
Referat af bestyrelsesmøde LAG Skive-Viborg  

Dato: Tirsdag den 26. februar 2019  

Tid og sted: Kl. 17.00-21.30 Hald Borgerhus, Ørslevklostervej 140, 7840 Højslev 

Deltagere: 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Jens Poulsen  

Karsten Villadsen 

Rikke Østergaard 

Jan Høst 

Solveig Klith Forum 

Gudrun Bjerregaard 

Pia Dohn 

Martin Ditlevsen  

Mogens Børsting  

Olav Nørgaard 

Henrik Nørgaard 

Koordinator: 

Lene Foged 

Afbud:  

Eventuelle afbud blandt bestyrelsesmedlemmer skal ske senest torsdag d. 21. februar 

til e-mail: fundingyou@outlook.dk 

Ønsker suppleanter at deltager tilmelder man sig senest den 21. februar. 

 

Dagsorden og referat for mødet er som følger:  

1. Velkomst v. formanden  

2. Indlæg fra Hugo Thomsen fra Hald Borgerhus 

Et meget fint Indlæg fra Hugo Thomsen om Hald Borgerhus 

3. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde den 10. december 2018  

Generalforsamling den 9. april er ikke Hald borgerhus men i Savillas Lundø. 

4. Nyt fra formand 

Positive kommentar til udsendte nytårsbrev.  
Landdistrikternes Fællesråd  

Vi har ansøgt om medlemskab. Indkaldelse til generalforsamling den 29. marts, kl. 09.30 – 15.00 i Billund er 
modtaget. Fmd. rundsender indkaldelse. Eventuelle deltagere fra bestyrelsen tilmelder sig hos formanden. 
Vi har 2 delegerede, derudover er flere velkomne. 

 

 
 

mailto:fundingyou@outlook.dk


Ansøgninger til Skive og Viborg kommuner. 

Vi har søgt et tilskud til på 150.000kr. til drift ved Skive og Viborg Kommune. 

Vi skal sikre at kommunerne ikke får ejerskab eller indflydelse på vores beslutninger i forbindelser med              
projektansøgninger. 

Ansøgninger til kommuner og andre til vores drift sendes fremover til godkendelse i bestyrelsen. 

Region Midtjyllands landsbypris, afgøres i marts.  
Vi har indstille fjordklyngen til prisen.  

Generalforsamling den 9.april kl. 18.00. Sted:  Sevillas Drivvejen 16, Lundø 7840 Højslev. 

Følgende er på valg: Karsten Villadsen, Martin Ditlevsen, Pia Dohn og Rikke Østergaard. 
Bjarne Gommesen kontaktes for varetagelse af dirigentopgaven ved generalforsamlingen 
 
5. Status på vores økonomi v. kassereren  

Regnskab 2018 – budget 2019 

Der ingen Kommentar til den udsendte økonomiske oversigt 2018, som viser regnskabsresultatet for 2018. 
Budget 2019 lægges i forlængelse af 2018. 

6. Status på projekter mm. v. koordinator  

Hjemmeside er ikke opdateret og den nye platform er ikke klar. Nuværende hjemmeside opdateres snarest 

muligt. Afventer stillingtagen til om arbejdet med de ny platforme skal fortsætte. 

Årsrapport: Er tiltrådt med tilføjelser fra bestyrelsen. Koordinator færdiggør og indsender. 

 

7. Gennemgang af ansøgninger med efterfølgende bevillinger 

• Ansøgningsfrister bør overholdes ansøgning og bilag skal være modtaget af LAG på besluttet 

ansøgningsdato. 

• Koordinator yder rådgivning til at ansøger til at kunne indsende fyldestgørende ansøgninger inden 

for ansøgningsfristen. 

 

Ansøgning 5203. Spøttrup borg og Spøttrupegnen:  Et fint projektmål, men det er svært gennemskuelig om 

hvad det konkrete indhold er. Vi vil sagsbehandle en eventuel ny mere konkret ansøgning. 

Ansøgning 5175. Nordic-”Oysters sauce” Et godt projekt der er bæredygtig og følger LAGS 

udviklingsstrategi. Ansøgning imødekommes med 101.000kr 

Ansøgning 5206. Brænderiet Eksperimentarium med gin- have & parfume destilleri: Godt projekt vi 

bevilliger 200.000kr. 

Ansøgning 5055. Udvikling af Pintrip. Ansøgning bevilliges med 100.000kr. til udgivelse af bogen og 

markedsføring. 

Ansøgning 5167. E-Sport i Spøttrup Motion & Sport. Godt projekt der vil understøtte et aktivt 

ungdomsmiljø i lokalområdet. Ansøgning bevilliges med 100.000kr. til udstyr. 



Ansøgning 5163 Klejtrup friluftsbad. Ansøgning bliv ikke bevilliget. Vi finder at finansiering er usikker. Vi vil 

sagsbehandle en eventuel ny mere konkret ansøgning. 

Ansøgning 5166 Både og Cafeområde ved Stillehavet. Ansøgning bevilliges med 100.500kr.   

 

 8. Eventuelt  

 

 

 

 

____________________    _______________________    ________________________ 

Jens Poulsen, formand                 Rikke Østergaard                       Gudrun Bjerregaard   

 

 

_______________________________    ____________________________________   ______________________________________ 

Henrik Nørgaard                         Karsten Villadsen, næstformand                         Jan Høst     

 

 

_______________________________    ____________________________________   ______________________________________ 

Solveig Klith                                Pia Dohn                        Olav Nørgaard  

 

 

_______________________________    ____________________________________    

Martin Ditlevsen                          Mogens Børsting  

 

 

 

 

 

 

                                                          


