Pressemeddelelse

Generalforsamling resulterede i nyt bestyrelsesmedlem

Den 7. april 2016 afholdt LAG Skive-Viborg den årlige generalforsamling. På programmet var der foruden
formandens beretning og tilbageblik på udvalgte igangsatte projekter for 2016 valg af formand og
bestyrelsesmedlemmer.

Tilbageblik
LAG Skive-Viborgs formand Lone Frandsen fremlagde bestyrelsens og formandens beretning for året 2015, der var
det første år, hvor det store arbejde med at udvælge projekter for alvor tog sin begyndelse. Hvis man kigger I

ansøgningsbunken for 2015, er der ikke mange ligheder mellem de mange ansøgere. Det er, når man altså
lige ser bort fra at alle ansøgninger ligger inden for LAG Skive-Viborgs udviklingsstrategi. Ansøgningerne
dækker blandt andet over initiativer til nye aktivitets og multibaner i Løgstrup og Karup, oprettelse og
udvidelse af nye klyngesamarbejder i Skive kommune, etablering af nye overnatningsfaciliteter i Viborg
kommune og tilskud til forskellige udvidelser af eksisterende mikrovirksomheder. Lokale Aktions Grupper
er et af de få steder, hvor mindre erhvervsdrivende også kan søge støtte til udvikling af deres
virksomheder, og det er der heldigvis flere, der har fået øjnene op for. Disse projekter håber bestyrelsen,
at vil gøre en økonomisk forskel i landdistrikterne og med tiden generere flere arbejdspladser. Det har
været spændende, at læse om projekterne og bestyrelsen glæder sig til at følge den videre udvikling. Der
var i 2015 31 ansøgninger hvoraf 15 blev indstillet og godkendte af Erhvervsministeriet.
Forsoning og fremtid
2015 var også året, hvor Erhvervs og Vækstminister Troels Lund Poulsen åbnede for muligheden for at dele
de lokale aktionsgrupper op på kommunalbasis. Denne mulighed har givet årsag til en del diskussion i LAG
Skive-Viborgs geografiske område. Generalforsamlingen blev også stedet, hvor det sidste punktum blev sat
i den diskussion. Erhvervsministeriet har lukket for muligheden, og de forskellige parter har fået lov til at
komme med deres synspunkter. 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. Ligeledes er det med stor glæde, at hånden rækkes ud til yderligere samarbejde fra
Landsbyudvalget i Skive. Et samarbejde som klart vil være en styrke for alle parter ikke mindst ildsjælene.
Bestyrelsen ser således frem til resten af 2016 med mange projekter, gode samarbejder og en fremtid,
hvor de forskellige aktører vil løfte i flok og sikre det alle har på sinde, nemlig vækst i landdistrikterne.

Valg
Generalforsamlingen i år var også ekstra spændende, da den også bød på såvel formandsvalg som valg af
bestyrelsesmedlemmer. Formandsvalget blev hurtigt overstået, da kun den forhenværende formand Lone
Frandsen stillede op til valg. Lone Frandsen blev derfor enstemmigt genvalgt. Mere kamp var der om
pladserne til bestyrelsesrepræsentanterne fra Skive kommune. Her var der flere nye kandidater opstillede
og valget resulterede også i en udskiftning på en af pladserne. Den tidligere suppleant Keld Lund erstatter
fremadrettet Erik Ringgard. Også på suppleantpladserne var der udskiftning af Skiverepræsentanterne,
hvorimod bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra Viborg alle fortsætter fra tidligere.
Bestyrelsens nye sammen sætning
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
Mogens Møller Nielsen
Christian Andersen
Solveig Klith Forum
Keld Lund

Suppleanter
Rikke Brammer Østergaard Jensen
Sune H. Krogh
Pia Dohn
Martin Ditlevsen

