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Referat 

Emne: Koordinatormøde  

Mødeleder: Dea Cordt Kragh og 

Heidi B. Nielsen 

Referent: Louise Jakobsen og 

Heidi B. Nielsen 

Dato: 18. juni 2019 

Varighed: 10:00 - 18:00 

Tilstedeværende: Morten Boye Hansen, Heidi B. 

Nielsen, Louise Jakobsen, Dea Cordt Kragh, Anne 

Mette Christensen, Flemming Jensen, Hans Jørgen 

Jensen, Anne Ritman, Helle Breindahl, Susanne 

Ernst, Inger Bøgh Bisgaard, Michella Schack, Dorthe 

Toudal Simonsen, Solveig Kappel, Peter Bach 

Frederiksen, Mai Worre, Karl Morten Pedersen, 

Morten Pihler, Poul Nystrup Christensen, Mette 

Risager, Alex Würtz, Tove Fønss, Rikke Sønder, 

Kitti Bergkjær, Svend Bjørnager, Lisbeth Højvang 

Linding, Begitta Blahaut, Thomas Christensen, 

Morten Priesholm, Martin Tange, Lene Foged, 

Karsten Sommer, Merethe Juul, Anders Holmskov, 

Ivan Tolborg, Peter Plant, Carsten Petersen, Asger 

Andersen, Søren Noes, Kirsten Monrad Hansen, 

Verner Hastrup Petersen, Flemming Larsen, Niels 

Juel Nielsen, Jens Poulsen, Torben Langendorff-

Christensen, Jens Kirkegaard, Frode Thule Jensen, 

Christian Korsholm Jeppesen, Børge Jensen, Bente 

Christensen 

 

Dagsordenspunkt Drøftelse og konklusion Ansvarlig 

Orientering fra 

Erhvervsstyrelsen 

Præsentation af ny kontorchef: Morten Boye Hansen. 

Præsentation af Elev: Louise Jakobsen 

 

Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer 

Dato: lørdag den 24. august 2019 

Sted: Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 

Middelfart. Invitation er sendt til koordinator og 

formand d. 26. juni 2019. 

 

Den aktuelle status for sagsbehandling blev fremlagt. 

Der blev spurgt til status og udsigten for 

udbetalinger, da projektholdere rykker/ønsker status.  

Status er, der arbejdes så hurtigt der kan, og at der er 

iværksat overarbejde, task force og ansættelse af flere 

sagsbehandlere.  

Der ønskes i den forbindelse en løbende status. 

 

Der blev spurgt til hastesager. Projekter hvor det kan 

være altafgørende for projektets overlevelse, at 

udbetalingen kommer hurtigt. Kan der gøres noget? – 

Svaret var nej, det kan der desværre ikke. Sagerne 

Morten B. 

Hansen, Dea 

Cordt Kragh  
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behandles i den rækkefølge de kommer ind for ikke 

at forskelsbehandle ansøgerne. 

 

Udmeldte midler for 2020 (2020-rammen) skal 

fordeles og indstilles senest den 1. juli 2020. Sidste 

indstillingsrunde i 2020 vil være den 1. oktober 2020, 

men den vil udelukkende kunne bestå af 

tilbageløbsmidler. Hver aktionsgruppe kan indstille 

2 projekter. 1. april 2020 er skæringsdato for hvilke 

projekter, altså udbetalingssager, der kan tages med i 

beregningen for tilbageløb, og primo august kan 

tilbageløbsramme meldes ud til den enkelte 

aktionsgruppe. Evt. tilbageløb på udbetalingssager 

efter denne skæringsdato (1. april 2020) er tabt.  

 

Der kommer en særskilt meddelelse til koordinatorer 

og formænd, der beskriver proceduren. 

For at sikre at alle projekter kan nå at få tilsagn, skal 

projekterne være fuldt oplyst når de sendes ind til 

ERST. 

 

Der blev spurgt til, om aktionsgrupperne må bruge 

hinandens tilbageløbsmidler og antal projekter, og 

dette blev afkræftet. Hverken tilbageløbsmidler eller 

rammer kan flyttes mellem aktionsgrupperne, da de i 

udgangspunktet allerede er tildelt den enkelte 

aktionsgruppe.  

 

De minimis, ved 

Daniel Vistisen fra 

Decentral 

Erhvervsfremme 

 

Se særskilt PowerPoint præsentation, som udsendes 

til koordinatorerne og lægges på livogland.dk. 

  

Daniel 

Vistisen 

Hjemmesidebehov Det blev præsenteret, at hjemmesiden Livogland.dk 

skal fornyes. Ligeledes blev det præsenteret, at man, i 

samme forbindelse og med den nye programperiode 

for øje, skal se på, om Erhvervsstyrelsen fremadrettet 

skal fortsætte med at stå for aktionsgruppernes 

hjemmesider.   

 

Der var delte meninger, og man fandt ikke enighed 

om, hvorvidt det skulle være aktionsgrupperne selv 

eller Erhvervsstyrelsen, der fremadrettet skal stå for 

hjemmesiderne.  

 

Der var følgende kommentarer/ønsker: 

 

 

Heidi B. 

Nielsen 
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For fælles hjemmeside  

• Den nuværende sitecore opfattes som 

forældet og er derfor en begrænsning. Hvis 

der kunne findes en ny, ville det være at 

foretrække, så der kan holdes en rød tråd 

aktionsgrupperne imellem.  

• En fælles hjemmeside kunne indeholde en 

form for et kort med oversigt over alle 

projekterne. 

• Man kan sparre og hente inspiration med 

allerede godt fungerende hjemmesider. Det 

kunne være fint hvis man implementerede en 

form for vidensdeling, så hjemmesiden bl.a. 

også kunne fungere som en slags inspirations 

side og dermed generere nye ideer.  

• Risiko for utilgængelige og ikke opdaterede 

hjemmesider, hvis hver aktionsgruppe har sin 

egen hjemmeside. Særligt hvis 

aktionsgruppen er lukket.  

 

Imod fælles hjemmeside  

• Der går mange penge ned i et fælles system. 

Der findes lokale ildsjæle der kan opsætte en 

hjemmeside man fortroligt kan navigere i.  

• Der er stor risiko ved at være bundet op på 

det samme alle sammen, i tilfælde af nedbrud.   

• Så selvkørende en hjemmeside som muligt, 

med alle de obligatoriske informationer på.  

• Da mange pt i høj grad anvender Facebook 

som platform, var der et ønske om at en evt. 

hjemmeside skulle udgøre et slags ”visitkort” 

med kun de mest nødvendige informationer 

på, således at der ikke også skal bruges tid på 

at opdatere en side, der ikke rigtigt anvendes. 

Facebook, da er en ”hurtigere” 

kommunikationskanal i hverdagen.  

• Der var et ønske om at hver aktionsgruppe fik 

et budget stillet til rådighed til egen 

hjemmeside. En slags opstarts penge til 

hjemmeside.  

 

Mellemting 

En fælles side med link til hver aktionsgruppe egen 

hjemmeside, som skulle designes ud fra 

aktionsgruppens egne behov for udseende og 

opbygning.  
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Generelle kommentarer 

Det skal være nemt at opdatere, da det handler om 

prioritering af tid.  

Strukturen på Livogland er dårlig. Man skal lede 

meget efter de informationer, man søger. 

 

Design 

Nogle mente, at der skulle/kunne laves en 

designmanual for at sikre ensartet udtryk på 

hjemmesiderne, som de enkelte aktionsgrupper selv 

lavede. Andre ønsker ikke en design manual. Der er 

for mange krav oveni bl.a. skiltningsregler som en 

eventuel revision kan slå ned på. Det skal være frit 

valg på både LAG og FLAG hvad de enkelte gør. 

 

Ovenstående ønsker og kommentarer tages med i 

drøftelserne ang. beslutningen om, hvad der skal ske 

med hjemmeside.  

Overgang til ny 

programperiode 

Der var en kort introduktion til EU og den tilhørende 

danske proces. Det er endnu usikkert, om der 

kommer et overgangsår i 2021, og hvad reglerne i så 

fald bliver. Forordningerne er endnu ikke godkendt, 

og budgetterne ej heller. 

 

Til spørgsmålet omkring hvor mangle aktionsgrupper 

der påtænker at lukke med udgangen af 2020, var der 

blandede svar. Nogle aktionsgrupper påtænker at 

lukke, andre har sparet op og fortsætter længere. 

Nogle får tilskud fra kommunen og kan derigennem 

fortsætte.  

 

Der blev drøftet forskellige emner, som bør tages 

med i overvejelserne ifm. lukning af den nuværende 

programperiode. Det blev herunder drøftet, at der kan 

være en udfordring i at få fulgt projekter til dørs, hvis 

nogle aktionsgrupper lukker. En mulighed kunne 

være, at nogle aktionsgrupper kan få ansvar for at få 

afsluttet projekter for et større geografisk område, 

hvis de får driftsmidler hertil.  

 

Der var følgende spørgsmål: 

- Hvem har det juridiske ansvar for besigtigelse 

af projekterne, altså at de bliver afsluttet? 

 – Det har Erhvervsstyrelsen. 

- Har det nogen betydning for den næste 

programperiode om man har været lukket ned 

Dea Cordt 

Kragh 
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inden eller?  

– Nej 

- Hvis der er penge tilbage efter 2020, 

forsvinder de så bare?  

– Ja. 

- Behøver FLAG og LAG at køre parallelt?  

– Nej, det behøver de ikke. 

- Procesplan ønskes. For at kunne se, hvad det 

er ”man” skal igennem. Skal man forvente at 

man bliver inddraget, eller?  

– Ja, Erhvervsstyrelsen vil gerne inddrage 

aktionsgrupperne i arbejdet frem mod den 

nye programperiode. Der vil først på efteråret 

blive udarbejdet en ”procesplan”. Da vi ikke 

er helt sikre på forløbet med godkendelser af 

forordninger og budget, vil denne plan være 

indikativ.  

- Erhvervsstyrelsen er også udfordret af, at vi 

får information løbende, og at ting sker fra 

dag til dag.  

 

Evaluering AIR 19 

- LAG 

- FLAG 

LAG 

Se særskilt PowerPoint præsentation fra Oxford 

Research om de foreløbige resultater. 

 

Den endelige rapport forventes færdig primo 

september.  

 

FLAG 

Kort præsentation af evalueringen, foretaget af 

COWI for Fiskeristyrelsen. Bl.a. præsentation af 

spørgeskemaundersøgelsen.  

 

Der vil ultimo juli 2019 blive udarbejdet et resume 

med fokus på FLAG, som bliver sendt til koordinator 

og formand.   

  

Jeppe Høst, 

Heidi B. 

Nielsen 

 


