Referat bestyrelsesmøde LAG Skive-Viborg
Dato: mandag den 10. december 2018
Tid: Kl. 17.00-21.00
Sted: Skals Idrætscenter, Kærvej 9, 8832 Skals
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer:
Jens Poulsen
Karsten Villadsen
Rikke Østergaard
Jan Høst
Solveig Klith Forum
Gudrun Bjerregaard
Pia Dohn
Martin Ditlevsen
Mogens Børsting
Koordinator:
Lene Foged
Afbud: Henrik Gaarde Nørgaard og Olav Nørgaard

Dagsorden og referat af mødet:
1. Velkomst v. formanden
2. Indlæg fra Henrik Olsen fra Four Circle
Fundraiser for bl.a. Brænderiet Limfjorden og Orangeri på Langesgaard
Afbud pga. sygdom
3. Godkendelse af referat fra møde den 14. august 2018
Martin vil gerne have ført til referat (mødet den14.aug.), at han og Pia var udelukket fra
behandling af ansøgningen fra Vammen forsamlingshus.
4. Evaluering af bestyrelsesmødet den 14. august 2018, ansøgningsbehandling og mødeafvikling.
Retningslinjer:
- Referat oplæses ved afslutning af et punkt og ved slutningen af mødet.
- Deltager, der har brug for at forlade mødet inden afslutning, meddeler det ved mødets
begyndelse
- At vores møder slutter planmæssigt
- Formaliteterne ved ansøger, ansøgninger følges op af koordinator
- Gennemgår habilitets regler ved møder, hvor vi behandler ansøgninger
5. Nyt fra formand
Orientering fra Landdistriktskonferencen i Faaborg.
- Landdistrikternes Fællesråd kom med et tilsagn om at optage de enkelte LAG-er som medlemmer.
To delegerede fra hver LAG til årsmødet. Èt bestyrelsesmedlem i fællesrådet. Hertil sekretariat
bistand. En god løsning – koster omkring 1.000 kr. pr. kommune, for os 2.000 kr.
- Det blev besluttet at vi tilmelder os Landdistrikternes fællesråd
- i forbindelse med uddeling af RegionMidt landsbypris vil bestyrelsen gerne høres ved indstilling af
kandidater.

6. Status på vores økonomi v. formand
- Ny bank er på plads. Legimitation fra alle bestyrelsesmedlemmer.
- Gennemgang af status pr. 9. dec.* Se vedhæfte bilag Økonomisk status pr. 9/12 2018
- Tilsagnsskrivelse 2019: Drift 394.559 kr. Projektmidler 1.578.234 kr.
- Husk at indsende krav og bilag på rejsegodtgørelse til kassereren, inden nytår.
7. Status på projekter, projektøkonomi samt udviklingsstrategi 2014-2020 v. koordinator
- LAG Stevns erfaringer med økonomisk støtte fra kommuner.
- Kort om arrangementet/erfaringer fra Furesund Hallen
- Kort om vores RegionMidt netværksmøde
- Nyheder og indtryk fra koordinatormødet på Fyn, bl.a. at LAG nå åbner op for 100 %
finansieringsstøtte til samarbejdsprojekter mellem flere LAG grupper
- Lene oprette et google drev mappe til dagsordner, referater og til kommunikation fra formand,
koordinator til bestyrelsen.
- Lene er ved at designe et eksempel på den gode ansøgning, til hjælpe for ansøgerne
7. Præsentation af ny hjemmeside v. koordinator
Fremtidig kommunikation via e-mails eller blog?
- Vi kan fortsat bruge blog kommunikation selv om vi får ny hjemmeside.
- Lene fremviste eksempler fra den nye hjemmeside. Der blev opfordret til, at der ud over Lene er
en bruger til. Rikke meldte sig til opgaven.
8. Eventuelt
Mødedatoer næste år:
- Generalforsamling den 9. april 2019 på Hald borgerhus kl.19:30 Bestyrelsen mødes kl. 18:00
- Næste bestyrelsesmøde 26. februar 2019 kl. 17.00 til 22.00. Rikke undersøger muligheder for et
passende sted.

