
REFERAT 

Dagsorden bestyrelsesmøde LAG Skive-Viborg  

Dato: tirsdag den 27. august 2019  

Tid og sted: Kl. 17.00 – Verdenskortet Klejtrup sø. 

Deltagere: 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Jens Poulsen  
Jan Høst 
Solveig Klith Forum 
Gudrun Bjerregaard 
Pia Dohn 
Martin Ditlevsen  
Olav Nørgaard 
Henrik Nørgaard 
 
Suppleanter: 
Anni Oppelstrup  
 
Koordinator: 
Lene Foged 
 
Afbud: Rikke Østergaard og Karsten Villadsen. Mogens Børsting (uden afbud) I øvrigt deltog Anni 

Oppelstrup. 

 

Dagsorden for mødet er som følger:  
 

• Velkomst v. formanden  

 

• Godkendelse af dagsorden og referater fra møde den 9. april 2019  

Godkendt 

 

• Nyt fra formanden, 

A. Evaluering generalforsamlingen 

B. Ny projektperioden – overgangsperioden 

C. Jordbro Engsø 

D. Mødedatoer 

 

A.A Der ønskes en foredragsholder, oplægsholder til, at indlede generalforsamlingen.   Herudover er der et  

       ønske om, at generalforsamlingen holdes et mere centralt sted. 

 

B:B Der bliver formentlig ikke nogen bevillingsperiode i 2021, Ifald vil næste periode blive 2022. 

 

C:C Jens fortalte om sin gode oplevelse ved deltagelse i indvielsen af faciliteterne ved Jordbro Engsø. 

D.D Bestyrelsens kalender: 

*  Bestyrelsesmøde i 26 november 2019 kl. 17.00 skive Kommune. 



*  Bestyrelsesmøde 19. marts kl. 17.00 Viborg Kommune 

* Ansøgningsfrist for ny projektansøgninger i 2020 er 26 februar. Der bliver kun den ene. 

* Generalforsamlingen 2020 er den 16. april. 2020. 

  .   

 

5. Markedsføring af LAG 

Månedes magasinet Skive- Saling- Fjends – Fur har givet os tilbud på en artikel, omhandlende nogle 

af de projekter vi har støttet. Pris 10.000kr.  

Vi har valgt i stedet, at Lene opdaterer vores hjemmeside. Lene honoreres med 5 timer.  

 

6. Økonomisk status 

Vi har i år fået udbetalt 110.894kr. mere en forventet. Henrik har på nuværende ikke en forklaring 

herpå, men er i færd med at undersøge sagen. 

Til næste møde vil der forlige et grundlag for budget 2020. 

 

7. Gennemgang af ansøgninger og efterbevillinger 

• Business region MidtVest Madmøde 2020.  

Vi giver et afslag da vi vurderer projektet værende et Kommunalt projekt, der bør finansieres 

herigennem. 

 

• Byens Butik Rødding. 

Vi godkender den søgte bevilling da vi finder det værende et projekt der understøtter 

landsbyens liv og udvikling 

   

• Allflex Nordic ApS. 

Vi vil støtte projektet da vi finder det meget relevant at støtte en virksomhed, der medvirker til 

genanvendelse af ressourcer. 

 

 

• Lem Ridecenter 

Vi støtter projektet med ansøgte beløb 

 

• Vasehus Rideklub 

Vi giver afslag på projektet, da vi prioriterer støttede midler. Vi anbefaler, at ride klubben søger 

andre fonde. 

 

• Upcycling Scandinavia ApS 

Vi vil støtte projektet, da vi finder det meget relevant at støtte en virksomhed, der medvirker til 

genanvendelse af ressourcer 

 

• Vinde Søpark 

Godt projekt, men vi giver afslag på baggrund af placering i Skive by. 

 

• Thise kultur 

Vi vil støtte projektet med 145.841kr. 

 



• Madværkstedet Asmildkloster (Olav deltog ikke i drøftelse og beslutning pga. inhabilitet) 

Godt projekt. men vi giver afslag på baggrund af placeringen midt i Viborg og med en 

vurdering, at det har begrænset rækkevidde i landdistrikterne.  

 

• Klubhus Hersum-Bjerregrav Idrætsforening 

Vi skønner, at projektet kan være gavnligt for lokalsamfundet, men på grund af ansøgningens 

omfang er der for stor risiko for, at støtten ikke vil komme til udbetaling inden for 

projektperioden. 

 

• Klejtrup Friluftsbad 

Vi vil støtte projektet med 100.000kr. Vi kunne ikke støtte med det ansøgte beløb, da vi har en 

begrænset økonomisk ramme. 

 

 

8. Eventuelt  

Der fremsætte ønske om et punkt på næste bestyrelsesmøde vedrørende koordinators beføjelser 

ved tilretning af ansøgninger. 

 

 

 

 

 
 

 


