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Generalforsamling i LAG Skive-Viborg 2017

Den 6. april 2017 afholdt LAG Skive-Viborg den årlige generalforsamling. På programmet var der foruden
formandens beretning og tilbageblik på udvalgte projekter i 2016, valg af bestyrelsesmedlemmer. 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.

Tilbageblik

LAG Skive-Viborgs formand Lone Frandsen fremlagde bestyrelsens og formandens beretning for året 2016,
som har været præget af en del diskussion om en mulig deling af LAG’en. De forskellige parter har fået lov
at komme med deres synspunkter, og Erhvervsministeriet har endegyldigt lukket for muligheden og LAG
Skive-Viborg forblev en samlet enhed. Bestyrelsen glæder sig nu til at se fremad og fortsætte arbejdet som
en samlet LAG med udviklingen af landdistrikterne i såvel Skive som Viborg kommuner som
omdrejningspunkt. Debatten har også medfødt en del skriverier i lokalpressen, og det har måske betydet
et udvidet kendskab til LAG Skive-Viborgs arbejde, 2016 har i hvert fald budt på hele 38 modtagne
ansøgninger hvoraf 15 har opnået tilsagn fra ministeriet.
Efter formandens beretning gennemgik LAG Skive-Viborgs nye koordinator udvalgt projekter som LAG
Skive-Viborg har givet tilskud til. Alle projekterne ligger inden for udviklingsstrategien og dækker blandt
over tilskud til etablering af nye virksomheder, og udvidelser af eksisterende mikrovirksomheder. Her blev
Center Salling i Durup fremhævet, og også nye overnatningsmuligheder på Glyngøre Camping samt et
spændende større samarbejdsprojekt vedrørende fødevarer blev gennemgået. Der blev også givet et
indblik i projekter som med til at indfri målet om at styrke lokalområdernes strategiske kapacitet.
Projekterne som blev gennemgået var blandt andet etablering af Skive E-sport Klub, samt et
multibaneprojekt i Stoholm og byforskønnelse i Thorum.
Valg
Generalforsamlingen i også bød på 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.
Bestyrelsens nye sammensætning
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
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