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1.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
•

2.

Godkendelse af dagsorden.
•

3.

Godkendt uden yderligere kommentarer

Formanden informerer.
•

•
•

•
•

4.

Godkendt uden yderligere kommentarer

JE fortalte at LAG’er var flyttet var Erhvervsministeriet til Bolig- og
Planministeriet, hvilket ikke umiddelbart er en fordel, da dette ministerium
traditionelt er et nedprioriteret ministerium. Dog er det positivt at en række
medarbejdere fortsætter i det nye ministerium.
JE kunne også fortælle at arbejdet med at etablere de kommende LAG’er efter
planen starter primo 2021.
Koordinationsudvalget (LAG-formændenes mødeforrum) har holdt møde og
har efterfølgende valgt ny formand. Valget faldt på Frode Jensen fra LAG
Nord.
JE har deltaget i åbningen af krible-krible-broen i Langø.
CW skulle have deltaget i et arrangement på Dodekalitten med blev desværre
forhindret af sygdom på dagen.

Oversigt om projektmidler til rådighed.
 MT fortalte at der var 2,0 millioner til fordeling i resten af 2020.
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5.

Fordeling af midler til projekter.

Besøgscenter Kragenæs
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Besøgscenter Kragenæs
Ansøger
Kontaktperson
Telefon
Mail

Besøgscenter Kragenæs
Michael Schelde
teoms@cas.au.dk
28992591

Ansøgt beløb

249.500

kr.

Kort beskrivelse af projektet
Besøgscenter Kragenæs dækker behovet for, at
restauratører kan etablere sig i Kragenæs og
sikrer moderne fasciliteter for Kragenæs
Sejlklub samt rum til infocenter om hele
Kragenæs-området og øerne. Besøgscenter
Kragenæs skal inspirere eksisterende og nye
besøgende til at gå på opdagelse lokalt og
opsøge nye steder og oplevelser.
1. Udarbejdelse af program og skitseforslag
Angivelse af ruminddeling, bygningens fysiske
udtryk og indretning.
2. Dispositionsforslag
Angivelse af bygningens placering på grunden
tæt på Kragenæs havn.
3. Opmåling af området
Det sikres gennem denne aktivitet, at den
ønskede grund kan bebygges.
4. Geotekniske undersøgelser
5. Økonomiske beregninger til brug for
efterfølgende finansiering samt for dialog med
investorer og lejere

Samlet budget

499.000

Omkostningsart(er)
Projektansættelser
Konsulentbistand
Anlægsarbejder
Andre leverandørydelser
Materialer, inventar, udstyr og maskiner
Rejser/transport
Formidling og information
Frivilligt arbejde

kr.

95%

1%
2%

Primære udgifter
Udarbejdelse af arkitektonisk skitseforslag (og
videreudvikling deraf) med henblik på fremtidig
etablering af bygning til ansøger og andre.
Bygningen skal indeholde restaurandrift og byde
velkommen til Dodekalitten, Smålandshavet,
Femø mm, samt Kragenæs og omegn
Bestyrelsens score in PROMIS

571

Formandskabet indstiller til
Støtte
Delvis støtte

Afslag

point

x

Kort begrundelse for indstillingen
Effekter (fokus på)
Økonomiske
Klimamæssige
Miljømæssige
Sociale
Kulturelle
Scorer højt indenfor
Projektbeskrivelse og ansøger
Relevans
Synlighed
Lokal forankring
Samarbejde
Innovation
Bæredygtighed

x

x
x

x

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke støtte
projektet, da hverken det politiske eller
administrative plangrundlag er klargjort i en
sådan grad, at der kan gives støtte til en privat
virksomhed, der ønsker at etablere en
virksomhed. LAG'en ser gerne en genansøgning
når plangrundlaget er på plads.

Bestyrelsens indstilling til Bolig og Planstyrelsen
Støtte
Delvis støtte
Afslag
x
Støttebeløb

0 kr.

x
Dato for bestyrelsesmøde

5. juli 2021
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Materialehus Nakskov Idrætspark
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Materialehus i Nakskov Idrætspark
Ansøger
Kontaktperson
Telefon
Mail

FC Nakskov
Steen Madsen
40322627
stma@lolland.dk

Ansøgt beløb

221.227

kr.

Kort beskrivelse af projektet
FC Nakskov ønsker hermed at søge
økonomisk hjælp til opførsel af et
materialehus i Nakskov Idrætspark.
Materialehuset vil dels skulle anvendes af FC
Nakskov selv, og dels vil huset skulle
anvendes af tre lokale skoler (Byskolen,
Stenoskolen og Privatskolen Nakskov) som i
mange år har været faste brugere af
Nakskov Idrætspark.
Endvidere ønsker FC Nakskov med opførslen
af et materialehus at give mulighed for, at
byens dagplejere, vuggestuer og børnehaver
kan få mulighed for opbevaring af
legesager.
FC Nakskovs eget behov for opbevaring af
effekter/materialer til fodboldtræning m.m.
har hidtil været (delvist) dækket ved
anvendelse af nogle ældre og meget slidte
ombyggede containere

Samlet budget

442.454

Omkostningsart(er)
Projektansættelser
Konsulentbistand
Anlægsarbejder
Andre leverandørydelser
Materialer, inventar, udstyr og maskiner
Rejser/transport
Formidling og information
Frivilligt arbejde

kr.

100%

Primære udgifter
Opførelse af materialehus - totalentreprice.

Bestyrelsens score in PROMIS
Formandskabet indstiller til
Støtte
x Delvis støtte

575 point

Afslag

Kort begrundelse for indstillingen
Effekter (fokus på)
Økonomiske
Klimamæssige
Miljømæssige
Sociale
Kulturelle
Scorer højt indenfor
Projektbeskrivelse og ansøger
Relevans
Synlighed
Lokal forankring
Samarbejde
Innovation
Bæredygtighed

Materialehuset dækket et vigtigt behov og danner
grobund for samarbejde melllem nye partnere.

x

x
Bestyrelsens indstilling til Bolig og Planstyrelsen
Støtte
x Delvis støtte
Afslag
x
Støttebeløb
Dato for bestyrelsesmøde

221.227 kr.
5. juli 2021
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Skovens Museum
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Skovens Museum
Ansøger
Kontaktperson
Telefon
Mail

Skovbrugsmagasinet på Corselitze fond
Thyge Andersen
40450374
Thyge@skovfogeden.dk

Ansøgt beløb

135.000

kr.

Kort beskrivelse af projektet
Denne ansøgning sigter imod at rejse midler
til et forprojekt, som skal tilvejebringe et
professionelt og gennemarbejdet grundlag
for etablering af et egentligt ”Skovens
Museum” med udgangspunkt i de genstande
og den viden, som er opsamlet i
Skovbrugsmagasinet på Corselitze siden
1990.
Skovbrugsmagasinet har igennem de sidste
30 år arbejdet for at fremme
formålsparagraffen, nemlig:
1. At indsamle og bevare oplysninger om
skove og skovdrift på Lolland-Falster og
Sydsjælland, herunder bl.a. driftsformer,
metoder og arbejdsvilkår;
2. At medvirke til bevarelse af skovbrugets
redskaber samt oplysning om disses
behandling og brug;
3. At udbrede kendskabet til skovbruget på
Lolland-Falster og Sydsjælland gennem
oplysningsvirksomhed og udlån af redskaber
og lignende til udstillinger andre steder.

Samlet budget

290.000

Omkostningsart(er)
Projektansættelser
Konsulentbistand
Anlægsarbejder
Andre leverandørydelser
Materialer, inventar, udstyr og maskiner
Rejser/transport
Formidling og information
Frivilligt arbejde

kr.

86%
11%

3%

Primære udgifter
Udgifter til et team af konsulenter der kan
professionalisere projektidéen og produceret et
prospekt der kan skaffe finansiering til et egentligt
selvbærende museum.

Bestyrelsens score in PROMIS
Formandskabet indstiller til
Støtte
x Delvis støtte

678 point

Afslag

Kort begrundelse for indstillingen
Effekter (fokus på)
Økonomiske
Klimamæssige
Miljømæssige
Sociale
Kulturelle
Scorer højt indenfor
Projektbeskrivelse og ansøger
Relevans
Synlighed
Lokal forankring
Samarbejde
Innovation
Bæredygtighed

x

x

Den moderne turist ønsker oplevelser på sin ferie,
og et museum med en moderne præsentation af
"skoven" med fokus på bæredygtighed, klima,
biodiversitet og produktion rammer tidsånden, og
formandskabet tror at et sådant museum vil
kunne bidrage til turismeudviklingen på LollandFalster.

Bestyrelsens indstilling til Bolig og Planstyrelsen
Støtte
x Delvis støtte
Afslag
x
Støttebeløb
x

Dato for bestyrelsesmøde

135.000 kr.
5. juli 2021
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Surfcenter Hestehovedet
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Surfcenter Hestehovedet
Ansøger
Kontaktperson
Telefon
Mail

Timo Sander Ejendomsudlejning / Surfcenter Falster
Timo Sander
23603026
timosander@gmail.com

Ansøgt beløb

400.000

kr.

Kort beskrivelse af projektet
Projektansøgerne ønsker at opføre en
surfstation på Hestehovedet ved Nakskov.
Projektet bidrager til styrkelsen af området
som et attraktivt kystdestination og
aktivitetsområde for både turister og lokale
brugere, hvor fællesskaber kan styrkes og
generationer kan mødes på tværs.
Surfcenter Hestehoved vil tilrettelægge
aktiviteter, kurser og forløb, så begge
målgruppers ønsker til kvalificeret
undervisning og socialt fællesskab vil blive
indfriet. Der skal etableres samarbejder med
eksisterende foreninger, lokale aktører og
eksterne samarbejdspartner. For at opfordre
til ophold er der behov for at etablere
egnede faciliteter i form af en surfstation,
der rummer behovet for lagering af udstyr,
omklædningsfaciliteter og
opholdsmuligheder.

Samlet budget

810.768

Omkostningsart(er)
Projektansættelser
Konsulentbistand
Anlægsarbejder
Andre leverandørydelser
Materialer, inventar, udstyr og maskiner
Rejser/transport
Formidling og information
Frivilligt arbejde

kr.

100%

Primære udgifter
Byggematerialer til opførelsen af bygningen der
skal indeholde materialeopbevaring, omklædning
etc. samt træ-terrasse i forbindelse med
bygningen.
Surf-udstyr til udlejning.

Bestyrelsens score in PROMIS
Formandskabet indstiller til
Støtte
x Delvis støtte

806 point

Afslag

Kort begrundelse for indstillingen
Effekter (fokus på)
Økonomiske
Klimamæssige
Miljømæssige
Sociale
Kulturelle
Scorer højt indenfor
Projektbeskrivelse og ansøger
Relevans
Synlighed
Lokal forankring
Samarbejde
Innovation
Bæredygtighed

x

Surfcentret vil understøtte den igangværende
turismeudvikling i området, og vil samtidigt kunne
udvikle sig til at være et naturligt samlingssted for
unge vandsportsaktive nakskovitter.

x
x

x

Bestyrelsens indstilling til Bolig og Planstyrelsen
Støtte
x Delvis støtte
Afslag
Støttebeløb

x

Dato for bestyrelsesmøde

400.000 kr.
5. juli 2021

EFTER BESTYRELSESMØDET HAR ANSØGER
TRUKKET SIN ANSØGNING TILBAGE!
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Projekt Mærk - oplevelser på Sydhavsøerne

LAG Lolland-Falster
Referat af bestyrelsesmøde den 5. juli 2021 – Godstedlund

Projekt Mærk - oplevelser på Sydhavsøerne
Ansøger
Kontaktperson
Telefon
Mail

Mærk Experience ApS
Rune Bjarke Mac Donald
rune.macdonald@gmail.com
23343555

Ansøgt beløb

128.219

kr.

Kort beskrivelse af projektet
Projektets formål er at etablere Mærk som
en outdoor- og turismevirksomhed, der skal
udvikle helårsturisme med flere outdoor- og
turismetilbud i naturen. Mærk vil
understøtte turismen i området med
udvikling af oplevelser inden for kultur samt
kyst, vand og natur via initiativer inden for
outdoor- og sport samt fødevareturisme.
Fokus er aktive og økologisk bæredygtige
oplevelser i ’den lille turisme’ udviklet med
lokale ressourcer som grundlag.
Visionen er at udnytte områdets stedbundne
potentialer og udvikle ture til fods, på
hesteryg, cykel eller i bil. På udvalgte stræk
langs kysten på SUP, i båd, kano eller kajak.
Besøgende skal bogstaveligt talt kunne spise
sig gennem landskabet og smage på de
lokale fødevarer, fange deres egen fisk til
middagen og overnatte lokalt, så de gode
historier fås fra de lokales egen mund.

Samlet budget

256.439

Omkostningsart(er)
Projektansættelser
Konsulentbistand
Anlægsarbejder
Andre leverandørydelser
Materialer, inventar, udstyr og maskiner
Rejser/transport
Formidling og information
Frivilligt arbejde

kr.

100%

Primære udgifter
Stand-Up-Padleboards og svømmeveste
Våddragter og andet neopren tøj
Sauna
Trailer
Telt

Bestyrelsens score in PROMIS
Formandskabet indstiller til
Støtte
x Delvis støtte

873 point

Afslag

Kort begrundelse for indstillingen
Effekter (fokus på)
Økonomiske
Klimamæssige
Miljømæssige
Sociale
Kulturelle
Scorer højt indenfor
Projektbeskrivelse og ansøger
Relevans
Synlighed
Lokal forankring
Samarbejde
Innovation
Bæredygtighed

x

x
x

Forretningen vil på længere sigt kunne give
turister og lokal borgere en mangesidet oplevelse
af LF´s mange kulinariske, naturmæssige og
kulturelle oplevelser pakket i en aktiv ferieform.
På kort sigt vil projektet bidrage til at skabe mere
liv på østkysten, og medvirke til et aktiv ferieform
og være et spændende alternativ til
lokalbefolkningen i området.

x

Bestyrelsens indstilling til Bolig og Planstyrelsen
Støtte
x Delvis støtte
Afslag

x

Støttebeløb
Dato for bestyrelsesmøde

128.219 kr.
5. juli 2021
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6. Diverse informationer fra koordinatoren.
➢ MT fortalte at Projektet Cafe Fresh opgiver projektet og vil genansøge senere på året, da de
har fundet en bedre vinkel på udviklingen af virksomheden, og at de nu ser bedre
muligheder for brug af midler fra LAG.
➢ MT fortalte om Hotel Harmonien og om de rygter der har været i pressen om projektets
levedygtighed.
➢ MT fortalte om problemer med at få det fulde beløb til udbetaling i projektet Kultur
Hummingen. Detaljerne er fortrolige.
➢ MT fortalte at LAG’en er blevet inviteret til at deltage i et internationalt projekt med en
østrigsk LAG i samarbejde med tyske, svenske og lettiske LAG’er, universiteter,
voksenuddannelsesinstitutioner og virksomheder. Det besluttedes at MT arbejder videre
med projektet.
➢ MT har deltaget i et 1:1 møde med ministeriet, hvor der blev gennemgået ris og ros og
generelle forventninger til fremtiden. MT oplyste at det var LAG’ens forventning at alle
projektmidler ville blive brugt inden udgangen af juli 2021, og at alle driftsmidler ville blive
brugt, da LAG’en i vil have arbejdsopgaver der skal løses helt indtil medio 2025. Ministeriet
ønskede en støtte gennemsigtighed i de indsendte dokumenter fra ansøgerne; nogen de
mente MT kunne være behjælpelig med. MT har lovet dette, og bestyrelsen tog dette ad
notam. Den generelle opfattelse fra ministeriet var dog, at LAG Lolland-Falster leverer
spændende projekter.
7. Planlægning af generalforsamlingen
➢ Da bestyrelsen gerne ser flere deltager til generalforsamlingen, besluttedes det at afholde
generalforsamlingen en formiddag inkluderet en let frokost. Der skal inviteres 3-4 tidligere
succesfulde projektansøgere, der kan fortælle om deres projekter, og dermed skabe
interesse for LAG’ens muligheder og danne grobund for spændende ansøgningen. Det
aftaltes at afholde generalforsamlingen den 4. september klokken 10.00-13.00 på
Godstedlund B&B.
DENNE BESLUTNING ER EFTERFØLGENDE ÆNDRET AF FORMANDSKABET, DA NÆSTFORMANDEN
IKKE ER TIL RÅDIGHED DENNE DAG.
GENNERALFORSAMLINGEN BLIVER I STEDET DEN 5. SEPTEMBER KLOKKEN 10.00-13.00
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8. Madens Folkemøde
•

Det aftaltes af vi forsøger at bemande en stand med JE som gennemgående figur. Andre
bestyrelsesmedlemmer vil hjælpe ved behov.
DENNE BESLUTNING ER EFTERFØLGENDE ÆNDRET DA JE SKAL GENNEMGÅ EN STØRRE OPERATION
I DAGENE OP TIL MADENS FOLKEMØDE, OG VI FORSØGER DERFOR I STEDET AT FÅ FODEN
INDENFOR HOS FÆLLESSTANDEN FOR MULD, BLF, LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER

9. Eventuelt.
•

Der var intet til dette punkt.

