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Referat bestyrelsesmøde nr. 38
Tid
Sted
Til stede
Afbud
Ej fremmødt
Referent

Onsdag d. 19.5.2021, kl. 18.15
Aktivitetshuset, Sprotoften 1, 5800 Nyborg
Inge Skelgaard, Gunnar Landtved, Gitte L. Albjerg, Inger Mechlenburg, Kim Christiansen, Flemming Kjærullf,
Søren Hast
Solveig Hansen, Stian Ravn, Judy Egholm, Annette Blynel, Kim Kølerfeldt, Anstina Krogh, Lars Erik
Hornemann (suppl.).
Koordinator Dorthe Toudal Simonsen

Konstatering af, at bestyrelsen var beslutningsdygtig
Emne

Bemærkninger fra referenten/formanden

1) Det kunne konstateres at mere end
halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen
deltog i mødet, heriblandt formanden eller
næstformanden.
Hvis ja. Mødet kan fortsætte. Hvis nej, der må
indkaldes til nyt møde.

Ja

2) Det kunne konstateres, at
myndighedsrepræsentanterne udgjorde
under halvdelen af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.
Angiv fordeling med angivelse af navne.

Ja:

Hvis ja. Mødet kan fortsætte. Hvis nej, der må
indkaldes til nyt møde.

Gunnar Landtved (næstformand) – foreninger
Inger Mechlenburg - foreninger

Inge Skelgaard (formand) – borgere
Gitte L. Albjerg – borgere
Søren Hast - borgere

Flemming Kjærullf (politisk udpeget, Nyborg Kommune)
Kim Christiansen (politisk udpeget, Svendborg Kommune)

1

Dagsorden

Beslutning

1) Velkomst, herunder
vurdering af
beslutningsdygtighed og
habilitet.
Præsentationsrunde.
2) Godkendelse af
dagsorden
3) Godkendelse og
underskrift af referat,
bestyrelsesmøde nr. 36
og 37

Ad. 1) Formand Inge Skelgaard bød velkommen og konstaterede, at
bestyrelsen er beslutningsdygtige, og at ingen af de fremmødte er inhabile i
forhold til dagsordenens punkter. Der var efterfølgende en kort
præsentationsrunde.

4) Konstituering
a. Valg af
næstformand
b. Valg af kasserer

Ad. a) Gunnar Landtved foreslås og modtager genvalg,
Ad. b) Gitte L. Albjerg foreslås og modtager genvalg.

5) Korte meddelelser

Ad. a) Arbejdsgrupper BPST
I forbindelse med forberedelse til ny periode og for at smidiggøre
sagsbehandling har BPST bredt inviteret koordinatorer til deltagelse i
arbejdsgrupper. LAG SØM sidder bl.a. med i gruppen, der har kigget på
PROMIS som scoringsværktøj. Gruppen har gennemført arbejdet, og det er
mundet ud i et oplæg til et scoringsværktøj, der alene består af 10
spørgsmål og ikke som i dag mere end 30 spørgsmål. Oplæg omdeles til
orientering.

a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Arbejdsgrupper,
BPST: Nyt
prioriteringssyste
m
Formandsmøde
Brev til
borgmestre
Sagsbehandlingsti
der, BPST
Generalforsamlin
g – evaluering
Erhvervshus Fyn
Sommermøde
(17.6.)

Ad. 2) Dagsorden godkendes.
Ad. 3) Referat godkendes. Underskrift referater.

Ad. b) Formandsmøde
Der har været afholdt online formandsmøde. Inge Skelgaard deltog, hun
fremhæver særligt fokus var på:
•
•

•

•

Kaare Dybvad, der som ny minister på området præsenterede sig
selv
LDF: Steffen Damsgaard orienterede ganske kort om fællesrådets
politiske arbejde i forhold til blandt andet multi-funding og EU’s
genopretningsmidler. LDF har i samarbejde med
Koordinationsudvalget for de lokale aktionsgrupper forfattet et
fælles politisk brev, som er blevet sendt ud til alle aktionsgrupper
med henblik på at påvirke lokalpolitisk (se punktet nedenfor)
Valg til ELARD: Kirsten Birke Lund erstattes af LAG Bornholms
formand Christian Pripp, der har en baggrund bl.a. med et
internationalt udsyn. Han har arbejdet mere end 25 år i
Miljøministeriet. Hans hovedfokus der, var også internationale
forpligtelser og den nationale implementering. I den sammenhæng
har han repræsenteret Danmark i forhandlinger i bl.a. EU.
Koordinationsudvalget: Carsten Petersen (LAG MANK) trækker sig,
Peter Plant (LAG Halsnæs-Gribskov) indtræder i stedet. Gunnar
Landtved oplyser i den forbindelse, at Carsten Petersen også er
udtrådt af LDFs bestyrelse.

•

Sagsbehandlingstider: BPST oplyser, at man forventer puklen
snarest og senest den 1.5. er afviklet.

Ad. c) Brev til borgmestre
På opfordring fra Koordinationsudvalget og LDF er der forfattet et brev,
som foreslås udsendt fra formænd til borgmestre i de respektive LAGer
mhp. at gøre dem opmærksomme på, at LAGerne I Danmark med fordel
kunne benyttes til udmøntning af EU’s genopretningsfond og herigennem
fremme vækst- og erhvervsudvikling i landdistrikterne. Opmærksomheden
henledes ligeledes på multifunding med LEADER-indsats som basis under
også Socialfonden og Regionalfonden, således at man ved fordelingen af de
danske regional- og social-fondsmidler for perioden 2021-27 afsætter en
pulje, der kan søges af de lokale aktionsgrupper og godkendes under det
danske landdistriktsprogram.
FMK har som den eneste reageret på henvendelsen. Her fremhæver man,
at det er et vigtigt budskab, LAGerne fremkommer med – et budskab om at
fremme væksten og erhvervsindsatsen i landdistrikterne gennem en
decentral forvaltning af dele af midlerne fra såvel genopretningsfonden og
de danske regionale og socialfondsmidler. Man noterer sig budskabet, og
det vil indgå i de dialoger fremadrettet.
Ad. d) Sagsbehandlingstider, BPST
BPST oplyser, at man har udarbejdet en produktionsplan for 2021, der
indebærer, at sæsonpuklen på tilsagn fra sidste sommer er håndteret ca. 1.
maj, Derefter forventer man, at sagsbehandlingstiderne i hovedtræk kan
holdes.
For LAG SØM gælder det aktuelt.:
• 4 projekter fra runden efteråret 2020 mangler tilsagn
• 6 projekter fra seneste runde mangler tilsagn (indsendt primo
februar)
• 4 projekter afventer slutudbetaling (de 3 indsendt i år)

Ad. e) Evaluering generalforsamling
LAG SØMs ordinære generalforsamling blev afholdt den 28.4. og var særlig i
år, da den foregik online. 14 var på forhånd tilmeldte, og gældende
forsamlingsloft gav kun mulighed for at 10 måtte mødes fysisk. Alt forløb
som det skulle. Det blev en fin aften, hvor 2 medlemmer ikke modtog
genvalg (Erik Sønderskov og Jan Grønbæk) og 2 nye kom til (Judy Egholm og
Søren Hast). Beretningen blev fremhævet.
Ad f) Erhvervshus Fyn
Koordinator er blevet kontaktet af Steen Nymann fra Erhvervshus Fyn, der
gerne ville vide mere om LAG generelt. Koordinator har i den forbindelse
foreslået, at de fynske LAGer kommer til et fællesmøde, hvor

erhvervskonsulenterne er samlede og holder et større oplæg om LAGerne
på Fyn. Det har man takket ja til og mødet er aftalt til den 6.7.21, kl. 10.30.
Ad f) Sommermøde 17.6.
Koordinator og formand er inviteret til landsmøde (koordinator fra den
17.6., formand fra den 18.6. – frem til 19.6.). Det kalendersatte
sommermøde den 17.6. flyttes derfor til 26.8., kl. 17.00 – fortsat Haastrup
(jf. aflysningen af mødet i november, grundet Corona)

6) Regnskab, drift

Ad. 6)
Koordinator fremlægger regnskab, bogføring visende:
Ramme ERST
Overført forrige år
I alt
Bogføring
Udgifter til 18.5.21
Kasse pr. 4.5.21

7) Timeforbrug 2020,
koordinator

1.139.292
732.392
1.871.683
196.972,33
329.719,82

Ad. 6)
Timeforbrug:
Koordinator har til 30.4. forbrugt 419 timer.
Der resterer 781 timer
Reference forbrug pr. 30.4. 2020: 410,5 timer.

8) Projekter
a.
b.

c.
d.

Projektændring
Ansøgning om
mellemfinansiering
Slutudbetaling
Diverse

Ad. a) Projekt/budgetændringer
Til orientering.
Champagne på Stokkebye Vingård (MLGP-E-19-1619) anmoder om
projektforlængelse. Corona-situationen har gjort, at man har måtte
prioritere vores ressourcer anderledes end forventet Godkendt af formand
Inge Skelgaard den 19.5. (jf. forretningsorden). Endnu ikke godkendt af
BPST.
Seatrout House Fyn "Den fuldkomne fiskeoplevelse" (MLGP-E-20-2128)
anmoder om projektforlængelse. Projektet har endnu ikke opnået tilsagn,
og udløber den 30.6. Derfor anmodes om forlængelse til 1.12.21. Godkendt
af formand Inge Skelgaard den 19.5. (jf. forretningsorden). Og af BPST dd.
Fødevareindustriens plastaffald som ressource (MLGP-E-19-1522)
anmoder om projektforlængelse. Det har grundet Corona ikke været muligt
at rejse til Kina og afslutte kontrakt. Der ønskes forlængelse frem til

19.11.21 (6 måneder). Godkendt af formand Inge Skelgaard den 19.5. (jf.
forretningsorden). Endnu ikke af ERST
Dyreborg Havn (MLGP-R-20-1929) anmoder om projektforlængelse. Pga.
Corona restriktioner har foreningen ikke kunne afholde de planlagte
generalforsamlinger. Afgørelser omkring detaljer i opførelse af sauna er
derfor udskudt flere gange, man anmoder derfor om forlængelse til
31.122021. Godkendt af formand Inge Skelgaard den 7.5. (jf.
forretningsorden). Og af BPST 12.5.21
Sinebjerg Markhus - Grønt støttepunkt i Geopark Det Sydfynske Øhav
(MLGP-R-19-1622) anmoder om projektforlængelse og budgetændring.
Man har besluttet selv at stå for nedtagningen af det oprindelige markhus,
pengene sparet her anvendes til indkøb af bl.a. yderligere mursten.
Godkendt af formand Inge Skelgaard den 2.3.2021 (jf. forretningsorden).
Endnu ikke godkendt af BPST.
STORM Folke- og Naturgård (MLGP-R-20-1741) anmoder om
budgetændring, projektforlængelse og projektændring. Corona har
forsinket processen og man har skullet søge flere midler, ligesom man har
indhentet nye tilbud på baggrund af, at man ikke gennemfører hele
renoveringen. Der ændres ikke ved det overordnede formål. Godkendt af
formand Inge Skelgaard den 24.3.2021. (jf. forretningsorden). Endnu ikke af
BPST.
Grønt Møde Sydfyn 2020 (MLGP-E-20-1747) anmoder om
projektforlængelse. Pga. Corona restriktioner har Vurderet, at man ikke kan
gennemføre folkemødet i 2021 og mødet udskydes derfor til 2022.
Godkendt af formand Inge Skelgaard den 12.4. (jf. forretningsorden). Og af
BPST 11.5.21
Bådebyggeriet" Café, butik og kreativt værksted i Dyreborg (MLGP-R-181276) anmoder om projektforlængelse. Projektet er forsinket/udskudt pga.
myndighedsbehandling. Ejendommen er beliggende i og op til skov- og
strandbeskyttelseslinjer og kystkulturmiljøet er specielt beskyttet i
kommuneplanen. Sagen har været sendt i landzonehøring 2 gange - senest
med afslutning d. 13. januar 2020. Der er senest ikke indkommet nye
indsigelser fra naboer eller øvrige instanser og kommunen kan således
påbegynde den egentlige byggesagsbehandlingen. Der søges om
forlængelse med et år til den 1.5.22. Godkendt af formand Inge Skelgaard
den 25.3. (jf. forretningsorden). Og af BPST 6.5.21

Autonom maritim drone til miljøovervågning (MLGP-E-20-1930) anmoder
om projektforlængelse. Projektet er forsinket pga. Corona. Der søges om
forlængelse med et halvt år til den 15.10.21. Godkendt af formand Inge
Skelgaard den 11.3. (jf. forretningsorden). Og af BPST 29.3.21.
Tåsinges Frugthave (MLGP-R-16-0456) anmoder om projektforlængelse.
Processen med jordkøb og lokalplanarbejdet har taget længere tid end
forventet. Der søges om forlængelse med 9 måneder til den 31.12.21.
Godkendt af formand Inge Skelgaard den 8.2. (jf. forretningsorden). Og af
BPST 25.2.21
Ud i naturen til hest eller til fods (MLGP-R-19-1362) anmoder om
projektforlængelse, da man endnu ikke har fuld finansiering på plads. Pt. er
der tilsagn på 1,1 mio. kr., der mangler kun 180.000. Der søges om
forlængelse med 12 måneder til den 1.6.22. Godkendt af formand Inge
Skelgaard den 28.1. (jf. forretningsorden). Og af BPST 2.3.21

Ad. c) Ansøgning om mellemfinansiering
Dyreborg Havn har anmodet om mellemfinansiering på kr. 80.000 svarende
til 80% af tilsagnsbeløbet. FMK har godkendt det pr. 20.4.21 og udbetaler
pengene, så snart transporterklæring er i hus. Erklæring er fremsendt til
Landbrugsstyrelsen med kopi til BPST den 24.4.21.
Ad. c) Slutudbetalinger
•
•
•
•
•
•

Litteraturhus Svendborg
Japansk Have, Ollerup
Lea-Mi, keramikværksted
Destination Fyn, Bikestations
Littlejohn Stories
Stakladen

Indsendte og afventer ERST (5 projekter):
•
•
•
•

Korinth Outdoor Hostel – anneks, projektet har fået straksudbetaling.
BPST har meddelt at de prioriterer de anmodninger, der ikke har fået
SU.
Kulinarisk Sydfyn
Ulla Film
Europæisk Folkemøde

På vej:
•
•
•

Broholm Gods
Totem Kunstskole
Naturama – nye dyrelegepladser

Ad. D) Diverse
Intet at bemærke

9) Projektansøgninger
a. Status, mål
b. Forespørgsler
c. Økonomi – hvad har vi
at dele ud af
d. Habilitet
e. Projektpræsentation
i. Uddybende
spørgsmål
ii. Indstillinger

Ad. a)
Målopfyldelse
Koordinator fremlægger oversigt over målopfyldelse i forhold til strategi til
dato. Der er givet tilsagn til projekter under samtlige mål:
Mål

Antal
projekter*

1
2
3
4
5

Samlet
investering*

56
31
8
5
32

Mål hele
programperioden

30.207.947
10.391.855
5.869.670
10.142.988
16.896.860

27 projekter/29.2 mio.
15/29.2 mio.
7/7.6 mio
9/6.6 mio.
38/22 mio.

*korrigeret for frafald
Geografisk fordeling
Projekterne fordeler sig således:
Svendborg
Kr.
Antal
Gsn. pr.
projekt
Gsn. pr.
borger

Nyborg

FMK

14.121.166
71

4.800.192
24

10.759.420
48

198.890

200.008

224.155

241,35

149,34

209,43

Ad. b) Forespørgsler
Koordinator oplyser, at der har været godt 47 forespørgsler.
Ad. c) Økonomi
Ramme 2021
Uddeling seneste runde
Rest

4.557.169
2.000.000
2.557.169

Det besluttes at uddele maks. 1,5 mio. kr.
Ad. d) Habilitet
Journalnr./ansøger

Habilitet
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Ad. e) Projektpræsentation og indstillinger.
Koordinator oplyser, at der er indkommet 23 projekter. Der er samlet søgt
for kr. 5.925.585,- (totale projektbudgetter: kr. 16.120.183,-).
Projekter blev gennemgået. Der var afklarende spørgsmål, hvorefter
nedenstående besluttes:
Indstilles til tilsagn:
Projektholder

Point

Beløb

2021-04-07/Birkelygaard

754

100.504

2021-04-14/FMK, Bittenhus

746

200.000

2021-04-23/Nabobrød

733

54.332

2021-04-12/Hydro Vertic

731

300.000

2021-04-16/Marie Retpen

1
727 9
6.
723 7
710 4
1
709

2021-04-15/Kiel Ratzow

690

122.200

2021-04-04/Foreningen Forum 5762
2021-04-03/GF Fællesskabet Haastrup
2021-04-20/Keramikstedet Svendborg

I alt

105.500
300.000

1.459.627

Indstilles til afslag (lukket punkt)
Projekt

80.350

Point

Ansøgt

* Formelle fejl/mangler

10) Kommende møder

Kommende møder:
26.8.: Sommermøde (flyttet fra 17.6.)
13.10.: Indstillingsmøde (frist 15.9.)

11) Evt.

Intet

Underskrifter

Inge Skelgaard (formand)

Gunnar Landtved (næstformand)

Gitte L. Albjerg

Annette Blynel

Kim Christiansen

Solveig Hansen

Judy Egholm

Flemming Kjærullf

Anstina Krogh

Kim Kølerfeldt

Søren Hast

Inger Mechlenburg

Stian E. Ravn

