Beretning til LAG/FLAG generalforsamling d. 27. april 2021
Velkommen til denne udendørs generalforsamling i Bålhytten ved Jagtens Hus, jeg håber I kan
holde varmen. Men for at vi kan mødes fysisk måtte vi være kreative og jeg er glad for at vi kunne
leje denne smukke bålhytte til vores generalforsamling.
Året 2020 har for alle danskere stået i coronaens tegn og det har også præget arbejdsvilkårene og
aktiviteterne i LAG Djursland.
Vi har i 2020 haft 3 bestyrelsesmøder, to med fysisk fremmøde og et on-line møde, ved alle 3
møder blev der behandlet ansøgninger.
Ved bestyrelsesmødet d. 25. februar fik vi 13 LAG ansøgninger og én FLAG ansøgning til
behandling. 5 LAG projekter og ét FLAG projekt blev indstillet til tilskud. Eventgalleriet
Grevelsgård, Dagligbrugsen Helgenæs og Kafferisteriet i Femmøller fik tilskud under kategorien
Iværksætteri og Jobskabelse.
Aqua med projekt ”Vand binder sammen” og Mols IF med projektet ”udendørs aktivitetsområde” fik
tilskud under kategorien Attraktive Levevilkår.
Kattegatcentret fik tilskud til bæredygtigt nedkølingsanlæg til pingvinerne, under FLAG ordningen.

Ved bestyrelsesmødet d. 18. maj fik vi 7 LAG ansøgninger og 2 FLAG ansøgninger. 4 LAG
projekter og 1 FLAG projekt blev indstillet til tilskud. Koruplunds Vingård fik tilskud til produktion af
Perla Danica og Andersens Winery fik tilskud til produktionsudstyr under kategorien Iværksætteri
og Jobskabelse.
Balle Borgerhus fik tilskud til selvtræningsudstyr og Gl. Estrup Museum fik tilskud til ”Skovens
glemte perler”. Begge under kategorien Attraktive Levevilkår.
Bønnerup Havn fik tilskud til et nyt slæbested til mindre både under FLAG indsatsen.

Ved bestyrelsesmødet d. 17. september var der lagt en ekstra ansøgningsrunde for FLAG midler.
Der kom 2 ansøgninger, der begge fik tilskud, men den ene ansøger trak sin ansøgning kort efter
mødet, så kun LAG Djurslands eget projekt fik et tilskud.

I alt har vi delt godt 1 million ud til FLAG projekter og godt 2,4 millioner ud til LAG projekter i 2020.

Bestyrelsen har arbejdet seriøst og målrettet med alle ansøgninger og jeg vil her bruge lejligheden
til at takke hele bestyrelsen for deres engagement i dette frivillige arbejde. Og jeg vil ligeledes
takke forretningsudvalget for deres arbejde, de er med til at vi kan handle hurtigt og smidigt ved
ændringsanmodninger og anmodninger om forlængelser fra ansøgerne.
Vi er i LAG Djursland stadig kendt i vores lokalområde og tiltrækker mange kvalificerede
ansøgninger, der er med til at skabe det gode liv på landet.

2020 var også året, hvor vi fik tilskud til vores drift fra både Norddjurs og Syddjurs kommuner. Det
er vi glade for, da det er med til at vi stadig kan have vores koordinator ansat på fuld tid, hvilket er
nødvendigt for at vi kan vejlede og støtte vores ansøgere og projektholdere hele vejen igennem
deres projekter.

Regionens landsbypris
Vi indstillede landsbyen Mørke i Syddjurs og landsbyklyngen ”Livet i Midten” i Norddjurs til
Regionens landsbypris. Det blev desværre ingen af dem, der løb med prisen.

Som alle andre er LAG Djursland også påvirket af covid 19. Vores koordinator Helle har det meste
af året arbejdet hjemmefra. Men Ministeriet arbejder stadig med ansøgninger og udbetalinger, så
på den måde skulle det ikke have den store indflydelse for vores ansøgere.
Men desværre er sagsbehandlingstiderne i Ministeriet fortsat meget lang og det går hårdt ud over
ventetiden fra vi har godkendt og indstillet et projekt til ansøgeren får besked. Der kan nemt gå
mere end 80 dage.
Det er uacceptabelt og Ministeriet bliver kraftigt anmodet om at forbedre dette forhold både fra
vores formandskollegie og fra Landdistrikternes Fællesråd og vi må håbe, der snarligt sker
forbedringer.
Men 2020 var også året, hvor der langt om længe kom skub i vores udbetalinger og vi kan nu se,
at de fleste af vores projekter bliver udbetalt indenfor to måneder.
Det er også værd at nævne, at vi via Helle deltager aktivt i arbejdsgrupper om både forenkling af
regler, forkortelse af sagsbehandlingstider, nye IT systemer både for at forbedre den nuværende
programperiode og for at forberede den næste programperiode bedst muligt
Vores nuværende programperiode og vores nuværende strategi går fra 2014 til 2020, men 2020
var også året, hvor vi fik forlænget programperioden endeligt, så vi nu med sikkerhed kan sige, at
vi deler midler ud i både 2021 0g 2022, så det er dejligt for os og alle vores gode ansøgninger.
Der arbejdes på, at også FLAG midlerne bliver udbetalt i overgangsårene.
Vores nye programperiode starter først i 2023 og det betyder, at vi har både 2021 og 2022 til at
udarbejde den nye strategi i LAG Djursland

Til sidst vil jeg også rette en stor tak til Helle både for den hjælp, støtte og vejledning hun yder
vores ansøgere, men også for hendes viden, indsigt og utrættelige arbejde for LAG Djursland
Uden Helle går det ikke-
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