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Sommerhilsen 2020 

Foråret og sommeren 2020 vil gå over i historien. Vores virke i LAG har været påvirket af corona 

pandemien. Vores behandling af ansøgninger måtte udskydes ligesom vores generalforsamling. 

Vi havde ved ansøgningsfristens udløb modtaget 28 ansøgninger. Dejligt med så store interesse for 

vores mulige støtte til udviklingsprojekter i landsbyer og landdistrikter. I år har vi også haft særlig 

fokus på bæredygtige grønne projekter. 

Den store interesse skyldtes dels, at de normalt to årlige ansøgningsrunder i år er samlet i én stor 

runde samt, at det i foråret så ud til, at det ville blive den sidste ansøgningsrunde indtil år 2022. Vi 

havde knap 2.9 millioner kr. til rådighed – ansøgningerne beløb sig samlet til ca. 6.8 millioner kr.  

Følgende virksomheder og foreninger har fået støtte til deres projekter i Skive Kommune: BIRK 

ShampooBars ved Glyngøre. Birkeliv ved Nautrup. N&F Natur & Friluftsliv ved Bøstrup. 

Limfjordens Hus Glyngøre. Roslev Søpark. Søby-Højslev & Dommerby Borgerforening. Skive 

Fjord Camping. Hald Borgerforening. DARE ved Dalgas Plantage. Limfjordsrådets Sekretariat.  

Følgende virksomheder og foreninger har fået støtte til deres projekter i Viborg Kommune: 

Hjarbæk Fjord Camping, Hersom-Bjerregrav Idrætsforening, Mountainbike Spor i Hjermind Skov, 

Karup Kultur-og Forsamlingshus, Mammen Lokalråd.  

 

Den igangværende projektperiode skulle efter planen udløbe med udgangen af dette kalenderår. Det 

ser imidlertid ud til at perioden bliver forlænget med et år. Dette skyldes, at budgettet i EU trækker 

ud, og så har corana situationen sikkert heller ikke gjort det bedre. Erhvervsministeren har således 

meldt ud, at der i 2021 vil blive bevilget et beløb nogenlunde svarende til det vi har at gøre med her 

i 2020.  

Fristen for ny ansøgningsrunde og om, hvorvidt der skal være én eller to har vi i bestyrelsen endnu 

ikke taget stilling til. 

Vi forventer stadig, at en ny projektperiode skal planlægges og igangsættes. Dette vil forventeligt 

tidligst blive sat i gang i 2021.  

De forskellige LAG foreninger landet over har haft stor glæde af medlemskabet af 

Landdistrikternes Fællesråd. Foreningen har kæmpet stærkt for bl.a., at forbedre 

sagsbehandlingstiden i Erhversstyrelsen. Det har hjulpet. Indenfor den seneste måned er der 

kommet skred i straksudbetalinger og nedsættelse af sagsbehandlingstider. 

Ifølge vores vedtægter skal der afholdes ordinær generalforsamling senest 1. maj. Vi kunne ikke 

gennemføre den på retmæssig måde. Der er givet dispensation fra centralt hold til, at afholde 

generalforsamlingen senere end almindeligvis. Vi afholder generalforsamling torsdag den 27. 

august i Stoholm Kultur og Fritidscenter. Vores vedtægter anfører, at der skal være en ligelig 

fordeling af bestyrelsesmedlemmer fra henholdsvis Skive og Viborg kommuner. I den forbindelse 

søger vi nye bestyrelsesmedlemmer fra Viborg, som har interesse i udviklingen i landsbyerne i 

Viborg Kommune. 

Hermed ønskes I alle en god sommer!! 

 

Med venlig hilsen 

Jens Poulsen 


