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Dato: 14. april 2015

Det pibler med ideer
Hvor er det en fornøjelse at komme i gang med det nye program. Som sekretariat mærker
man den stigende interesse, og dejligt at vi endelig har noget ”med i tasken” efter et par
magre år med afvikling af den gamle programperiode. Meget tyder på at vi har ramt
meget godt med vores strategi, og at vi ikke får problemer med at få projekter nok.
De 5 første indstillede projekter
Ved deadline for første ansøgningsrunde modtog LAG-Bornholm 6 ansøgninger, hvoraf
de 5 blev positivt indstillet og sendt videre til såkaldt legalitetskontrol hos MBBL. MBBL
har kvitteret for modtagelsen, og sendt opfølgende spørgsmål til alle ansøgere – især
gående ud på at man ønsker tilbud som dokumentation for budgetposterne. Vi har ellers
forsøgt at forklare at det kan virke noget omsonst at udbede sig tilbud så tidligt i
projektforløbet, - især hvis det handler om budgetposter der ligger et helt år fremme i
projektforløbet.
Fiskeri – strategiarbejde forude
Den 23. januar afholdt MBBL et info-møde om det nye fiskeriprogram. Ca. 25 personer var
mødt frem og lyttede andægtigt til ministeriets udsendte konsulent Karen Just der kom
med en fortid som fiskeri-LAG-koordinator på Djursland. Karen gav en grundig indføring
i de 3 niveauer – det lokale, det nationale og EU. Om hvordan EU udstikker den
overordnede fælles ramme for EU’s samlede fiskeripolitik, om hvordan det nationale
fiskeriprogram har åbnet et lille hjørne for fiskeri-lokale aktions-grupper (FLAG), og
hvordan vi selvstændigt på Bornholm skal beslutte os for, om vil ønsker en selvstændig FLAG eller om vi ønsker en såkaldt integreret gruppe der varetager såvel
landdistriktsudviklingen som udviklingen af det fiskerirelaterede område. Der var bred
stemning for at fortsætte det integrerede arbejde der har været under den foregående
periode. Det er et relativt tungt administrativt apparat at stable på benene, og midlerne
der stilles i udsigt er begrænsede. Forventningen ligger på knap ca. 0,9 mio. kr. årligt.

LAG-Bornholm 2014-2020, Gl. Rønnevej 17A, 3730 Nexø, Tlf.: 20423370

Side 2

LAG-Bornholm markerer sig ved årets Landdistriktskonference
Hvert år afholder Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) en stor konference,
hvor en stor skare af landets landdistriktsaktører inviteres med. I år afholdes konferencen
d. 23. og 24. april på Sørup Herregård og her har sekretariatet for LAG-Bornholm fået til
opgave at indlede en workshop om erfaringer med arbejdet i Lokale AktionsGrupper.
Udgangspunktet bliver naturligvis at fortælle om de mange gode eksempler på projekter
som vores LAG igennem den netop afsluttede periode har været med til at støtte. Fmd.
Jørgen Hammer er ligeledes inviteret til at deltage, og erfaringer fra tidligere år viser at
Bornholm nok skal blive lagt mærke til
Formanden er aktiv i DK og EU
LAG formændene i DK har valgt Jørgen Hammer som én af de tre medlemmer af det nye
koordinationsudvalg, der er LAG´ernes talerør udadtil i aftalte sammenhænge. I den
forbindelse er JH også blevet udnævnt som DK´s LAG-repræsentant i EU’s "Leader and
Community-Led Local Development sub-group", der holder sit første møde den 21.4. i
Bruxelles. Til gengæld har JH afslået at stille op som formand for koordinationsudvalget.
Der bliver nok at se til for vores formand!
Crowdfunding – nyt fænomen der vinder indpas på Bornholm
Hvor kommer pengene fra? – Det er et spørgsmål som stadig flere stiller sig – og som især
er blevet aktuelt i forlængelse af finanskrise og den såkaldt ”boble-økonomi”. En sag som
stadigt flere bornholmere mærker, er - at det er blevet sværere at låne penge til visse
projekter. Enten det drejer sig om at man befinder sig i et forkert postnr.-område, eller en
forkert branche. Men – et fænomen der breder sig er crowdfunding og crowdlending.
Begge dele handler om at man skaffer penge, enten som donationer eller som lån, fra
mange små indskydere, i stedet for via en stor sponsor eller ved at låne penge af en bank
eller en kreditforening. LAG-Bornholm sætter fokus på de muligheder der ligger i at få
flere lokale penge ud og arbejde. Bornholmerne bliver ældre – men bliver samtidig mere
formuende, og da man ikke opnår noget videre i rente af indestående i banken, kunne det
være interessant om nogle af disse mange ledige penge kunne komme ud og arbejde
lokalt. Det kræver naturligvis, at man er særdeles opmærksom på de risici der er
forbundet med projekterne der måtte blive udbudt, - og at man sikrer en fornuftig
spredning af sine investeringer. Se vedlagte invitation til CrowdBornholm der løber af
stablen d. 4.-5. maj.
Fakta om LAG-Bornholm – næste ansøgningsfrist er d. 1. maj 2015
Alle bosiddende på Bornholm der er fyldt 15 år kan gratis melde sig ind i Foreningen
LAG-Bornholm. Som medlem modtager du jævnligt relevant information via E-mail, samt
nyhedsbreve 4 gange årligt. Er du fyldt 18 år har du samtidig mulighed for at møde op til
generalforsamlingen og lade sig stille op som kandidat til bestyrelsen. For at blive medlem
skal du blot sende en mail med dine data til hjj@lag-bornholm.dk eller send en sms til
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20423370. Foreningen har registreret 81 medlemmer ved udgangen af 2014, og vil meget
gerne have mange flere! Målsætningen er nå op på min. 150 medlemmer i løbet af 2015.
Er du i gang med et investeringsprojekt, da bemærk at vi nu nærmer os ansøgningsfristen
for LAG-Bornholms 2. ansøgningsrunde i 2015. LAG-Bornholms næste frist for
indsendelse af indstillede projekter er 1. juni, og da sekretariatet skal have tid til at
sagsbehandle – herunder at indhente evt. yderligere oplysninger, og bestyrelsen skal have
tid til at forholde sig til - samt prioritere - de indkomne ansøgninger, da er fristen for at
aflevere ansøgninger sat til d. 1. maj. Alle der går med planer om at søge, opfordres til at
kontakte sekretariatet så tidligt som muligt i processen for råd og vejledning, - og for at
sikre, at så meget som muligt er med ved første indsendelse.
Facebook – brug siden til debat
Den nye LAG-Bornholm kommunikerer i første omgang via beskeder og nyhedsbreve ved
direkte mails til medlemmerne og andre interesserede. Dernæst har vi en facebook-side
som jævnligt opdateres, og på hvilken vi også håber at der kan komme en god konstruktiv
kritisk debat om vores mange forskellige udviklingstiltag. Find LAG-Bornholm via:
https://www.facebook.com/pages/LAG-Bornholm/350231061808504 eller bare søg på
LAG-Bornholm. Hold jer ikke tilbage med at kommentere eller etablere en debat på LAGBornholms Facebookside. Husk dog at man kommer længst via en konstruktiv kritisk
tilgang .
Vi havde håbet at have en hjemmeside klar på nuværende tidspunkt, men det har vist sig
at være lidt mere udfordrende end forventet at gå til. Sekretariatet forventer dog i løbet af
2. kvartal 2015 at etablere en hjemmeside. Hjemmesiden vil være en del af en fælles
hjemmeside der stilles til rådighed under MBBL.
Generalforsamling afholdes 21. april 2015
LAG-Bornholm har annonceret sin generalforsamling til at foregå tirsdag d. 21. april kl.
16.30 på Uddannelsescenter Snorrebakken, Snorrebakken 66, Rønne.
Det er jo ikke så frygteligt længe siden, at vi afholdt stiftende generalforsamling, men
siden er udviklingsstrategien som bekendt blevet godkendt af MBBL, og vi er så småt
påbegyndt arbejdet. På generalforsamlingen vil formandsskabet aflægge beretning om det
sidste halve års virke, og der bliver mulighed for at spørge ind, samt bidrage med gode
ideer til det videre forløb.
I forlængelse af generalforsamlingen vil der blive lagt op til en debat om LAG-Bornholms
indstilling til en grøn og bæredygtig ø. Sekretariatet har udarbejdet et kort debatoplæg
kaldet :
Bright Green Island - Grøn ø Bornholm - version 2.0: Sammen om en grønnere ø
10 indsatser for en grønnere udvikling af Bornholm
Sekretariatet modtager meget gerne tilmeldinger af hensyn til forplejningen.
Den 21. april kl. 15.30 afholdes et kort lokalt infomøde vedr. Fiskeri-LAG (lige før
generalforsamlingen). Her skal vi formelt vedtage at vi søger om at vores LAG også
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varetager LAG-indsatsen under fiskeri-programmet på Bornholm. Alle der har tid og
interesse anmodes om at møde frem allerede kl. 15.30 og medvirke til denne beslutning.
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