programmet.
Samtidig har der været usikkerhed omkring forlængelsen af programmet indtil sidst på
året, hvorfor bestyrelsen ikke har prioriteret at informere yderligere, før der var sikkerhed
for forlængelsen.

F. Prioritering af projekter i PROMIS
Det anbefales at der mindst en gang årligt tages en intern dialog i bestyrelsen om vægtninger og
scorer i PROMIS. Anbefalinger fra denne diskussion indberettes, således at Bolig- og Planstyrelsen
får en ide om den lokale aktionsgruppes fremtidige brug af vægtninger og scorer i PROMIS. Hvis
aktionsgruppen i tidligere spørgsmål har angivet, at strategiens mål ikke kan forventes nået, kan
brugen af prioriteringsværktøjet være en mulighed for handling.
Bestyrelsens bud på fremtidens udfordringer for aktionsgruppen (fx hvordan sikres målene i
udviklingsstrategien opfyldt, en bred kontaktfalde for aktionsgruppen eller andet).

Bestyrelsen finder at de projekter som er indstillet til støtte, lever op til strategien for
aktionsgruppen, og man finder ikke behov for at ændre strategien fremadrettet.
Bestyrelsen ønsker til stadighed at have øje for især skabelse af nye arbejdspladser skal
have et særligt fokus, hvorfor vi prøver at følge med lokalt for evt. direkte, at spotte
relevante mulige ansøgere og hjælpe dem til en afklaring af deres mulighed for at søge
støtte fra programmet.

G. LEADER-metodens bidrag til lokal udvikling
Her kan aktionsgruppen beskrive hvordan den synes, at LEADER metoden bidrager til lokal
udvikling eller gøre opmærksom på oplevede begrænsninger eller forbedringsmuligheder. Forslag
til spørgsmål kunne være:
Hvordan oplever aktionsgruppen, at LEADER metoden bidrager til lokal samfundsudvikling? Er der
begrænsninger – og hvilke er de? Det kunne fx være økonomiske, administrative eller
ledelsesmæssige begrænsninger.
Hvordan anvender aktionsgruppen de 7 nøgleprincipper, som sammen er rammen for LEADER?
• Områdebaserede lokale udviklingsstrategier
• Partnerskaber i form af lokale aktionsgrupper
• Bottom-up strategi
• Gennemførsel af innovative strategier
• Gennemførsel af samarbejdsprojekter
• Tværsektoriel tilgang
• Netværkssamarbejde mellem lokale partnerskaber

Bestyrelsen finder at LEADER metoden biddrager til ovenstående, der bliver realiseret
projekter af og med lokale.
Der skabes i vid udstrækning samarbejder mellem bl.a. kommune og lokale aktører til
gavn for de enkelte projekter. Det er samtidig bestyrelsens indtryk at alle projekter
skabes af de lokale interessenter og gennemføres i samarbejde med relevante aktører.
Der er på den baggrund opstået mange uformelle netværk som løfter flere opgaver
lokalt, især i rammevilkårsprojekter.

H. Merværdi for lokalsamfundet
Beskrive her hvordan projekterne i det forgangene år har været med til at skabe merværdi for
lokalsamfundet.
•
•

Hvordan har projekterne skab den merværdi som der blev lagt op til/forventet?
Hvordan er den lokale kapacitet og kompetencer blevet forbedret?

Her henvises til de ovenstående afsnit hvori bestyrelsen finder at merværdien er
beskrevet. For rammevilkårsprojekterne er merværdien oftest, at man skaber lokale
netværk som i forbindelse med gennemførelse af projektet – netværk som
fremadrettet fortsætter med at skabe udvikling og kultur lokalt. Mange af vores
projekter inddrager naturen I projektet – hvilket er med til at give mulighed for fælles
naturoplevelser

I. Partnerskaber
Hvor succesfulde og bæredygtige er de nydannede partnerskaber der er skabt i projekterne?

I et enkelt af årets projekter er der indgået egentlige partnerskaber omkring projektet
– nemlig: 5130 Hornsyld Streetpark ret formelle partnerskaber i de projekter som er
indstillet til støtte i 2020 – det er bestyrelsens vurdering, at dette partnerskab er
levedygtigt.
I de fleste rammevilkårsprojekter er der indgået uformelle partnerskaber som løser en
opgave – oplevelen er, at disse uformelle partnerskaber tit fortsætter sammen og i
nogle tilfælde skaber mere formelle partnerskaber for den videre udvikling.

J. Innovation
Hvilke nye og innovative idéer er blevet realiseret, og hvordan har disse resulteret I lokale
forbedringer?

Lokalt er alle projekter i 2020 vurderet til at være innovative, set ud fra et lokalt
perspektiv. Mange af projekterne vil set fra fx nationalt perspektiv ikke synes
innovative. Lokalt er det bestyrelsens oplevelse, at alle lokale projekter skaber
noget nyt lokalt som er med til at styrke det enkelte lokalområder, eller den
lokale virksomhed.

K. Evt. bemærkninger (kan udfyldes men skal ikke udfyldes)
Evt. andre kommentarer, som måtte gælde for den lokale aktionsgruppe

Generelt giver de lange sagsbehandlings/ventetider LAG ordningen et dårligt ry og netagiv
omtale – det sætter fokus her i stedet for de gode projekter som gennemføres lokalt.
Bestyrelsen møder stadig udfordringer med de meget lange sagsbehandlingstider,
projektholdere har i mange tilfælde svært ved at vente længe på at få udbetalt midler ved
slutafregning. Erhvervs projekter har ind imellem store udfordringer med at få finansieret
udgifterne, banker har meget lidt forståelse for at man ikke får udbetalt midlerne når
projekterne er afsluttet, hvisket igen betyder mange frustrerede projektholdere

L. Underskrifter
Undertegnede erklærer hermed, at alle betingelser, for tilsagn om tilskud og udbetaling af tilskud i medfør
af bekendtgørelse nr. 1835 af 22/12/2015 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under hav- og
fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020, er opfyldt.
Dato:

Formandens underskrift:

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive en dato.

Navn med blokbogstaver: Bent Sørenen

Eller
Sted og dato:

Klik her for at angive tekst.

Underskrift i h.t. fuldmagt – fx koordinator *

Klik her for at angive en dato.
Navn med blokbogstaver: Susanne Ernst
Fuldmagt vedlagt **
Ja ☒

Nej☐

Fuldmagt allerede indsendt til Bolig- og Planstyrelsen**
Ja ☐
*) Det skal fremgå klart af fuldmagten, hvem der giver den, hvem der
modtager den, og hvad der gives fuldmagt til.
Hvis der allerede er indsendt fuldmagt til Bolig- og Planstyrelsen, og
denne stadig er gyldig, skal dette fremgå.
**) Hvis der ikke er indsendt fuldmagt, skal denne vedhæftes.

