Referat af bestyrelsesmøde
TID:

Tirsdag den 25. april 2017 kl. 21:00-21:30

STED:

Action House Løkken, Industrivej 1, 9480 Løkken

Tilstede:

Brian Kjær, Chresten Sloth, Claus Hjørne Pedersen, Hans Frejlev,
Henrik Ussing Lynge, Jan Milton Woller, Jan Rams, Jens Arp
Nielsen, Jørn Andersen, Per Faurholt Jensen, Per Vestermark
Nielsen, Tina Juul Kjellberg, Tonny Pedersen, Svend Bjørnager,
Kitti Bergkjær

Afbud:

Dato:

Jørgen Christensen, Lene Kappelborg, Mads Thomsen, Mette
Hardam

FLAG Nord
AKTIONSGRUPPE
Strandvejen 123
Lønstrup
9800 Hjørring
45 4026 1039 eller
45 2548 4328
E-mail:
fiskerilagnord@gmail.
com

01.05.2017

DAGSORDEN og REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
2. Bestyrelsens konstituering efter generalforsamling – Bestyrelsen konstituerer sig med
Claus Hjørne Pedersen som næstformand og Jan Rams som kasserer.
3. Skema F3 og forberedelse til næste møde den 06.06.2017 kl. 17.00 på Hotel Marinella i
Lønstrup med spisning på restaurant Lido - Der drøftes, at processen bliver sådan, at
der tages udgangspunkt i nuværende mål og aktiviteter samt at 2-3
bestyrelsesmedlemmer i hver gruppe tager en drøftelse af, hvilke mål og aktiviteter, de
ønsker at bevare; samt hvorvidt der er forslag til nye mål og aktiviteter. Herefter bliver
der i plenum fremlagt hver gruppes tilbagemeldinger; og der foretages en fælles
beslutning af, hvordan skema F3 fremover bør være. Nuværende skemaer fremsendes
bilagt dette referat.
Strategien skal efterfølgende godkendes på en ekstraordinær generalforsamling,
godkendes i de 2 kommuner og i Region Nordjylland samt i Erhvervsstyrelsen.
Der drøftes, hvilke projektmuligheder bestyrelsen kan arbejde med, for at opfylde
kravene i vækstforums tilskud såvel som i reglerne for FLAG Nords projektmidler. Der
fremkommer flere forslag til kommende projekter;
a) For-projekt for at kortlægge mulighederne for at iværksætte erhvervsrettede tiltag,
der indeholder elementerne; kysthistorie, kystfiskeri, kystturisme. Det påpeges, at
dette også kan indeholde elementer som; skudehandel, pramme og kyst-interesser
generelt.
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b) For-projekt omkring muligheder for sikring af rammerne for at bevare kystfiskeri –
samt sikre generationsskifte i fisker-faget
c) For-projekt omkring det at tidsånden netop nu er SUNDT mad, hvorfor FISK på
menuen kan/bør udvikles. Der drøftes evt. udvikling af APP omkring friskfanget fisk;
omkring fiskegarniture, omkring lystfiskeri. Det påpeges, at der skal være
opmærksomhed på NORDFISK; idet vi ikke skal iværksætte projekt om noget, der
allerede er i fuld gang.
d) For-projekt med lignende fokus som pkt. c; men med tanke på projekt i stil med det
omkring Limfjorden, hvor der fremhæves 5 punkter/steder med særligt fokus på
kultur og natur – også med et turistudviklingsmål.
Det besluttes at nedsætte et udvalg, der skal arbejde med en præcisering af
projektmuligheder. Udvalget består af,
- Chresten Sloth Christensen
- Henrik Ussing Lynge
- Lene Kappelborg, der ikke er til stede, men ytrede ønske om et samarbejde om
projektmuligheder under sidste bestyrelsesmøde den 06.04.2017 i Skagen.
- Svend Bjørnager
OBS – der er ansøgningsfrist til sidste projektstøtte-runde i 2017 den 23. august 2017!
4. Evt – Intet under eventuelt

Svend Bjørnager, formand
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