Referat af bestyrelsesmøde
TID:

Torsdag den 25. april 2019 kl. 17:00-18:00

STED:

Løkken Fiskeriforenings lokaler, Stranden ved molen, Løkken

Tilstede:

Svend Bjørnager, Claus Hjørne Pedersen, Dan Andersen, Henrik
Ussing Lynge, Jan Rams, Lene Kappelborg, Per Faurholt Jensen,
Tonny Pedersen samt koordinator Kitti Bergkjær

FLAG Nord
AKTIONSGRUPPE
Strandvejen 123
Lønstrup
9800 Hjørring

Afbud:

Bent H. Pedersen, Bjarke Lynnerup, Børge Bech, Freddy
Andersen, Hans Frejlev, Jens Arp Nielsen, Jørn Andersen, Lauge
Larsen, Per Vestermark Nielsen, Jørgen Laursen og Jan Woller

45 4026 1039 eller
45 2548 4328
www.fiskerilagnord.dk

Dato:

26.04.2019

E-mail:
fiskerilagnord@gmail.
com

DAGSORDEN – og referat
1. møde
2. Godkendelse af dagsorden - godkendt
3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 24.01.2019 – gennemgået og godkendt
4. Forelæggelse af regnskab 2018 til godkendelse inden fremlæggelse for
generalforsamlingen v/kasserer Jan Rams – regnskab gennemgået og godkendt
5. Status på driftsøkonomi ved kasserer, Jan Rams – Der står d.d. ca. kr. 130.000,- på kontoen
6. Forelæggelse af budget 2019 til godkendelse inden fremlæggelse for generalforsamlingen
v/kasserer Jan Rams – budget gennemgået og godkendt
7. Forelæggelse af årsberetning 2018 inden fremlæggelse for generalforsamlingen v/formand
Svend Bjørnager – Årsberetning gennemgået og Power point fremvist. Beretningen
godkendt.
8. Drøftelse af eventuelle fremsendte forslag til dagsorden (fremsendt senest 8 dage inden
generalforsamlingen) - der er ikke modtaget forslag
9. Orientering fra formand og koordinator om deltagelse i strategiworkshop med Erhvervshus
Nordjylland den 28.03.2019
Der orienteres om oplevelsen af, at midlerne i Regionalfonden overvejende anvendes til
rapporter, forundersøgelser og markedsanalyser og ikke i modsætning til f.eks. FLAG
midlerne - til direkte erhvervsstøtte. Dette blev senere bekræftet af formanden for
Erhvervskontor Nordjylland, Mogens Gade (Borgmester i Jammerbugt kommune); der dog
er enig i, at det er ønskværdigt, at vores nationale politikere beslutter, at midlerne kan
anvendes på samme måde som FLAG midler.
Der blev endvidere orienteret om, at den nationale strategi, der fra Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse i Silkeborg (hvilket Erhvervskontor Nordjylland er en del af – et
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satellit-kontor) blev drøftet og arbejdet med under workshoppen, og som det nationale
kontor efterfølgende skal udarbejde; kommer til at indeholde 10-12 styrkepositioner –
forstået som erhvervsgrupper eller erhvervsklynger, som er nationale, og som bliver fokus
for den erhvervsfremmeindsats, der bliver arbejdet med fremover. Hvorvidt eller hvordan
fiskeri kan komme i betragtning, er ret uklart. På forespørgsel herom, blev det foreslået, at
fiskeriet kunne være i klynge med fødevarer.
Der blev således orienteret om, at der under formandens og koordinators deltagelse i
Landdistrikternes Fællesråds generalforsamling (FLAG Nord blev medlem heraf den
01.03.2019) den 29.03.2019 i Billund; blev påpeget, at emnet om erhverv i yderområderne
skal sikres støtte fra Erhvervsfremmebestyrelsen på trods af, at der ikke nødvendigvis er
tale om erhverv, der eksisterer nationalt. Der er en forventning om, at Landdistrikternes
Fællesråd får mulighed for at afgive høringssvar, inden den nationale strategi bliver endelig
godkendt. Både formand og næstformand i LDF tilkendegav den 29.03.2019 vigtigheden af,
at de i deres arbejde retter opmærksomhed på udviklingen af strategien og de nationale
Regionalfondsmidler såvel som socialfondsmidlerne (under et kaldet strukturfondsmidler)
10. Deltagelse i fælles møde om ansøgningsmuligheder til de øvrige ordninger under Hav- og
Fiskeriprogrammet – torsdag den 20. juni 2019 kl. 13.00-15.00 (indbydelsen vedhæftes) –
der orienteres om, at mødet er sat i værk af koordinatorer for LAG og FLAG i Region
Nordjylland som en udløber af et løbende samarbejde – og er foregået i samarbejde med
medarbejder på Regionskontoret (tidligere sekretær for Vækstforum), der hyppigt deltager i
dele af de fælles koordinatormøder i Regionshuset i Aalborg Øst. Midlerne i de øvrige puljer
i Hav og Fiskeriprogrammet er nationale og EU-midler, der kan søges af alle i DK. Der er
således enighed om at stå sammen for at forsøge at generere så mange ansøgninger fra
Nordjylland som muligt. Der opfordres til at invitere fra eget bagland og meget gerne selv
at deltage også. Der omdeltes materiale med beskrivelse af den politiske aftale om
fordeling af midlerne i de forskellige puljer.
11. Evt. – Intet
Svend Bjørnager, formand
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