Regnskab 2018

LAG Himmerland 2014-2020

1

INDHOLDSFORTEGNELSE
Side
Indholdsfortegnelse

Foreningsoplysninger
Foreningsoplysninger ..................................................................................

3

Påtegninger
Ledelsespåtegning ......................................................................................

4

Ledelsesberetning
Ledelsesberetning .......................................................................................

5

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis ............................................................................
Resultatopgørelse ........................................................................................
Balance ......................................................................................................
Noter .........................................................................................................

7
8
9
10

2

FORENINGS OPLYSNINGER
Foreningen

LAG Himmerland 2014-2020
c/o Mariagerfjord Kommune
Ndr. Kajgade 1
9500 Hobro
E-mail:
CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

Formål

aritm@mariagerfjord.dk
36104341
4. september 2014
Rebild og Mariagerfjord Kommuner
1. januar – 31. december

Foreningens formål er jf. vedtægterne (§3):





At fremme lokaldrevet udvikling gennem samarbejde med
frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale
aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med
landdistriktsprogrammet for 2014-2020, herunder at
indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet.
At deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i
området.
At tage selvstændige initiativer til projekter og processer.

Bestyrelse

Niels Juel Nielsen, formand, erhverv
Børge Poulsen, næstformand, borger
Jacob Ellemann, kasserer, foreninger
Erik Brandt, borger
Lone Lund Skaarup, erhverv
Gitte Holm, borger
Gert Rubæk, foreninger
Allan Rank, foreninger
Henning Børgesen, erhverv
Klaus Jørgensen, erhverv
Per Asp, erhverv
John Astrup, erhverv
Peter Krogh Olsen, Mariagerfjord Kommune
Poul Erik Nørnberg/Bruno Nielsen, Rebild Kommune
Lis Brams Mancini, Region Nordjylland

Koordinator

Anne Odgaard Ritman, Kultur&Fritid, Mariagerfjord Kommune

Revision

Vagn H. Bach
Henrik Harboe
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LEDELSESPÅTEGNING
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31.
december 2018 for LAG Himmerland 2014-2020.
Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og
den valgte anvendte regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af
foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de
forhold beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Mariager, den 20. marts 2019
Bestyrelse:

Niels Juel Nielsen (formand)

Børge Poulsen (næstformand)

Jacob Ellemann (kasserer)

Lone Lund Skaarup

Erik Brandt

Gert Rubæk

Gitte Holm

Allan Rank

Henning Børgesen

Per Asp

Klaus Jørgensen

John Astrup

Peter Krogh Olsen (Mariagerfjord Kommune)

Poul Erik Nørnberg/Bruno Nielsen (Rebild Kom.)

Lis Brams Mancini (Region Nordjylland)
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LEDELSESBERETNING
Hovedaktivitet:
Foreningen LAG Himmerland blev stiftet den 4. september 2014 og bestyrelsen
vælges af en årlig generalforsamling.
Foreningens aktivitet består i at fremme lokaldrevet udvikling af landdistrikterne
Rebild og Mariagerfjord kommuner via støtte til lokale projekter.
Bestyrelsen har ansat en koordinator, der står for den daglige drift af LAGsekretariatet.
LAG Himmerland har siden starten i 2014/2015 støttet 49 lokale projekter.
2 af disse er opgivet og støttekronerne kanaliseret videre til nye projekter.
I 2018 blev der i lighed med tidligere år afviklet to ansøgningsfrister – en forår og en
efterår. Op til begge frister holder koordinator informationsmøder for interesserede
ansøgere.
I 2018 blev i alt 13 nye projekter indstillet til tilsagn v/ Erhvervsstyrelsens LAGsekretariat for 1.879.246,50 kr.
I 2018 blev der afsluttet 13 ’gamle’ projekter, som fik udbetalt deres tilsagn fra
Erhvervsstyrelsen. I alt blev der slutudbetalt 1.911.952 kr.
LAG Himmerlands bestyrelse holdt i 2018 fire bestyrelsesmøder, en generalforsamling
og hertil et formøde forud for generalforsamlingen.
LAG Himmerland var i april måned 2018 vært for en fælles nordjysk LAG-temadag for
de nordjyske LAG-bestyrelser med fokus på de gode projekter.
Temadagen blev afholdt i det LAG-støttede projekt, Skillingbro Naturskole – med
besøg på et andet støttet LAG-projekt: Velkomstbygningen Kalk – Kilder – Kunst i
Gravlev Ådal.
I september var LAG Himmerlands bestyrelse på inspirationstur til Fyn og besøgte
repræsentanter for de to fynske LAG bestyrelser. I løbet af to dage besøgte
bestyrelsen otte meget forskellige LAG-støttede projekter i det sydvestlige Fyn.
Koordinator og repræsentanter for bestyrelsen deltager hvert år i Mariagerfjord
Landdistriktsråds årsmøde, således også i 2018. Et godt netværksskabende
arrangement med spændende oplæg og debatter.
LAG-koordinator deltager løbende i nationale koordinatormøder indkaldt af Erhvervsog vækstministeriets LAG-sekretariat.
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Hertil deltager koordinator i nationale og regionale netværksmøder arrangeret af
koordinatornetværket.
I 2018 var mødet lagt i LAG Thy-Mors og tovholder var koordinator v/ LAG Thy-Mors.
Projekt-netværk i Øst
LAG Himmerland samlede i efteråret 2018 lokale projektholdere i den østlige ende af
LAG-Himmerlands område – omkring Als / Als Odde.
Formålet var at se, om der i netværket er interesse for at samarbejde fremadrettet.
Første møde blev afholdt i september 2018.
Initiativretten til næste skridt er givet videre til projektholderne.
LAG Himmerland har tilbudt at understøtte og også gerne deltage i kommende møder.
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Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold:
Omkostningerne til drift af LAG-Himmerland i 2018 udgjorde kr. 571.862,87
Budgettet for 2018 var på 595.000 kr.
For at kunne bedømme foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt
resultatet af årets drift, henvises der til nedenstående balance, resultatopgørelse og
noter.
Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsåret afslutning:
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig
betydning for foreningens finansielle stilling.
Forventninger til fremtiden
I det seneste budget for 2019 – godkendt på generalforsamlingen i 2018 – er der
budgetteret med omkostninger til drift af LAG Himmerland på kr. 570.000.
Koordinator har arbejdsplads i Kultur og Fritidsforvaltningen i Mariagerfjord
Kommune. Fra 2017 har denne arbejdsplads været stillet gratis til rådighed for LAG og
koordinator. Kultur og Fritidsforvaltningen i Mariagerfjord Kommune tilbyder hertil
gratis assistance med løbende betalinger, bogholderi og regnskab samt IT-support af
LAG-sekretariatet.
Koordinator har i 2017 og 2018 haft en ugentlig arbejdsdag i Rebild Kommunes
Center Kultur & Fritid med kontor stillet gratis til rådighed. Pladsen i Terndrup har
desværre pga. om rokering i Rebild Kommunes forvaltninger fra sommeren 2018 ikke
længere været tilgængelig.
Fra 2018 og til og med 2020 yder de to LAG kommuner ydet økonomisk tilskud til
driften af LAG Himmerland.
Med dette udgangspunkt har LAG Himmerlands bestyrelse tillid til, at driften af LAG
kan køres forsvarligt til og med udgangen af 2020, hvor indeværende programperiode
udløber.
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ANVENDT REGNSKABS PRAKSIS
Årsregnskabet udarbejdes efter de samme regnskabsprincipper, som gælder for
kommuner, og LAG Himmerlands regnskabsføring er underlagt bestemmelserne i
Mariagerfjord Kommunes principper for økonomistyring.

RESULTATOPGØRELSEN
Udgifter og indtægter indgår i det regnskabsår, hvori de er modtaget.
Indtægterne består af tilskud fra Erhvervs- og Vækstministeriet samt tilskud fra
Rebild og Mariagerfjord kommuner på hver 60.000 kr. til driften af sekretariatet.
Udgifterne omfatter lønninger samt øvrige udgifter til foreningens drift.

BALANCEN
Anskaffelser af inventar og udstyr straks afskrives over driftsregnskabet og
værdiansættes ikke i balancen.
Likvide aktiver er optaget til nominel værdi.
Tilgodehavender og gæld er optaget til pålydende værdier.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018
Note

INDTÆGTER:
Ramme til drift af LAG Himmerland
fra Erhvervs- og Vækstministeriet
Årligt tilskud til drift af LAG-sekretariat
Rebild og Mariagerfjord kommuner

Regnskab
2017
Kr.

Regnskab
2018
Kr.

Budget
2018
Kr.

401.629

401.629

401.628

120.000

120.000

1

INDTÆGTER I ALT……………………………

401.629

521.629

521.628

UDGIFTER:
Udgifter til koordinator eller anden form for
Konsulentbistand (inkl. pension) ……………….

507.087

511.454

510.000

Telefoni / mobil/ IT ….……………………………….

4.765

5.283

5.000

Koordinators kørsel og rejseudgifter
/deltagelse i møder/ seminarer m.v. …………

9.846

9.331

20.000

Kommunikation - herunder annoncering og
andet informationsmateriale

8.189

4.634

10.000

Drift af bestyrelsen / kørsel, forplejning,
mødeafholdelse, lokaleleje mv. ………………….

9.748

34.801

20.000

327

6.360

30.000

Andre omkostninger til drift eller admin.
af den lokale aktionsgruppe ……………………….
UDGIFTER I ALT ………………………………………….

2

539.962

571.863

595.000

ÅRETS RESULTAT ……………………………. 3 -138.333

- 50.234

- 73.372
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Balance pr 31. december:

AKTIVER

2018
kr.

50.016

170.016

158.422

48.596

Note

Likvid beholdning …………………………
Indestående driftsmidler i ministeriet

2017
Kr.

3

AKTIVER……………………………………………………

208.438

218.612

1.496

61.904

357.275

206.942

-150.333

-50.234

206.942

156.708

208.438

218.612

PASSIVER
Mellemværende m. Mariagerfjord Kommune
Gæld
4

EGENKAPITAL primo………………………
Driftsunderskud
Egenkapital ultimo

PASSIVER……………………………………………….
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NOTER
Note 1
LAG Himmerland modtog i 2015 fra Rebild Kommune et tilskud til driften af LAG
Himmerland på 50.000 kr. Hertil er påløbet renter.
Fra 2018-2020 yder Rebild og Mariagerfjord kommuner hvert et årligt tilskud på kr.
60.000 til driften af LAG Himmerland.
I alt indbetales dermed årligt 120.000 kr. på LAG Himmerlands konto i Jutlander Bank
Note 2
Indeholder bl.a. udgift til revision på 6.000 kr. for regnskabsåret 2017. Regning er
først modtaget og betalt i 2018.
Note 3
Eventuelle ikke-forbrugte midler til administration trækkes tilbage af ministeriet i
henhold til gældende bekendtgørelse efter godkendelse af regnskab.
Pengene tilbageføres til LAG Himmerlands driftsramme hos ministeriet til brug i
kommende år – dvs. at ubrugte midler til administration overføres fuldt ud fra det ene
driftsår til det næste og LAG Himmerland 2014-2020 kan i hele programperioden
trække på denne ’opsparing’.
Pr. 01.01.2018 havde LAG Himmerland ikke-brugte administrationsmidler på i alt kr.
158.422.
I 2018 udbetales kr. 401.629 fra den bevilgede ramme.
Der anvendes i alt kr. 511.454, hvorfor der hæves kr. 109.824 af de ikke-brugte
administrationsmidler.
Note 4
Mellemregning med Mariagerfjord Kommune.
Det er alene udgiften til koordinator (løn, pension m.v.) på kr. 511.454, der
finansieres ved træk på midler fra Ervhervsstyrelsen.
Restudgifterne til drift af sekretariat og bestyrelse kr. 60.408 samt gæld fra tidligere
år kr. 1.496 - i alt kr. 61.904 - betales fra bankkonto (tilskudsmidler fra Rebild og
Mariagerfjord Kommune).
Note 5
Pr. 31.12.2018 er der et indestående på kr. 48.596 hos Erhvervsstyrelsen, hvilket
beløb er talt med som et aktiv og dermed er en andel af egenkapitalen
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