Bestyrelsesmøde
Tid:
Sted.:

Den 31. august 2020
Bjarne Tarp, Bredmosevej 18, Øse

Kl.:

19.00

Status.: REFERAT
Til møderne er indkaldt
(Funktion).

31-08-2020
Bjarne Tarp
Bredmosevej 18

Formand
Bjarne Tarp
På valg 2021
Næstformand
Finn Ladegaard
På valg 2020
Kasserer
Martin Sølbeck
På valg 2020
Bestyrelsesmedlem
Andy Østergaard På
valg 2020
Bestyrelsesmedlem
Ida Bruun
På valg 2020
Sekretær
Finn Hansen
På valg 2021
Bestyrelsesmedlem
Vakant
På valg 2021

Mødt

1.Suppleant

Mødt

Mødt

Mødt

Mødt

Mødt

Ikke mødt

Mødt

Torben Kamp

2. Suppleant
Amanda Kruse

Ikke mødt

3. Suppleant
Arend
Doornbos
Revisor
Niels Kristian
Nørregaard

Mødt

2-11-2020
Torben Kamp
Sønderskov vej 124,

29-01-2021
23.02.2021
Julefrokost
Finn M. Hansen
Bestyrelsesmøde, Finn L. Skoleparken 16
Næsbjerg

31.03.2021
Generalforsamling

Inkaldelse
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referat fra generalforsamling godkendt
Referat fra efterfølgende konstitueringsmøde godkendt og
underskrevet

3. Evaluering af generalforsamlingen

Finn Ladegaard ligger GF referat på hjemmesiden.
Fremover skal der på ansøgningsskema om støtte, være krav
om, at en person kommer til GF og fortæller hvad pengene er
brugt til.
GF 31.03.2021 indbydes der til middag inden.
Oplæg vedr. bosætning m.v. Bjarne og Finn L

4. Høringssvar på besparelsen i planlægning af FUR Der bør gøres mere for markedsføring af baglandsturisme, da

der også her er et potentiale.
Bjarne sender høringssvar til Varde kommunes budget, også
vedr. det uheldige i en besparelse på udviklingsrådene.
5. Nyt fra FUR

Der har ikke været møde i FUR .
En pulje på k. 4,9 mio. kroner der kan søges, ansøgningsfrist
14. Okt. Kl. 12.00 LAG Fanø-Varde.
Bjarne sende til formand Nordenskov borgerforening.
Finn L. borgerforening Næs, og Rousthøje
Næste møde i Fur er 17/9

5. Økonomi

6. Evt.

De bevilgede støttekroner der var bevilget tidligere, er
udbetalt.
Beholdning ca. kr. 64000,Der et lovet støttebeløb til Tambours Have er endnu ikke
udbetalt, ellers ingen aktivitet.

Holme Å projekt ”har du en god idè” 23.sept. 20 Hodde Kro
Mødedatoer: Mødedatoer fastlagt.
FL: Opdatere hjemmeside men ny bestyrelse og uploader
billeder fra årets projekter (Andy og BT fremskaffer), det
indføres i ansøgning af midler af ansøger fremover skal deltage
på generalforsamlingen og kort fortælle om respektive
projekter.
BT: Invitation til Holme å genopretning udsendes
BT: Invitation til søgning af landdistrikt pulje udsendes
BT: Opdater CVR register
Ida berettede om valg af årets landsby (Billum), der er kritik af
tidsfrist i uddelingen.

Nærheden skal tilbage i de danske landdistrikter
26.8.2020 08:48:00 | Erhvervsministeriet
Erhvervsminister Simon Kollerup åbner nu for ansøgninger om støtte til forsøgsprojekter i
landdistrikterne og projekter på de små øer. Temaet for puljen er ”nærheden tilbage”.

Regeringen har en klar målsætning om at bringe nærheden tilbage til de danske landdistrikter. Beslutningerne skal tættere
på borgerne, og lokalsamfund i hele landet skal understøttes.
Erhvervsminister Simon Kollerup:
”I mange år har landdistrikterne og de mindre byer oplevet, at servicetilbud og beslutninger rykker væk fra
landdistrikterne mod de større byer. Derfor prioriterer vi med Landdistriktspuljen i denne runde projekter, som
kan styrke lokalsamfundene og bringe nærheden tilbage. Det kan fx projekter, som styrker kultur- og
fritidsaktiviteter, afprøver nye organiseringsformer, finder nye modeller for dagligvarehandel eller alternative
løsninger på fastholdelse af lokale servicetilbud.”
Med efterårets ansøgningsrunde til Landdistriktspuljen udbydes i alt 7,8 mio. kroner til projekter på de små øer og
forsøgsprojekter i landdistrikterne:

•

2,9 millioner kroner til projekter på de små øer.

•

4,9 millioner kroner til forsøgsprojekter.

Midlerne til forsøgsprojekter målrettes i denne runde projekter, der kan bidrage til at bringe nærheden tilbage til
landdistrikterne. Der er i denne runde ikke et tema for midlerne til projekter på de små øer.
Ansøgninger til Landdistriktspuljens efterårsrunde skal være Erhvervsstyrelsen i hænde inden 14. oktober kl. 12.00
Du finder ansøgningsskemaer og vejledninger på Erhvervsstyrelsens hjemmeside livogland.dk
Ansøgninger til Landdistriktspuljen bliver vurderet af Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen, som består af
formand Finn Jorsal samt Lisbeth Kristensen Lei, Nynne Larsby Friis og Niels Natorp.
Har du spørgsmål om Landdistriktspuljen, kan du kontakte Erhvervsstyrelsen på tlf. 41 71 78 97 (alle hverdage kl. 10-12)
eller på landdistrikts-pulje@erst.dk
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