Skabelon til årlig beretning fra
lokale aktionsgrupper under
Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og
Fiskeriudviklingsprogrammet
2014 - 2020

Bemærk - alle oplysninger under punkt A, B, C og G skal
udfyldes

Indledning
I forbindelse med afholdelse af den årlige ordinære generalforsamling skal bestyrelsen for den lokale
aktionsgruppe udarbejde følgende materiale, der skal forelægges for medlemmerne til godkendelse:
Beretning om foreningens virke det foregående år (skriftligt eller mundtligt).
Revideret regnskab for foreningen for det foregående samt tilhørende revisionsprotokol.
Drifts- og likviditetsbudget for det kommende år (dvs. budget for 2016 til godkendelse på
generalforsamling i 2015).

Efter den ordinære generalforsamling skal der ske indberetning til Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter, Netværkscentret, netvaerkscenter@mbbl.dk
Følgende materiale fremsendes til Netværkscentret senest den 1. juni:
Referat af generalforsamlingen med dirigentens og formandens underskrifter
Beretning om bestyrelsens virke det foregående år godkendt af generalforsamlingen (skriftligt)
Revideret regnskab underskrevet af revisor og aktionsgruppens bestyrelse samt godkendt af
generalforsamlingen, samt tilhørende revisionsprotokol.
Drifts- og likviditetsbudget godkendt af generalforsamlingen
Skema 5 udfyldt og underskrevet af den samlede bestyrelse og suppleanter
Evt. vedtægtsændringer godkendt på generalforsamlingen og underskrevet af bestyrelsen
Se mere herom i ”Vejledning om udbetaling af tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper.”

Skabelon til årlig indberetning
Nedenfor følger en skabelon til udarbejdelse af den årlige indberetning, der skal fremsendes til
Netværkscentret.
Indberetningen består af bestyrelsens beretning samt nogle oplysninger om antal ansøgninger,
tilsagnsbeløb, forventede - og realiserede effekter af de indgåede tilsagn.
Bemærk!
Hvis aktionsgruppen er godkendt under både landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet
(herefter benævnt land og fisk) skal oplysningerne gives separat for hver af de to ordninger.
Punkter mærket med

er valgfrie, men kan være nyttige at få belyst og orientere Netværkscentret om.

A. Aktionsgruppens navn: LAG Randers-Favrskov
A1. Årstal som indberetningen vedrører: 2015
A2. Navn på lokal aktionsgruppe: LAG Randers-Favrskov
A3. Afkrydsning for type af lokale aktionsgruppe:

A4. Region hvori den lokale aktionsgruppe er beliggende: Region Midtjylland

B. Bilag
B1. Dokumenter der vedlægges den årlige indberetning (angiv hvilke bilag der er vedlagt):

Bilag 1: Uddybning af C1 – vurdering af fremdriften, bestyrelsens beretning
Bilag 2: Projektkatalog for 2015

C. Bestyrelsens beretning
C1. Overordnet vurdering af fremdriften – bestyrelsens beretning
Beretningen skal som minimum indeholde en overordnet vurdering af fremdriften i den lokale
aktionsgruppes arbejde, herunder:
a. Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det foregående år med
hensyn til udviklingsstrategien, inddragelse af det lokale liv/offentlige myndigheder og
øvrige hændelser af væsentlig betydning for foreningens virke.
b. Overordnet vurdering af hvorledes de indstillede ansøgninger forventes at kunne medvirke
til at opfylde målsætningerne i aktionsgruppens udviklingsstrategi.
c. Bestyrelsens vurdering af, om de forventede resultater og effekter af realiserede projekter
er nået.
d. Bestyrelsens bud på fremtidens udfordringer for aktionsgruppen
e. (f.eks. hvordan sikres målene i udviklingsstrategien opfyldt, en bred kontaktfalde for
aktionsgruppen eller andet).

Ad C1)
Rubrikken udfyldes af aktionsgruppen med uddybning af ovenstående punkter (C1 a, b, c og d) eller
med henvisning til bilag hvor ovenstående punkter er uddybet og gerne i punktform.

Vedlagt som bilag

C2. Opgørelse over ansøgninger
Land
Opgørelse over ansøgninger og tilsagn i det foregående år, herunder:
a. Antal modtagne ansøgninger: 15
b. Antal ansøgninger, som har opnået tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: 12
c. Antal ansøgninger, som er afvist af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: 0
d. Antal ansøgninger, som er afvist af LAG-bestyrelsen: 3
e. Samlet beløb for ansøgninger, som har opnået tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter: I alt kr. 6.706.214.
Fisk
Opgørelse over ansøgninger og tilsagn i det foregående år, herunder:
f. Antal modtagne ansøgninger: Indtast her
g. Antal ansøgninger, som har opnået tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter:

Indtast her
h. Antal ansøgninger, som er afvist af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: Indtast her
i. Antal ansøgninger, som er afvist af LAG-bestyrelsen: Indtast her
j. Samlet beløb for ansøgninger, som har opnået tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter: I alt kr. Indtast her

D. Andre målsætninger (kan udfyldes men skal ikke udfyldes)
*D1. Eventuelle yderligere målsætninger, som ikke er medfinansieret under
landdistriktsprogrammet eller hav- og fiskeriudviklingsprogrammet
Beskrivelse af, hvordan aktionsgruppen har arbejdet mod yderligere mål som ikke er
medfinansieret under landdistriktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet.

Klik her for at angive tekst.
Ad D1)
Udfyldes af aktionsgruppen med beskrivelse af hvordan den har arbejdet mod yderligere mål eller
med henvisning til bilag med aktionsgruppens beskrivelse (gerne i punktform).
Med henblik på at tiltrække yderligere investeringer til gode projekter i Landdistriktet samarbejdes
der med Elrofonden, og der holdes flere årlige møder.
Der samarbejdes med Kultur- og Fritidsudvalget i Favrskov Kommune og Landdistriktsudvalget i
Randers Kommune. Der er afholdt et møde med hvert udvalg, og et fællesmøde for alle. De ekstra
tildelte LAG projektmidler fra kommunerne bevilliges gennem de 2 udvalg.
Derudover samarbejdes der med Landsbyrådet i Favrskov Kommune om at gøre LAG mere kendt.
LAG deltager i Landdistriktskonferencen i Randers Kommune.

E. Bemærkninger (kan udfyldes men skal ikke udfyldes)
*E1. Evt. bemærkninger:
Udfyldes af aktionsgruppen med eventuelle bemærkninger eller med henvisning til bilag
aktionsgruppens eventuelle bemærkninger (gerne i punktform).

Klik her for at angive tekst.

G. Underskrifter
Undertegnede erklærer hermed, at alle betingelser, for tilsagn om tilskud og udbetaling af tilskud i medfør
af bekendtgørelse nr. 927 af 8. august 2014 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under
landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020, er opfyldt.
Dato:

Formandens underskrift *):

Ålum
Klik her for at angive en dato.
Dato:

Navn med blokbogstaver: Knud Pedersen
Bestyrelsesmedlems underskrift *)

Ålum
Klik her for at angive en dato.
Dato:

Navn med blokbogstaver: Karen Højvang Kjeldsen
Bestyrelsesmedlems underskrift *)

Ålum
Klik her for at angive en dato. Navn med blokbogstaver: Jørgen Juul Jensen
*) Underskrifter/tegningsret, jf. aktionsgruppens vedtægter (kan være hele bestyrelsen)

Sted og dato:

Klik her for at angive tekst.
Klik her for at angive en dato.

Underskrift i h.t. fuldmagt (KOPI VEDLAGT) – fx koordinator **)

**) Det skal fremgå klart af fuldmagten, hvem der giver den, hvem der modtager den, og hvad der gives
fuldmagt til.

