20200427
Referat af møde i styregruppen for Det Grønne Partnerskab
Tid og sted: kl. 13-15 hos Freja Laustsen, Syrenvænget 10
Deltagere: Bendt Nielsen, Merete Johannsen, Mie Wejdling, Freja Laustsen, Vinni Jensen og Margit Bryder
Afbud fra: Knud Erik Hesselbjerg
Ordstyrer: Mie Wejdling, referent: Margit Bryder

Dagsorden:
Siden sidst:
Vi har fået tilsagn om 250.000 kr. fra LAG midlerne. Skal bruges indenfor 1 år efter bevilling (maj 2019). Så
der skal søges forlængelse. Det gør Merete. Midlerne fra Friluftsrådet er forlænget af Merete til oktober
2021.

Opdatering af budget:
Bendt gennemgik de reviderede beløb i budgettet. Skal revideres igen, da etablering af dyrehold (hegn) og
etablering af vanding til dyr i Kysing skal tages ud af budgettet. Sorterer under Naturstyrelsen, som ejer
arealet. I fase1 mangler vi 299.588 kr.
Fase 2 opdeles i en fase 2 og 3, hvor fase 2 hovedsagelig består af naturlegeplads og madpakkehus. Det
skulle målrette fondsansøgningerne, så vi kan komme i gang noget før.

Opdatering på Myndigheds godkendelser og LAG midler til Kysing-projekterne:
Myndighedsgodkendelser i Kysing er på plads. Lag midlerne øremærket til fase 1.

Hvordan går det med søgning af andre fonde. Hvor er der hidtil søgt og hvem skal søges ved
snarest:
Vi søger nedenstående:

Nordeafondens Her bor vi puljen. Der kan søges op til 1 mill. kr. Bendt og Merete søger inden 1. maj 2020
Odder Kommunes bæredygtighedspulje. Merete søger. Frist 15 maj 2020.
Lokale og Anlægsfonden. Der kan ansøges op til 200.000 kr. Merete og Bendt søger til fase 1 og 2 senest
juni.
Odder Kommunes fond til forskønnelse af landsbyer. Merete undersøger.
A.P. Møllers fond. Bendt søger i juni
Salling fonden: Bendt søger i juni
Saksild Lokalråds fællespulje. Mie undersøger og KN søger (max. 50.000 kr.?)

Hvad er strategien fremover?:
Vi deler op i 3 faser, så vi kan få gang i nogle af projekterne
fase 1: Kysing projektet
Fase 2: Naturlegeplads på havnen, madpakkehus, oplevelseshavn med undervandskamera og kikkert?
Formidling. Skal beskrives mere til ansøgningen ved Nordea Her bor vi.
Fase 3: øvrige projekter i Det Grønne Partnerskab.
Hver fase gennemføres i forhold til indkomne midler, så der forhåbentlig ikke skal returneres penge

Kan der dispenseres for at alle projekter skal i gang på samme tid/alle midler i hus?
Se strategi plan ovenfor.
Kan vi gøre noget i forhold til naturlegeplads på Havnen ???
Mie indkalder til møde med Søren Thomsen og Havnefonden.
Hvad kan meldes ud til partnerne?
Bevilling fra LAG samt den nye faseopdeling. Revideret budget og styrelsesmødereferat 27.4.2020

Med venlig hilsen
Margit

