
 

 

Nyhedsbrev marts 2017 

Ansøgningsfrist til LAG Skive-Viborg nærmer sig. 

Så nærmer foråret sig med hastige skridt, og en ny ansøgningsrunde er skudt i gang. 2017 byder 

på ændringer hos LAG sekretariatet som kan byde velkommen til en ny koordinator, der overtager 

posten fra Helle Bjerg Hellesøe som har søgt nye udfordringer. Vi ønsker Helle alt godt fremover, 

og siger goddag til Signe Bak Jørgensen som er ny koordinator pr. 1/3 2017, og er klar til at tage 

en snak omkring nye potentielle LAG projekter. Ansøgningsfristen udløber snart, men det kan 

stadig nås.  

Ansøgningsfrist på første runde i 2017 hos LAG Skive-Viborg er: 31. marts  

Koordinator skal have projekterne indsendt via det elektroniske ansøgningsskema promis. Vi 

håber, at se lige så mange og spændende ansøgninger som sidste år. 

 



Ny koordinator hos LAG  

Vores nye koordinator er Signe Bak Jørgensen som er uddannet oplevelsesøkonom fra Aarhus 

Universitet med fokus på landdistriktsudvikling. Signe er født og opvokset på Skiveegnen og har 

således et stort kendskab til området, og de mange potentialer og muligheder som findes i Skive 

og Viborg. I forbindelse med jobbet har hun og familien valgt at rykke teltpælene op og flytte fra 

Aarhus tilbage til Salling. 

Vi glæder os til at samarbejdet, og håber at Signe kan hjælpe os med at rykke vore landdistrikt op i 

en anden liga.  

Indkaldelse til Generalforsamling  

LAG Skive- Viborg afholder generalforsamling d.  6 april 2017 kl. 19.00 på Benta’s 

Cafeteria,Vinkelvej 15A, Nr. Søby, 7840 Højslev  

LAG Skive-Viborgs koordinator fortæller, i forbindelse med formandens beretning, om arbejdet 

med de spændende projekter i 2016.  

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent  

3. Valg af stemmetællere 

4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det 

forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.  

5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om 

godkendelse af resultatopgørelse og balance.  

6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om 

godkendelse heraf.   

7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 9 

9. Valg af revisor. 

10. Eventuelt.  

Få regnskab 2016, dagsorden og vedtægter via www.lagskiveviborg.dk  

Andre nyheder 

Nørre Nisum er tildelt Landsbyprisen 2017 

Landsbyprisen på 150.000 kr. bliver tildelt en landsby eller gruppe af landsbyer med under 2.000 

indbyggere som formår at imødegå tendensen med affolkning i landdistrikterne og viser nye 

http://www.lagskiveviborg.dk/


udviklingsveje for bysamfundet. Velgennemførte byudviklings- og energiprojekter, samt forsat 

udvikling på skole- og uddannelsesområdet og et stærkt sammen sammenhold sikrede Nørre 

Nisum prisen i år.  

  

På bestyrelsens vegne,  

Lone Frandsen  

 


