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Referat af bestyrelsesmøde LAG Skive-Viborg  

Dato: 27. oktober 2021  

Tid og sted: Kl. 17.00 – 21.30, Hjarbæk Fjord Golf Center, Stavildvej 2 A, 8832 Skals 

Deltagere: 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Jens Poulsen  

Solveig Klith Forum 

Mogens Børsting  

Henrik Nørgaard 

Pia Dohn 

Signe Bak Jørgensen 

Martin Ditlevsen 

Rikke Østergaard 

Karsten Jørgensen 

Anders Bertel 

 

Suppleanter: 

Susanne Toftegård Hansen 

 

Koordinator: 

Lene Foged 

 

Afbud/fravær: Olav Nørgaard/ Rikke Østergaard/Lisbeth Nygaard Kristensen 

 

Dagsorden for mødet er som følger:  

1. Velkomst v. formanden.  

Jens har budt velkommen til Signe og Susanne. 

2. Siden sidst v. formanden. 

Årsmøde i Middelfart sammen med Lene. Godt møde. Kaare Dybvad fortalte om 

visioner for landdistrikterne. Der blev snakket om ny LAG periode, men stadig ingen 

afklaring. Der ønskes en mere glidende overgang så der ikke er så vandtætte skodder 

som sidst. 

Lønforhandling med Lene er gået som aftalt i bestyrelsen. 

3. Nyt fra kassereren. 

Vi forventer, at der er driftsmidler i overgangsåret til at hjælpe med projekterne. Vi 

skal samtidigt sørge for, at vi ikke har driftsmidler tilbage, men få dem overført til 

projektmidler så de kan blive delt ud. 

Vi kan overføre driftsmidler til projekter. Det skal vi have klarlagt til marts 2022. 

Der er brugt 10.000 renter indtil nu. Jens / Henrik spørger kommunerne om vi må 

bruge nogle af pengene på andre udgifter, som vi ikke kan bruge driftsmidler til. 

4. Nyt fra koordinator. 

På årsmødet ville koordinatorerne ville gerne have haft en afklaring af, hvordan de 

nye LAG´er bliver skruet sammen. Det blev desværre ikke afklaret. Det er en politisk 

beslutning, hvilke områder der får tildelt en LAG. Og vi kender ikke de parametre der 

bliver lagt til grund for beslutningen. 

Vi har fået et tilsagn siden sidst. Det kniber lige nu både med tilsagn og udbetalinger. 

Styrelsen har fået ansat en forenklingskonsulent.  
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5. Behandling af projekter. 

 

Projekt Vi støtter med: 
Nytigen Aps 247.445 
Virksomheden Børnenes 192.150 

Minigolfanlæg - Glyngøre Camping og feriecenter 0 ikke flere midler 
Oplevelses Butik, som ikke tidligere er set! 75.000 

Liv og leg i Vroue 180.000 

Vile Vestergaard Grundejerforening - Fase 1 217.588 
Tilgængelighed, faciliteter og formidling – et grønt partnerskab 

ved Skals Å og Kølsen Enge 
Søgt for sent 

Lysanlæg ved Kunstgræsbane ved Stoholm Fritids- og 

Kulturcenter 
125.000 

Ny liv i den gamle hangar - etablering af nyt fælleshus for 
faldskærmsklubben West Jump 

77.500 

Udvikling af servicefaciliteterne til 4 stjerner 0 ikke flere midler 

 

6. Eventuelt. 

Næste møde: 29. november 2021 kl. 18.30 med julemad i Skive. Den tager Signe. 

Forslag er rundvisning på østersbar og spisning på Limfjordens hus hvis muligt. 

Næste Ansøgningsfrist onsdag den 9. februar 2022. Bestyrelsesmøde den mandag 

den 28. februar 2022 kl. 17.00 i Viborg kommune. 

 

 

 

 

 

 


