Referat fra Informationsmøde om oprettelse af ny Lokal AktionsGruppe
for Odder og Hedensted Kommuner, den 30. maj 2022
Kl. 19.00 – 21.00, True North Efterskole, Havnevej 11, Snaptun, 7130 Juelsminde
Der deltog 16 personer i informationsmødet – se deltagerliste
1. Valg af dirigent
Susanne Ernst
2. Valg af referent
Susanne Ernst
3. Valg af stemmetællere
Peter Altenborg og Bente Skydsgård
4. Information om lokale aktionsgrupper, samt information om proces for arbejdet med at etablere
en forening og arbejdet med at udarbejde en lokal udviklingsstrategi.
Bent Sørensen fortalte om arbejdet og Susanne Ernst fortalte om proces for arbejdet med at
etablere en ny forening for NY LAG Odder-Hedensted
5. Afstemning (beslutning) om der skal oprettes en lokal aktionsgruppe i det geografiske område,
hvor der er indkaldt til informationsmødet, eller om der skal søges samarbejde om oprettelse af
en lokal aktionsgruppe med yderligere en eller flere nabokommuner, der er udpeget som
områder, hvor der kan etableres en lokal aktionsgruppe
Afstemningen vedtog med alle stemmer at der skulle søges om at etablere en ny Lokal
AktionsGruppe for LAG Odder-Hedensted
6. Drøfte svaret på de oplysninger, der kræves ifm. at der efterfølgende skal udfyldes et
ansøgningsskema, som skal indsendes til Bolig- og Planstyrelsen efter afholdelse af
informationsmødet.
Disse oplysninger er:
a. Bekræftelse på, at der har været repræsentanter til stede på mødet for hvert af de
geografiske områder, den kommende aktionsgruppe påtænkes at dække (udfyldelse af
deltagerliste).
Det blev bekræftet, at der var repræsentanter til stede fra begge kommuner – se
deltagerliste
b. Hvordan det sikres, at alle socioøkonomiske grupper inddrages i den fremtidige

proces

Man vedtog at deltagerne selv gik tilbage i deres netværk og formidlede viden om
muligheder og proces. Desuden drøftede man hvordan man fik kontakt til de forskellige
netværk i kommunerne. Her vil man tage fat i Erhvervskontorerne i begge kommuner,
turistkontorer, foreninger og diverse netværk lokalt for at sikre sig, at flest muligt får tilbud
om at deltage i den fremtidige proces
c. Hvordan aktionsgruppen på sigt vil have kompetencer og ressourcer til at kunne varetage
opgaver fra 2023 og frem.

Det vurderes, at man med de midler der er meldt ud fra Bolig- og Planstyrelsen vil have
tilstrækkeligt med midler til at kunne ansætte personale til løsning af både markedsføring,
vejledning af mulige ansøgere og det administrative .
7. Valg af fremtidig kontaktperson for partnerskabet
Navn: Peter Altenborg
E-mail: peter@altenborg.dk

Telefonnummer: 61 33 92 32
8. Eventuelt.

Intet til behandling

