
LAG Skive-Viborg 

Sommerhilsen 2021 

”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. ” 

Således startede jeg sidste års sommerhilsen. Vi har også i dette forår været påvirket af pandemien. 

Vi har dog behandlet ansøgninger forholdsvis rettidigt, denne gang på et digitalt møde. Vi har valgt 

at udskyde vores generalforsamlingen under indtryk af de forsamlingsbetingelser, som er gældende. 

Generalforsamlingen afholdes på Bentas Cafeteria torsdag den 23. september kl. 19.00. 

Mødeindkaldelse vil blive tilsendt. 

Behandling af ansøgninger ved første ansøgningsrunde i år fandt sted den 13. april. 

14 ansøgere havde søgt tilskud til deres spændende projekter. Der var desværre ikke penge nok til at 

kunne støtte alle projekter, så bestyrelsen måtte prioritere og vurdere de enkelte ansøgningerne ud 

fra hvilke projekter, der vil kunne bidrage mest i landdistriktsområderne i form af vækst, 

arbejdspladser, udvikling, turisme, byforskønnelse og naturoplevelser, og man har valgt at støtte 7 

projekter. 

Følgende virksomheder har fået støtte til deres spændende projekter i Skive Kommune:  

 

 Rettrup Kjær Friland får 320.000 kr. i støtte til mobil salgsenhed og større kølerum. 

 Virksomheden Kærgårdsvej 25 i Rødding har fået 415.000 kr. i støtte til udvikling af Tiny 

House - modulær produktion af fritidshuse. 

 Grønning Smede & Maskinforretning har opnået 417.500 kr. i støtte til udvikling af en 

special maskine. 

 

I Viborg Kommune har følgende virksomheder og foreninger fået støtte: 

 Verdenskortet i Klejtrup har fået 200.000 kr. i støtte til udvikling af et nyt 

oplevelsesområde. 

 Energimuseet ved Tange får 200.000 kr. i støtte til udstilling af en stor havvindmølle. 

 Bigum Forsamlingshus får 225.000 kr. i støtte til etablering af en saunaplatform ved Bigum 

Søbad  

 Nørreå Natur & Fritidscenter tildeles 199.000 kr. i støtte til etablering af en multibane. 

Næste ansøgningsfrist er d. 11. oktober 2021. 

 

Vi glæder os i bestyrelsen over, at Skals efter vores indstilling er blevet tildelt Region Midtjyllands 

landsbypris på 150.000 kroner. Hjertelig tillykke!! 

 

Hermed ønskes I alle en god sommer!! 

 

Med venlig hilsen 

Jens Poulsen 


