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

Referat for bestyrelsesmøde nr. 3 i
LAG SØM
Tirsdag den 30-9-2014 kl. 18:00 – 21:00
Svendborg Vandrerhjem, Vestergade 45, 5700 Svendborg
Deltagere: Inger Mechlenburg, Henning Duvier Stærmose, Erik Sønderskov, Inge Skelgaard,
Gitte L. Albjerg, Kim Kølerfeldt, Kurt Sorknæs, Jens Elmgren, Søren Svendsen og konsulent
Merethe Juul Thysen

Afbud fra: Steen J. Outzen, Johnny Poulsen, Lise-Lotte Jensen, Flemming Kjærulf og
Ulrik Sand Larsen
Referent: Merethe Juul Thysen

1. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 2.
Jens Elmgreen har pr. mail meddelt, at han ikke kan godkende referat nr. 2 vedr. pkt. 2 og pkt. 5.
Jens ønskede ikke yderligere debat om sagen, men fastholdt at han ikke kunne godkende. Referatet blev
godkendt af den øvrige bestyrelse.
3. Merethe Juul Thysen præsenterer sig.
Merethe Juul Thysen præsenterede sig og blev budt velkommen.
Merethe har arbejdet med Landdistriktsprogrammet 2007-2013 i fem forskellige kommuner – herunder
bl.a. Svendborg. Merethe har en stor kompetence og erfaring ift. landdistriktsudvikling, som hun både
interesserer sig for professionelt og privat. Merethe informerede også bestyrelsen at hun arbejder tæt
sammen med etnolog Karen Elberg fra Svendborg.
Vedhæftet findes også MJTs CV, som blev udarbejdet ifm. ENRDs CRD Event 2014 i Vilnius, Lithauen i marts
2014, hvor hun deltog for LAG Svendborg.
4. Gennemgang og godkendelse af ansøgningsskema, hvor LAG SØM ansøger om godkendelse som
tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet 2014-2020.
Udkastet til ansøgning om forhåndsgodkendelse blev gennemgået. Ansøgningsmaterialet blev rettet til iht.
ønsker fra bestyrelsen og indsendt den 1. oktober 2014.
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5. Godkendelse af bestyrelsens arbejdsplan i efteråret 2014.
Indstilling:
29.09.14

21.10.14
Uge 44
05.11.14
12.11.14
13.11.14
01.12.14

Kurt rundsender opfordring til organisationer, foreninger, influenter m.fl. med opfordring til
at bidrage med input til ”indsatsområder” i udviklingsstrategien. Dead line 19.10.14 –
adresser modtages!
Bestyrelsesmøde: Råskitse til udviklingsstrategien (denne dato blev besluttet i stedet for
23.10.14 pga. stor frafald i bestyrelsen)
Erik, Kurt og Merethe holder møder med de 3 kommuner.
Bestyrelsesmøde: Bestyrelsens godkendelse af udviklingsstrategien – mødet udgår, hvis
arbejdet kan afrundes over mail efter mødet den 23.10.14
Ekstraordinær generalforsamling, hvor medlemmerne godkender udviklingsstrategien og
modtager info om det fremadrettede arbejde – bl.a. 1. ansøgningsrunde.
Udviklingsstrategien sendes til godkendelse i de 3 kommuner og i regionen.
Udviklingsstrategien indsendes til MBBL til endelig godkendelse.

Planen blev godkendt af bestyrelsen med undtagelse af bestyrelsesmødet den 23.10.14, som blev ændret
til den 21.10.14 pga. stor fra fald af medlemmer.
Mht. uge 44, så holder Kurt Sorknæs, Erik Sønderskov og Merethe Juul Thysen også møder med
Naturturisme I/S og Udvikling Fyn.
Ift. de fremadrettede møder, fremsender Merethe en doodle, så alle kan registrere sig mht.
mødedeltagelse.
6. Information fra formanden.
Formanden informerede at foreningen har fået sin egen mailadresse: lagsoem@gmail.com, som bruges til
kommunikation udadtil.
7. Information fra bestyrelsesmedlemmerne.
Kasserer har en del dokumenter, som skal underskrives ift. banken.
8. Information fra Merethe
N/A
9. Næste møde.
21. oktober 2014 kl. 18.00 på Svendborg Vandrehjem.
10. Eventuelt.
N/A
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