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LAG Småøerne

Bestyrelsen 2018
• Søren Noes (formand), Hjarnø
• Jytte Bjergvang, Agersø
• Carl Holmbjerg, Hjarnø
• Hanne Kodahl, Strynø
• Jan Bendix, Venø
• Lisbeth Kristensen Lei, Aarø

Bestyrelsen for LAG Småøerne

Aktuelle sager
• Anne-Marie Mortensen, Fur
• Vibeke Syppli Enrum, Region
Syddanmark regionerne)
• Jesper Holstener Larsen, Esbjerg
Kommune (kommunerne)
• Suppleant 1: Peter Bach Larsen, Orø,
• Suppleant 2: Arne Christensen, Fur

• Mellemfinansiering
• Ejerskifte / mentorkorps
• Nye destinationsprojekter
• Bosætning: Nye naboer – mere øliv – og Anja
• Flere bosætningsprojekter !
• Projekt ”Ø-konsulent”
• Den nye LAG-periode 2021-2028
• Det nye erhvervsfremmesystem – mere ø!
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Store ø-projekter
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Strynø skole

NATIONALPARK
Mandø
Plan for udvikling af
VADEHAVET
friluftsliv og naturoplevelser
PARTNERKURSUS I
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Udvikling af friluftsfaciliteter,
formidling, produkter og oplevelser
Friluftsfaciliteter

Skiltede ruter og stier* inkl
visitor management

Picnicsteder med borde,
bænke, grill, udsigt

Velkomststed,
Dark Sky
Velkomststed* med
moderne formidling, wc,
madpakkeborde, grill

Fuglesamling
(ved velkomststed?)

Oplevelser og
produkter

Synliggørelse,
formidling,
dokumentation

Lejrskoleophold**

Opdatere
Mandøfolder

Mandøprodukter***, især
fødevarer fra lam og stud

Content marketing
(Mandø), video,
fotos, tekster

Fugleskjul

Dark Sky Park(med
observatorium?)

Oplevelsespakker / tilbud i
nationalpark /
Verdensarvsdesign +
Mandøcard (?)

Opdatere Mandøweb (VisitRibe,
nationalparkweb)

Shelters (evt.)

Plan for redningsstation og
vagttårn ved Mandøcenter

Turanvisninger på kort og
digitalt (app)

Skiltning* ved Vr.
Vedsted, samarbejde
med Vadehavscenter

* Et led i porte, infosteder, ruter og stier i Nationalpark Vadehavet og Verdensarven.
** Indgår i nationalparken og 25 partneres indsats med at udvikle og tiltrække lejrskoler til Vadehavet.
*** Et led i nationalparkens initiativ med græsning og nationalparkfødevarer.

Store projekter =

Styregruppe/projektgruppe/bestyrelse

Høring, forhandlinger, konflikthåndtering, aftaler…
• Hele øen
Et stærkt hold
• Styregruppe / projektgruppe

• De rigtige mennesker: positiv holdning, viden og indflydelse
• skal kunne lede, organisere, styre og løse konflikter
• hente inspiration, nytænkning og problemløsning
• have kontakt til interessenterne: ”dem på sidelinjen”
• skabe opbakning og møde de kritiske stemmer

• Samarbejde med kommune, visitkontorer, fonde, LAG,
interesseorganisationer m.m.fl.
• Økonomi: Anlæg OG drift
• Beboerforeningens rolle ?

• Det effektive hold: 3-4 mennesker
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HUSK det nu for p….. !
• Ejerskab, ejerform, virksomhedsform osv.
• Vedtægter, stiftelsesdokument m.m.: Formål , medlemsøkonomi,
beslutningskompetencer (GF, bestyrelse, formand osv.)
• Formål !
• Unødvendig konkurrence !
• Habilitet og armslængde !
Husk: Kontrakt med sponsor ! Forpligtelser, afgrænsninger osv.
TiD !
www.altinget.dk/civilsamfundetsvidenscenter/artikel/gode-raad-til-et-bedre-samarbejde-mellem-ildsjaele-ogkommuner

LAG Småøernes rolle
• En smule penge til anlægsudgifterne: 300.000 – 600.000 kr.
• Penge til forbedringer og ”uforudsete udgifter”
• Vejledning & sparring
• Plads i styregruppe, projektgruppe e.l.
• Funding m.m.
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Så spiller musikken

www.lag-småøerne.dk
www.facebook.com/lagsmaaoerne/
Tlf. 22 32 84 93
Morten Priesholm

LAG Småøerne: http://lagsmaaoerne.blogspot.com/2018/10/fristjanuar19.html
Gode råd om samarbejde:
www.altinget.dk/civilsamfundetsvidenscenter/artikel/gode-raad-til-etbedre-samarbejde-mellem-ildsjaele-og-kommuner
Realdania: https://realdania.dk/s%C3%A5dan-st%C3%B8tter-vi
Nordea-fonden: https://nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-projekt
Lokale og Anlægsfonden: www.loa-fonden.dk/det-stoetter-vi
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