LAG SØM
Den Lokale AktionGruppe for Syd- Øst- og Midtfyn

Referat for bestyrelsesmøde nr. 6 i LAG SØM
Onsdag, den 10.12.2014 kl. 18:00 hos
Madværkstedet, Hovedgaden 1, 5853 Ørbæk

Deltagere: Erik Sønderskov, Flemming Kjærulf, Gitte L. Albjerg, Henning Duvier Stærmose,
Inge Skelgaard, Inger Mechlenburg, Jens Elmgren, Johnny Poulsen, Kurt Sorknæs, Lise-Lotte
Jensen, Steen J. Outzen, Søren Svendsen og Ulrik Sand Larsen.
Kim Kølerfeldt deltager efter punkt 3.
Afbud fra:
Gæster: Merethe Juul Thysen (efter punkt 3)

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt – dog med ombytning af punkt 2. og 3., således at punkt 3. blev
behandlet før punkt 2.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 5 (Bilag 1)
Link til materiale fra mødet
Bestyrelsen godkendte referatet.
3. Behandling af indkomne tilbud på levering af den faglige koordinatorydelse
Bestyrelsen besluttede at indhente supplerende oplysninger fra AOF Østfyn.
4. Tilrettelæggelse af infomøde for mulige projektholdere 15.01.2015 og af første
ansøgningsrunde 02.02.2015.
Det blev besluttet at første infomøde skulle holdes på Fremtidsfabrikken kl. 19.00.
Det forventes at koordinatoren sørger for afholdelse af mødet.
Der vil blive annonceret i de ugeaviser, som dækker det geografiske område.
Der vil blive inviteret via e-mail rundt i netværket samt reklameret for arrangementet via de
sociale medier.
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5. Godkendelsen af LAG SØM og tildelt budget for 2014 og 2015 (Bilag 2).
Link til godkendelsen af 04.12.2014 fra MBBL
Bestyrelsen godkendte det fremsendte materiale fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
6. Økonomi
Formand og kasserer orienterede om økonomien. Bestyrelsen blev opfordret til at fremsende
eventuelt kørselsregnskab hurtigst muligt.
7. Information fra formanden
Formanden informerede bestyrelsen om at han har købt domænenavnene www.lagsoem.dk
samt www.lagsøm.dk.
Formanden har deltaget i mødet i Hundstrup den 08.12.2014, hvor Carsten Hansen deltog. I
den sammenhæng spurgte han ind til om der vil blive lavet en speciel pulje ift. at søge
supplerende EU-midler ifm. projekter, som opnår tilskud via Landdistriktspuljen.
Formand, næstformand og konsulent Merethe Juul Thysen har holdt møde med hhv. FilmFyn
samt Fremtidsfabrikken ift. samarbejdspotentialer.
Formanden har deltaget i ”Pecha Kucha”, hvor han præsenterede LAG SØM.
8. Information fra bestyrelsesmedlemmerne
Næstformand Erik Sønderskov har sammen med konsulenten udarbejdet det fremsendte
høringssvar ift. tilskudsbekendtgørelsen.
Bestyrelsesmedlem Inger Mechlenburg har deltaget i møde med lokalsamfundene og blev
imødekommet af en bekymring ift. udbetaling af tilskud, som i programperioden 2007-2013
har været meget lang. Formanden garanterede for at foreningen også fremadrettet vil minde
ministeriet omkring denne situation.
9. Information fra Merethe
n/a.
10. Næste møde
Informationsmøde 15. januar 2015
Bestyrelsesmøde 19. februar 2015.
Inge Skelgaard orienterede at hun ikke kan deltage ved bestyrelsesmødet den 19. februar
2015.
11. Eventuelt
Efter mødet berettede Madværkstedet omkring etableringen af deres virksomhed i Ørbæk
samt deres aktiviteter.
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