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Velkomst
Kære læser – velkommen og GODT NYTÅR! Du læser her det første nyhedsbrev udgivet
af Foreningen LAG-Bornholm 2014-2020. Foreningen blev formelt etableret ved en
stiftende generalforsamling 16. sept. 2014, og har siden sin etablering arbejdet på at få
udarbejdet og godkendt en udviklingsstrategi der skal gælde fra nu af og frem til 2020.
Efter et antal informations- og debatmøder blev strategiforslaget endeligt vedtaget på et
medlemsmøde d. 12. november 2014 og indsendt til godkendelse. Den 4. december 2014
modtog foreningen en skrivelse fra Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter om at LAGBornholm var godkendt som Lokal Aktionsgruppe og at vi var tildelt en støtteramme på
1,5 mio. kr. til investeringer i 2015.
Ny LAG-strategi godkendt af MBBL
Den 22. december 2014 modtog formanden for LAG-Bornholm et personligt brev fra
Carsten Hansen, minister for By-, Bolig og Landdistrikter (MBBL). I brevet meddeler
ministeren at han har læst vores udviklingsstrategi, - og at han er enig i det såkaldte
indstillingsudvalgs anbefaling om at godkende vores strategi. I den nye udviklingsstrategi
fokuseres der på 3 indsatsområder: De 2 erhvervsrettede handler om styrkelse af
udviklingsmiljøet indenfor Bioøkonomi og Oplevelsesøkonomi, samt ét tema indenfor bedring
af livsvilkårene på Bornholm med titlen Kultur, identitet og sociale mødesteder
Hermed lukkes der reelt op for ansøgninger i den nye programperiode. Den 24. december
– juleaftensdag modtog vi følgende meddelelse fra MBBL: ”Bekendtgørelse om tilskud til
projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af
rammevilkårene i landdistrikterne”.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167090
Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2015.
Info-møder om tilskud
Med baggrund i bekendtgørelser samt LAG-Bornholms nye udviklingsstrategi inviteres til
en række informations- og netværksmøder. På møderne vil der være en generel
introduktion til LAG-Bornholms udviklingsstrategi, samt fokus på officielle krav til
ansøgninger. Endvidere vil der blive lagt op til samarbejde og netværk til sikring af ”den
gode ansøgning”. Da der under den nye udviklingsstrategi vil være mulighed for at søge
tilskud til etablering og/eller udvikling af mindre virksomheder med krav om aflevering
af virksomhedsplaner, vil der ligeledes være en introduktion til dette redskab. Møderne til
blive annonceret og adviseret via direkte mails til medlemmerne.
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Bestyrelsen
Bestyrelsen for Foreningen LAG-Bornholm 2014-2020 har siden de blev valgt haft et travlt
efterår. Reelt var der blot et par måneder til at gennemføre stormøder, formulere strategi,
gennemføre medlemsgodkendelse, sende strategi i høring hos Bornholms Vækstforum
samt i kommunalbestyrelsen, for endeligt at kunne indsende selve strategien inden
deadline 1. dec. 2014. Alt dette lykkedes takket være en fantastisk god holdånd, samt flotte
indspil fra medlemsskaren ved stormøderne. Bestyrelsen består af fmd. Jørgen Hammer,
Næstformand Signe Koefoed, samt flg. bestyrelsesmedlemmer: Mikkel Høst, Simon Lund
Kofoed, Klaus Vesløv, Bente Johansen, Andreas Ipsen, Karsten Westh, Karen-Margrethe
Hansen-Bager, Bjarne Hartung Kirkegaard, Roar Schou, Susanne Carlsen, Gugga
Zakariasdottir, Peter Haag, Jakob Jensen og som aktive suppleanter Bertil Ekstrøm og
Marlene Næsgaard.
Sekretariatet
Med udmeldingen fra MBBL om godkendelse af såvel den nye LAG-Bornholm, som den
nye udviklingsstrategi sikres samtidig en fortsættelse af sekretariatet på Bright Park
Bornholm. Bestyrelsen har valgt at fortsætte samarbejdet med Hans Jørgen Jensen, der har
mange års erfaring med LAG-arbejdet. HJJ har arbejdet med LAG og den såkaldte
LEADER-metode1 siden 1995 hvor han første gang blev ansat ved det daværende LUIC –
Landbrugets Udviklings- og InnovationsCenter på Kannikkegaard. Siden år 2000 har HJJ
været sekretariatsleder for LAG-Bornholm.
Om LAG-Bornholm og medlemskab
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
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.
Kommunikation
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. Endelig forventer vi i løbet af 1. kvartal 2015 at åbne en hjemmeside.
Hjemmesiden forventes at være en del af en fælles hjemmeside under MBBL.

1

LEADER-metoden er det bærende fundament for al LAG-arbejde. Metoden har 7 grundelementer: Områdebaseret,
lokalt partnerskab, bottum-up, innovativt, tværsektorielt, samarbejde og netværk, samt samarbejde mellem lokale
aktionsgrupper.
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