
 

 

 

Sommeren står for døren men inden LAG sekretariatet går på ferie, vil vi gerne takke for de    

mange ansøgninger som vi modtog i årets første ansøgningsrunde. Ni ansøgninger var indsendt 

og alle indeholdte spændende projekter, som på hver deres måde bidrog med gode initiativer til 

deres respektive lokalsamfund og virksomhed. Fem projekter er blevet indstillet til tilsagn hos 

Erhvervsstyrelsen, fordelt på tre erhvervsprojekter og to bedre rammevilkårsprojekter.  

 

Vi er meget glade for alle de ansøgninger som vi modtager, det vidner om at der findes rigtig 

mange ildsjæle derude som ønsker at gøre en forskel i landdistrikterne.  

 

Sekretariatet holder ferie i juli måned, men man er altid velkommen til at sende en mail, der vil 

blive læst og besvaret hurtigst muligt. 

Husk at næste ansøgningsfrist er den 24. august. 



 
LAG penge skaber jobs og aktivitet 

En ny rapport fra Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet viser at LAG-projekter landet 

over skaber flere arbejdspladser en først antaget. På trods af dette har regeringen vedtaget at skære i 

støtten til de lokale aktionsgrupper med 30 procent frem til 2020. Mandag d. 30 maj bragte TV Midtvest et 

indslag hvor de blandt andet besøgte Staarup Haandbryg som er et af de mange erhvervsprojekter LAG 

Skive-Viborg har givet tilskud til. Formand Lone Frandsen blev også interviewet og hele indslaget kan ses 

både på vores hjemmeside www.lagskiveviborg og vores Facebookside.  

 
Generalforsamling 2017  
Den 6. april 2017 afholdt LAG Skive-Viborg den årlige generalforsamling. Man kan roligt sige, at i forhold 

til tidligere år, gik det yderst fredeligt for sig. Fremmødet bar også præg af ro og fred i LAG. 

 På programmet var der foruden formandens beretning og tilbageblik på udvalgte projekter i 2016, valg af 

bestyrelsesmedlemmer. 

Karsten Villadsen og Anne Berggren Federer var på valg fra Skive Kommune, begge blev genvalgt. Fra 

Viborg kommune var Mogens Møller Nielsen og Christian Andersen på valg, og da de ikke ønskede 

genvalg skulle der findes to nye kandidater. De nye kandidater blev Pia Dohn og Martin Ditlevsen begge 

Viborg Kommune. Som suppleant blev Rikke Brammer Østergaard Jensen og Sune H. Krogh fra Skive 

Kommune valgt, og som eneste suppleant fra Viborg Kommune blev Ernst Greve valgt.  

Bestyrelsen ser nu sådan ud: 

Lone Frandsen, Formand 

Karsten Villadsen, Næstformand 

Henrik Gaarde Nørgaard, kasserer 

Anne Berggren Federer, Sekretær 

Annette Torp, Udpeget af Skive Kommune 

Gudrun Bjerregaard, Udpeget af Viborg Kommune 

Olav Nørgaard, Regionsråd medlem 

Pia Dohn 

Martin Ditlevsen 

Solveig Klith Forum 

Keld Lund 

Suppleanter 

Rikke Brammer Østergaard Jensen 

Sune H. Krogh 

Ernst Greve 

  
 

 

 

http://www.lagskiveviborg/


Rigtig god sommer derude! 

 
På vegne af bestyrelsen  

Lone Frandsen  


