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Referat fra LAG-Bornholms
generalforsarnhng mandag
LAG

i LOKALE
I AKTIONS
GRUPPER

Sted: The Ranch, Rutsker,
Kirkebyen 49, 3790 Hasle
Tidspunkt: Kl. 19.30

Bornholm d. 11. maj 2021
Deltagere: 15 medlemmer

Dagsorden i henhold til vedtægter:
Konstatering af lovligheden af den indkaldte generalforsamling. Iflg. LAG-Bornholms vedtægter SKAL
generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april måned hvert år. Men grundet Corona’en har Boligog Planstyrelsen i lighed med 2020 meddelt generel dispensation for tidsfristen.
1. Valg af dirigent
2.
Ref.: Niels Chresten Andersen blev valgt. NCA konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt via
annonce i Bh’s Tid. 14 dage før afholdelse kombineret med direkte mails til alle medlemmer.
3. Valg afreferent
Ref.: Hans Jørgen Jensen blev valgt
4, Valg afstemmetællere
Ref.: Bente Johansen og Carsten Hæstrup blev valgt
5.

Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år
samt beslutning om godkendelse heraf.

Ref.: Forud for generalforsamlingen var der rundsendt en skriftlig årsberetning, hvortil formand Christian
Prip valgte at supplere med en række lidt mere personlige betragtninger. Først og fremmest udtrykte CP en
stor glæde over, at vi endelig kunne mødes fysisk igen. CP har deltaget i bestyrelsesarbejdet i 2 år, hvoraf
det seneste som formand, og det er med en tydelig opfattelse af at LAG-Bornholm faktuelt bidrager positivt
til den grønne omstilling, til jobskabelse og til en styrkelse af vores alles kulturelle identitet på Bornholm.
Det er hvad CP vil kalde for et godt bidrag til en bæredygtig udvikling, når der arbejdes så integreret som vi
gør. Et særligt interesseområde som ligger CP på hjerte er det maritime miljø omkring Østersøen. Vel
vidende at det er et område man må samarbejde omkring på tværs af landegræn ser, har vi tænkt os at
indgive et høringssvar til Bolig- og Planstyrelsen som bl.a. vil fremhæve dette.
På en lidt trist baggrund i form af coronaen, kan vi heldigvis også spore positive tendenser. F.eks. tyder alt
på, at interessen for at flytte ud i de danske landdistrikter er øget. Ligeledes mærker vi interessen for LAGordningen i forbindelse med iværksætteri på øen. Alt tyder også på, at den danske regering har
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opprioriteret området via dels en forlængelse af den eksisterende LAG-ordning, dels ved at gennemføre en
ressortændring, hvor [AG-ordningerne er overgået fra Erhvervsministeriet til Indenrigs- og Boligministeriet.
Samt endelig ved at regeringen har valgt at indføre en ny national overgangsordning for FLAG-ordningen.
Alle disse tiltag betyder, at vi undgår det limbo, der ellers typisk ville være i en overgangsperiode fra en
programperiode til den næste. Det er med god grund, at vi nu ser optimistisk på de kommende år, hvad
angår LAG- og FLAG-Bornholm. Med små penge er vii LAG-Bornholm med til at skabe en del jobs på øen. CP
savner dog lidt mere koordinering med andre erhvervsfremmeaktører på Øen.
Bestyrelsen har besluttet at LAG-Bornholms indsats fra 2015-2020 skal gennemgå en grundig evaluering, og
CP glæder sig til at se resultatet af denne, samt ikke mindst at kunne anvende denne som afsæt for det
fremtidige arbejde.
Som formand for LAG-Bornholm er man automatisk med i alle de danske LAG’ers formandskollegium, og i
det regi har CP valgt at lade sig opstille som Danmarks repræsentant i ELARD (EUROPEAN LEADER
ASSOCIATION FOR RURAL DEVELOPMENT). Formanden glæder sig til at netværke på europæisk plan.
Sekretariatsmedarbejder igennem mange år, Hans Jørgen Jensen, har meddelt, at han stopper til januar. CP
udtrykte glæde over den tidlige udmelding, fordi det giver god tid til at drøfte, hvorledes vi fremover skal
organisere os i LAG’en. Den 2-årige forlængelse af LAG-ordningen kombineret med den nye FLAG-ordning
betyder, at vi sandsynligvis får mulighed for at arbejde med et vist overlap mellem HJi’s afgang og en ny
ansættelse.
I forlængelse af CP’s fremlæggelse blev der drøftet eksempler på mulige FLAG-projekter relateret til fiskeri og
vindmølleparkerne. Eksempelvis kunne man forestille sig, at der blev etableret kunstige stenrev i
forbindelse med vindmøllernes fundamenter for derved at bedre fiske-yngel-områder.
Bestyrelsen årsberetning blev enstemmigt godkendt.
Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om
godkendelse af resultatopgørelse og balance.
Ref.: HJJ gennemgik årsregnskabet, der bar præg af et år uden de store møde- og rejseaktiviteter.
Dertil var der en del reguleringer efter de endeligt afsluttede og af Erhvervsstyrelsen godkendte
årsregnskaber fra 2018 og 2019. Samlet er der på papiret et overskud på 192 t. kr., hvilket bl.a.
dækker over et for meget udbetalt tilskud på 64 t. kr. i 2018. Af overskuddet har bestyrelsen
reserveret 25.000 kr. til dækning af eget bidrag til projekt Økofond Bornholm, og der er afsat
100.000 kr. som medfina nsiering til evalueringsprojektet.
6.

Det revisorpåtegnede årsregnskab inkl. resultatopgrelse og balance blev enstemmigt godkendt.
7.

Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse
heraf.
Ref.: Sekretariatet fremlagde et årsbudget for 2022, der primært tager udgangspunkt i en fremskrivning af
de foregående års sekretariatsdriftsbudgetter. Såfremt alt falder på plads vedr, den nye FLAG-ordning, vil
der åbne sig positive muligheder for yderligere aktivitet, ikke mindst i form af en vist overlap på
koordinatorfunktionen, samt ekstra ressourcer til arbejdet med at udvikle den nye LAG-strategi.
Grundet administrationsaftalen med Bornholms Regionskommune er der ikke behov for et egentligt
likviditetsbudget.
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Det fremlagte drifts- og likviditetsbudget blev enstemmigt godkendt
8.

Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Bestyrelsen foreslår fIg. vedtægtsændring:
Bolig- og Planstyrelsen tilbyder LAG-Bornholm at komme med i en ny 3årig national FLAG-ordning. For at komme i betragtning til dette kræves
en generalforsamlingsbeslutning hvor flg. tillæg til LAG-Bornholms
vedtægter godkendes:

I § 3 indsættes som nyt ni.. 4:
4 atforeningen ved qftale med Bolig- og Planstyrelsen kan indgå i
administrationen afen national FLAG-pulje under Landdistriktspuljen.
Foreningens opgaver relateret til den nationale FLAG-pulje reguleres i en
sæ,kilt bekendtgørelse. Del betydet; at bestemmelserne i vedtægternes §
10, stk. 1, nr. 4, 9 og 17-19, § 10, stk. 4 og ,Ç 19 ikke gælder i fårhold til
foreningens administration afden nationale FLAG-pulje.
Forslaget har været behandlet på en ekstraordinært generalforsamling d. 27. april 2021

Ref.: HJJ og CP gennemgik kort baggrunden for ønsket omkring vedtægtsændringen. Alle LAG- og FLAG’er i
Danmark drives over de samme standardvedtægter. LAG-Bornholm følger hermed blot Bolig og
Planstyrelsens opfordring om at tilpasse vores vedtægter så de stemmer overens med de krav BPST stiller for
at kunne blive godkendt FLAG i den nye ordning.
Det fremsatte forslag til vedtægtsændring blev hermed endeligt godkendt af LAG-Bornholms
generalforsamling.
LAG-Bornholm bemyndiges hermed til at søge optagelse under den nye FLAG-ordning
9.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9.Valg af suppleanter
FIg. personer var på valg til bestyrelse
Christian Prip (modtager genvalg)
Peter Haag (modtager genvalg)
Karen Margrethe Hansen-Bager (modtager genvalg)
Signe Koefoed (modtager genvalg)
Kirsten Juni (indtrådt i perioden. Modtager genvalg)
Jakob Bondo Schultz (indtrådt i perioden. Modtager genvalg)

Ref.: Christian Prip, Peter Haag, Karen Margrethe Hansen-Bager, Signe Koefoed, Kirsten Juni og Jakob
Bondo Schultz blev alle genvalgt uden modkandidater for en 2-årig periode.
FIg. personer var på valg som suppleanter (2 pladser)
Ledig
Ledig
Ref.: Da der ikke var nogen umiddelbare kandidater der stillede op til suppleantposterne, blev bestyrelsen
bemyndiget til evt, selv at finde kandidater til de ledige suppleantposter i løbet af året.
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Valg af formand
Formand Christian Prip (modtager genvalg)
Ref.: Christian Prip blev genvalgt for en 2-årig periode

10. Valg at revisor
Andreas Ipsen (modtager ikke genvalg)
Ref.: HJJ orienterede om at der i forbindelse med den nye FLAG-ordning vil blive indført styrket krav om
revision af den del af foreningens aktiviteter. Det betyder i praksis at LAG-Bornholm forpligtes til at hyre
ekstern revision via godkendt revisor (registreret og/eller statsanerkendt revisor), for den del af foreningens
aktiviteter. Da vi således er forpligtet til at anvende godkendt revisor på en del af foreningens aktiviteter blev
generalforsamlingen enig om at lade det samlede regnskab indgå i revisionsopgaven.
LAG-Bornholm har tidligere anvendt Nexø Revision, og det blev understreget at det er vigtigt at vi finder en
revisor med erfaring i EU-projekter.
Bestyrelsen bemyndiges til at indhente tilbud fra Nexø Revision til opgaven.
11. Evt.

Ref.: Under eventuelt blev der sat fokus på kommunens håndteringer af byggeansøgninger.
Sekretariatet modtager mange beretninger om de lange og ofte ret besværlige
byggeansøgningsprocedurer. Blandt generalforsamlingen var der ligeledes flere
selvstændige oplevelser af det samme. Bl.a. undres man meget over at der ikke gives tlf.vejledning, og at der er så mange der oplever manglende svar på enkle spørgsmål, eller
manglende mulighed for at møde en sagsbehandler der kan bistå med at forklare, hvad der
skal til, og hvordan man bedst kvalificerer en byggeansøgning.
LAG-Bornholms generalforsamling opfordrer til, at kommunen opkvalificerer “første led” i
byggesagsbehandlingen. F.eks. ved at sikre en tlf-betjening, der kan guide og vejlede en
ansøger igennem en byggesagsansøgning, på samme vis som en ansøger, der søger om
tilskud via LAG-ordningen. Derved ville mange flere sager meget tidligere være fuldt
oplyste, og hurtigere og nemmere kunne afgøres.
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