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Referat bestyrelsesmøde LAG Skive-Viborg  

Dato: 13. april 2021  

Tid og sted: Kl. 18.30 –21:15 digitalt online møde. 

Deltagere: 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Jens Poulsen  

Solveig Klith Forum 

Mogens Børsting  

Henrik Nørgaard 

Pia Dohn 

Karsten Villadsen 

Olav Nørgaard 

Martin Ditlevsen 

Rikke Østergaard 

Karsten Jørgensen 

Anders Bertel 

 

Koordinator: 

Lene Foged 

 

Afbud/fravær: Ved afbud, send besked til Lene Foged senest d. 10 april 2021. 

 

Suppleanter: 

Signe Bak Jørgensen 

 

 

Dagsorden for mødet er som følger:  

1. Godkendelse af referat fra sidst 
Godkendt 

2. Nyt fra formanden 
Brev til borgmestre vedr. genopretningsmidler. Viborgs kommune har ringet for en 
uddybning. Brev fra Skive Kommune. De deler vores synspunkter i brevet og bakker 
os op. 
Formandsmøde for alle LAG FLAG hvor den nye minister for området Kåre Dybvad 
deltog. Ift genopretningsmidlerne mente han andre ministerier var bedre til at 
administrere dem. Til Koordinationsudvalget blev Frode Thule Jensen fra Nordjylland 
valgt som formand. Han er også valgt til at sidde i Landdistrikternes fællesråd.   
2018 regnskab er godkendt af ERST. Men vi har brugt 289,49 kr. de ikke kan dække. 
Ministeriet har haft revisionsbesøg fra EU og fået en ren påtegning. 
Karsten orienterede lidt om mødet med Landdistrikternes fællesråd. Det havde 
generelt været et godt møde. 

3. Generalforsamling 
18. maj om muligt, hvilket vi endnu ikke ved om er muligt, men der bør ske lempelser 
efter den 6. maj. Steffen kan den 18. maj. Vi arbejder med Bentas Cafeteria. På valg 
er Pia, Martin, Rikke og Carsten V. Vi mangler suppleanter specielt i Viborg området. 
Vi skal have fundet en dirigent. Martin spørger Lone Kastberg om hun eller en anden 
fra Vibland vil være dirigent. Ib Bjerregård kan også være en mulighed. Alternativ 
dato torsdag den 23. september.  

4. Regnskab 2020 og budget 2022. 
Henrik præsenterede budget og regnskab. Vi havde også fået det tilsendt på forhånd. 
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Vi var lidt uklare på hvor pengene vi ikke havde forbrugt stod i regnskabet, men det 
fandt vi ud af. Det er under kortfristet gæld, fordi vi ikke har pengene før vi har 
fakturaer til at dække dem. 
Derudover er udgifter til konsulent steget, men det er et bevidst valg fra bestyrelsens 
side. 
Budget 2022 følger budget 2021. Da budgettet afviger fra det der blev fremlagt på 
sidste generalforsamling, er det besluttet at fremlægge det igen. Vores budget følger 
det tilskud vi har fået tilsagn om fra ministeriet. 
 

4.    Behandling af ansøgninger 

Projekt Vi støtter med 
Det Grønne Hjørne 200.000 
Modulært produktion af fritidshuse i eksisterende bygninger 415.000 

i-GRIND Biomasse Knuser 417.500 
Salgsvogn og udvidelse af kølerum og forøgelse af kølekapacitet 320.000 

Havvindmølleparkernes ikon, Vindebymøllen genrejses på 
Energimuseet 

200.000 

 Harrevig Grønne Samlingshus 
 

0 
Bigum søbad, centrum for Langsø-området, året rundt. 225.000 Betinget 

tilsagn hvis de har 
tilladelser klar på 
skrift inden 1. 
oktober 

Nørreå Natur- og Fritidscenter - multibane 199.500 

Virksomheden Børnenes 0  
Say Oui- moderne brudekjoleforretning og -skrædderi på landet. 0 

Udvidelse af Lagerkapacitet (Brandsikret) samt forbedring af 
kundeoplevelser 

0 

Skur til Landsbypedeller 0 
 Handicap venlig indgangsparti til Byens Butik ApS 
 

0 
Renovering af tag 0 

 

Jens Poulsen, formand                 Rikke Østergaard      Anders Bertel 

 

_______________________________    ____________________________________   ______________________________________ 

 

Henrik Nørgaard                         Karsten Villadsen, næstformand      Karsten Jørgensen 

 

_______________________________    ____________________________________   ______________________________________ 

 

Solveig Klith                                Pia Dohn      Olav Nørgaard  

 

_______________________________    ____________________________________   ____________________________________    

 

Martin Ditlevsen                          Mogens Børsting  

 

 

_______________________________    ____________________________________    
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