
 

Referat bestyrelsesmøde LAG Skive-Viborg  

Dato: 23. april 2020  

Tid og sted: Kl. 18.30-21.30 hos Rikke, Jelsevej 132 (Lundø), 7840 Højslev 

Deltagere: 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Jens Poulsen  

Rikke Østergaard 

Jan Høst 

Solveig Klith Forum 

Mogens Børsting  

Henrik Nørgaard 

Inhabile 

Pia Dohn 

Martin Ditlevsen 

Olav Nørgaard 

Karsten Villadsen 

 

Koordinator: 

Lene Foged 

Afbud: Gudrun Bjerregaard 

 

Dagsorden for mødet er som følger:  

1. Velkomst v. formanden  

2. Gennemgang af ansøgninger og efterfølgende bevillinger. 

 

BIRK ShampooBars, opgradering af produktions lokaler og materiel 

Afgørelse: Vi støtter med det fulde beløb 69.300 kr. da det falder ind under LAGs målsætning for erhvervsudvikling.  

Projektets hovedformål lever op til følgende kriterie for bæredygtig udvikling: 2. Projektet fremmer klima- og 

miljøtiltag, Fx test og demonstration af grønne løsninger  

Facilitetsudbygning til Langesgaards nye liv 

Afgørelse: Vi giver afslag på ansøgningen da vi har begrænset midler og mange ansøgninger. 

Birkeliv 

Afgørelse: Vi støtter med det fulde beløb 110.000 kr. da det falder ind LAGs målsætning for erhvervsudvikling. 

Projektets hovedformål lever op til følgende kriterie for bæredygtig udvikling: 2. Projektet fremmer klima- og 

miljøtiltag, Fx test og demonstration af grønne løsninger 

Nyt Spejderhus i Roslev KFUM Spejderne 

Afgørelse: Vi giver afslag på ansøgningen da vi har begrænset midler og mange ansøgninger. 

Videreudvikling Fisketuren går til Limfjorden Skive-Viborg 

Afgørelse: Vi støtter med det fulde beløb 150.000 kr. da det falder ind under LAGs målsætning for erhvervsstøtte. 

Mere friluftsliv i Skive og Limfjorden  

Afgørelse: Vi støtter med det fulde beløb 54.717,82 kr. da det falder ind under LAGs målsætning for erhvervsstøtte. 

Projektets hovedformål lever op til følgende kriterie for bæredygtig udvikling: 4. Projektet skaber øget/ny adgang til 

natur, nye naturoplevelser og/eller naturbevarende tiltag 



Modernisering af swimmingpool på Hjarbæk Fjord Camping 

Afgørelse: Vi støtter med det fulde beløb 432.166 kr. da det falder ind under LAGs målsætning for Erhvervsstøtte. 

Teknologi spring i mindre virksomhed via Grøn omstilling 

Afgørelse: Vi giver afslag på ansøgningen da vi har begrænset midler og mange ansøgninger. 

Kantine og fællesareal i klubhus Hersom-Bjerregrav Idrætsforening 

Afgørelse: Vi støtter med det fulde beløb 275.000 kr. da det falder ind undermed LAGs målsætning for rammevilkår 

Pedersborg Vin - en oplevelse med vin og gastronomi 

Afgørelse: Vi giver afslag på ansøgningen da vi har begrænset midler og mange ansøgninger. 

Mountainbike Spor i Hjermind Skov ved Bjerringbro 

Afgørelse: Vi støtter med 200.000 kr. da det falder ind under LAGs målsætning for rammevilkår. 

Projektets hovedformål lever op til følgende kriterie for bæredygtig udvikling: 4. Projektet skaber øget/ny adgang til 

natur, nye naturoplevelser og/eller naturbevarende tiltag 

Modernisering af byens samlingspunkt - Karup Kultur- og Forsamlingshus  

Afgørelse: Vi støtter med 200.000 kr. da det falder ind under LAGs målsætning for rammevilkår. Ved eventuelle 

tilbageløbsmidler har projektet anden prioritet. 

Limfjordens Hus, udstillingsvindue for Limfjordens produkter 

Afgørelse: Vi støtter med det fulde beløb 62.000 kr. da det falder ind under LAGs målsætning for erhvervsstøtte. 

Roslev Søpark - fra bypark til søpark 

Afgørelse: Vi støtter med 200.000 kr. da det falder ind under LAGs målsætning for rammevilkår. 

Projektets hovedformål lever op til følgende kriterie for bæredygtig udvikling: 4. Projektet skaber øget/ny adgang til 

natur, nye naturoplevelser og/eller naturbevarende tiltag 

Unik kursus/konference-, og selskabsfacilitet - DARE ApS. 

Afgørelse: Vi støtter med det fulde beløb 79.200 kr. da det falder ind under LAGs målsætning for erhvervsstøtte. 

Rekreative tiltag i forbindelse med skovrejsning i Nr. Søby 

Afgørelse: Vi støtter med 140.289 kr.  da det falder ind under LAGs målsætning for rammevilkår. Ved eventuelle 

tilbageløbsmidler har projektet første prioritet. 

Projektets hovedformål lever op til følgende kriterie for bæredygtig udvikling: 4. Projektet skaber øget/ny adgang til 

natur, nye naturoplevelser og/eller naturbevarende tiltag 

Campinghytter - tilbygning & renovering 

Afgørelse :Vi støtter med 692.778 kr. da det falder ind under LAGs målsætning for erhvervsstøtte. 

Borgerens bænk i Lunden i Rødkærsbro 

Afgørelse: Vi giver afslag på ansøgningen da vi har begrænset midler og mange ansøgninger 

Ekspansion af varesortiment – Elenas 

Afgørelse: Vi giver afslag på ansøgningen da vi har begrænset midler og mange ansøgninger. 

Rødding efter 2020: Sammen om forretningsudvikling 

Afgørelse: Vi giver afslag på ansøgningen da vi har begrænset midler og mange ansøgninger. 

Harrevig Grønne Samlingshus 

Afgørelse: Vi giver afslag på ansøgningen da vi har begrænset midler og mange ansøgninger. 

Flowus ApS - Egen hudplejeserie med CBD og Kukuiolie 

Afgørelse: Vi giver afslag på ansøgningen da vi har begrænset midler og mange ansøgninger. 

Ørum Torv, udvikling 

Afgørelse: Vi giver afslag på ansøgningen da vi har begrænset midler og mange ansøgninger. 



Anlæg af Padel bane ved Spøttrup Kulturhal 

Afgørelse: Vi giver afslag på ansøgningen da vi har begrænset midler og mange ansøgninger. 

Grønne oplevelser i naturen. 

Afgørelse :Vi støtter med det fulde beløb 71.072 kr. da det falder ind under LAGs målsætning for rammevilkår. 

Boldbur/Multibane - Mammen Lokalråd  

Afgørelse: Vi støtter med det fulde beløb 150.937 kr. da det falder ind under LAGs målsætning for rammevilkår.  

Vridsted Flagallé 

Afgørelse: Vi giver afslag på ansøgningen da vi har begrænset midler og mange ansøgninger. 

Opførsel af maskinhal Skive Fjord Camping 

Afgørelse: Vi giver afslag på ansøgningen da vi har begrænset midler og mange ansøgninger. 

 

7. Evt. Jens indkalder til bestyrelsesmøde sidst i maj eller først i juni. 

 

 

 

 

____________________    _______________________    ________________________ 

Jens Poulsen, formand                 Rikke Østergaard                       Gudrun Bjerregaard   

 

 

_______________________________    ____________________________________   ______________________________________ 

Henrik Nørgaard                         Karsten Villadsen, næstformand                         Jan Høst     

 

 

_______________________________    ____________________________________   ______________________________________ 

Solveig Klith                                Pia Dohn                        Olav Nørgaard  

 

 

_______________________________    ____________________________________    

Martin Ditlevsen                          Mogens Børsting  

 


