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Et begivenhedsrigt kalenderår 2018 er overstået. I april tog bestyrelsen afsked med den mangeårige 

formand, Lone Frandsen, Løvskal. Jeg blev på generalforsamlingen valgt som ny formand. Der 

skulle lige lidt overvejelser til at fordøje opfordringen til at lade mig vælge. Jeg havde ikke erfaring 

med LAG, andet end kendskabet til organisationens eksistens. Der blev i øvrigt valgt et par andre 

nye bestyrelsesmedlemmer. Vi er alle nye blevet hjulpet godt på vej af de ”gamle” 

bestyrelsesmedlemmer. Vi har i bestyrelsen en meget konstruktiv og samarbejdsorienteret tilgang til 

opgaverne.  

Den første store opgave kom allerede kort tid efter generalforsamlingen. Vores koordinator Signe 

Bak Jørgensen havde fået nyt job. Vi skulle derfor i gang med at finde en afløser for Signe. Vi fik 

nogle gode kvalificerede ansøgninger. Vi valgte efter samtaler med flere af ansøgerne at ansætte 

Lene Foged, Stoholm. Vi valgte Lene Foged med begrundelse i hendes brede erfaring med 

projektledelse, bl.a. i en række private virksomheder og det deraf brede netværk. Vi lagde endvidere 

til grund Lenes kompetencer indenfor markedsføring og mediekundskaber.  

Til den anden ansøgningsrunde i 2018 indkom der projekter som samlet ønskede 2.591.161 kr. i 

tilskud. Vi havde 1.376.755 kr. at gøre godt med. Vi måtte således prioritere. Vi blev enige om at 

støtte Cleon Fun, Legetøjstræklodser, - Orangeri på Langesgaard, - Havredal Økologiske 

gårdbutik,- Løgstrup Friplejehjem og Podhaven, Selde. Rigtig mange gode projekter, hvor vi håber 

at vores tilsagn kan være med til at gøre en forskel. 

Vi har i årets løb holdt et par møder på Brænderiet Limfjorden, Sundsøre. Det har været en 

fornøjelse at opleve, hvor glad ejerne har været for et tidligere tilskud fra LAG til deres etablering. 

Vi håber andre vil opleve den samme glæde ved vores tilskud. 

Lene Foged og undertegnede har haft møder med de kommunale forvaltninger i både Viborg og 

Skive. Vi er blevet godt modtaget. Vi har i øvrigt haft foretræde for Landdistriktsudvalget i Viborg. 

En rigtig positiv oplevelse. Vi ser frem til et lignende planlagt foretræde for Landsbyudvalget i 

Skive. Vi vil gerne være i tæt dialog med politikerne og forvaltningerne, således vi kan understøtte 

hinanden i mulighederne for udvikling i landdistrikterne, ikke mindst i forhold til at understøtte 

erhvervsprojekter. Vi håber samtidig på et muligt samarbejde om fælles projekter, hvor 

kommunerne støtter os. 

Tiden efter denne projektperiode som udløber med udgangen af 2020 er usikker. Der er 

bestræbelser på at lave en ny projektperiode. Det store spørgsmål er, hvor mange penge der bliver at 

gøre godt med. For at sikre maksimal indflydelse på fremtiden har bestyrelsen besluttet, at vi 

udnytter en ny mulighed der er opstået. Vi melder os ind i Landdistrikternes Fællesråd, hvor vi får 

direkte indflydelse med delegerede og reserveret plads i hovedbestyrelsen. 

Næste ansøgningsfrist til projektmidler er den 1. februar 2019. 

Generalforsamling for LAG Skive-Viborg er fastsat til den 9. april 2019. 

Hermed ønskes i alle et godt NYTÅR! 

Med venlig hilsen 

Jens Poulsen 


