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Pressemeddelelse  
 

LAG Skive Viborg har ansat ny koordinator 

 
LAG Skive Viborg har pr. 1/3 ansat en ny koordinator, som afløser for Helle Bjerg Hellesøe der har valgt at 
søge nye udfordringer. Den nye koordinator bliver Signe Bak Jørgensen, som netop har færdiggjort sin 
kandidatuddannelse i oplevelsesøkonomi fra Aarhus Universitet, hvor hun blandt andet har skrevet 
speciale om borgerinddragelse i landdistriktsudvikling. Sideløbende med studiet har hun arbejdet hos 
konsulentfirmaet Primus-Motor, hvor hun har deltaget i projektudvikling af projekter indenfor bl.a. 
byudvikling, oplevelsesøkonomi og turisme. Med tiltrædelsen d. 1/3 bliver Signe således involveret i den 
første ansøgningsrunde for 2017, hvor ansøgningsfristen udløber d. 31/3.  
    
”Vi havde fem meget kvalificerede ansøgere at vælge imellem, og her valgte vi gåpåmod og en uddannelse 
lige i øjet frem for erfaring. Som en sidegevinst er vi glade for at kunne tilføre vores område en 
velkvalificeret person, der forhåbentlig kan hjælpe os med at rykke vores landdistrikt op i en anden liga” 
udtaler formand for LAG Skive-Viborg Lone Frandsen.  
 
Signe er oprindelig fra Skiveegnen og har i forbindelse med jobbet som koordinator valgt at flytte fra 
Aarhus tilbage til Salling med sin familie. 
 
”Jeg er glad for at få muligheden for at samarbejde med LAG bestyrelsen om at skabe fortsat vækst og 
udvikling i Skive og Viborg området, som jeg synes rummer meget potentiale med mange engagerede og 
handlekraftige ildsjæle. Jeg håber at kunne bidrage med et nyt perspektiv og input i forhold til de mange 
spændende projekter som vi forhåbentlig modtager inden ansøgningsfristen udløber 31. marts” udtaler 
den nye koordinator.  
 
Vil man vide mere om LAG Skive-Viborgs arbejde og møde den nye koordinator, er der mulighed for det 
den 6/4 kl. 19.00 på ?? hvor der afholdes generalforsamling.   
 
Har man brug for yderligere information i forbindelse med ansøgningsprocessen kan dette findes på LAG 
Skive-Viborgs hjemmeside www.lagskiveviborg.dk, og har man brug for hjælp og sparring til et konkret 
projekt kan Signe kontaktes på email: signe.bak.jorgensen@gmail.com eller tlf. 40535801  
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