LAG – Sydsjælland
www.lag-sydsjaelland.dk

Medlemsinformation december 2016

Bestyrelsesmøde/Indstillingsmøde den 12. september 2016
Til LAG Sydsjælland bestyrelses indstillingsmøde den 12. september 2016 indstillede bestyrelsen følgende
projekter til tilsagn:
Thorsborg Forsamlingshus
Gemba Innovation
Traneholt Landhandel
Fanefjord ældrecenter
Faxe Kommune
Møn Højskole

Indretning af lokaler til samvær for børn og unge.
Madsamling projekt med salg af lokale fødevarer
Udvidelse af gårdbutik
Fitness Park
Prismet – udsigtsplatform ved kalkbruddet
Køkkenfaciliteter m.v. på ny højskole

Møn Højskole har dog, inden projektet blev indsendt til tilsagn, trukket sin ansøgning tilbage
Bestyrelsesmøde/Indstillingsmøde den 5. december 2016
Projektmidlerne for 2016 er opbrugt (bortset fra de midler der var afsat til Møn Højskole, som vil blive
overført til 2017). På indstillingsmødet den 5. december 2016 tog bestyrelsen hul på 2017 projektmidlerne og
behandlede 7 ansøgninger. 3 af disse ansøgninger valgte bestyrelsen at indstille til tilsagn i starten af januar
2017.
Geocenter Møn
Edu Caching
Isle og Møn

Ny legeplads ved Geocenteret
App der kombinerer indlæring og motion
Gin produktion af lokale botaniske ingredienser

Flere af de 4 projekter, der fik afslag blev opfordret til at revidere/forbedre deres ansøgning, så disse
projekter ser vi måske igen på et kommende indstillingsmøde.
I forlængelse af bestyrelsesmødet drøftede bestyrelsen om LAG Sydsjællands udviklingsstrategi, nu efter 2
år i drift, burde revideres. Bestyrelsen konstaterede at støtten til Erhvervsprojekter i 2015 – 2016 udgjorde en
større andel (67 %) end Udviklingsstrategien forudsatte (55 %).

Bestyrelsen syntes principielt at det var spændende med de mange Erhvervsprojekter, der ville betyde nye
arbejdspladser i området , men besluttede dog at forsøge at fremme Rammevilkårs/Landsby projekter bl.a.
gennem øget hjælp og vejledning til ansøgere indenfor denne kategori.
Bestyrelsen fandt, at det ikke var nødvendigt eller ønskværdigt at ændre Udviklingsstrategien
Dead line for ansøgninger til næste indstillingsmøde
Seneste frist for indsendelse af ansøgninger til næste indstillingsmøde er mandag den 30. januar 2017
Generalforsamling mandag den 27. marts 2017
LAG Sydsjælland afholder Generalforsamling mandag den 27. marts 2017, så sæt allerede nu kryds i
kalenderen. Generalforsamlingen afholdes hos Business Faxe, Industrivej 2 i den tidligere Rønnede
kommune administrationsbygning.
Vi arbejder på at finde en interessant foredragsholder, der forud for selve generalforsamlingen kan berige os
alle.
Halvdelen af bestyrelsen er på valg på generalforsamlingen. LAG Sydsjællands bestyrelsesmedlemmer skal i
henhold til vedtægterne være fornuftig geografisk fordelt i Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner og
bestå af medlemmer der repræsenterer borgere, foreninger, erhvervsliv og offentlige myndigheder.
Bestyrelsen burde også have en rimelig fordeling af mænd og kvinder, og her kniber det, idet bestyrelsen
består af 3 kvinder og 16 mænd. På generalforsamlingen er der mulighed for at rette op på dette forhold.
Glædelig Jul og Godt Nytår
På bestyrelsens vegne

Ivan Tolborg
Formand LAG Sydsjælland

Medlemsbrevet udsendes til alle personer som LAG Sydsjælland har registreret som medlemmer. Ønsker du
ikke at modtage medlemsbrevet og være medlem af LAG Sydsjælland må du via lag@patriotisk.dk give
meddelelse herom.

