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Medlemsinformation marts 2016

2015 blev et godt år for LAG Sydsjælland
LAG Sydsjællands første år i drift er forløbet meget fint. Vi afholdt 2 informationsmøder med pæn stor
tilslutning og på 3 bestyrelsesmøder/indstillingsmøder indstillede vi i alt 11 projekter til støtte. Alle de 11
projekter, fik tilsagn fra ministeriet.
Møn Is
E47 Erhvervspark
Lilliendal Skolehave
Tybjerg Privatskole
TEG Power Supply
Faxe Ladeplads Miniby

Næstved Erhvervsforening
Kysøko
Camp Adventure
Roklubben Viking
Car Bike

Der er tale om en god blanding af store og mindre projekter og en god blanding af erhvervsprojekter og
projekter med udvikling af landsbyer og landdistrikter - med en overvægt af erhvervsprojekter
Bestyrelsesmøde/Indstillingsmøde den 7. december 2015
Den 7. december tog bestyrelsen hul på rammebevillingen til projekter for 2016 da bestyrelsen for LAG
Sydsjælland afholdt bestyrelsesmøde/indstillingsmøde.
3 projekter blev behandlet og bestyrelsen besluttede at indstille følgende 2 projekter til tilsagn.
Hotel Møn i Stege
Vikingelanghus i Tappernøje
.Næste projekt indstillingsrunde
Deadline for den næste projekt indstillingsrunde er den 1 april 2016, men indsend gerne ansøgninger før.
Ansøgninger vil blive behandlet af bestyrelsen på et indstillingsmøde den 2. maj 2016

Opdeling af LAG eller ej.
Hele LAG ordningen er nu, i forbindelse med dannelsen af den nye regering i sommer, blevet underlagt
Erhversstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet. I november udsendte minister Troels Lund Poulsen
en ny bekendtgørelse der gav mulighed for at de forholdsvis store LAGér, der blev dannet i 2014, kunne
opdeles, således at hver kommune, som tidligere, kunne få sin egen LAG. Opdelingsideen blev af ministeren
yderligere begrundet ved et møde den 8. december, hvortil alle LAG formænd og borgmestre var indbudt.
Allerede på bestyrelsesmøde den 7. december besluttede LAG Sydsjællands bestyrelse at man ikke ønskede
at opdele LAG Sydsjælland i 2-3 mindre LAGér.
Generalforsamling 11. april 2016
LAG Sydsjælland afholder sin ordinære generalforsamling mandag den 11.
april 2016 kl. 19,00 på kursuscenteret Smålandshavet, Alléen 44, 4736
Karrebæksminde
Generalforsamlingen starter med et indlæg af seniorrådgiver ph.d. ved
Københavns Universitet Hanne Tanvig, der har mange års erfaring med
lokale initiativer i landsbyerne. Hun har sammen med en række landsbyer for
nylig vist, hvordan der kan skabes mere udvikling, og at det bl.a. handler om
ny organisering. Et led her kan være en ny type andelsforeninger.
Mange ildsjæle i landsbyer vil kunne få inspiration af Hanne Tanvigs
interessante forskning, som hun deler med os før generalforsamlingen.
Bekræftelse af medlemskab af LAG Sydsjælland
Ifølge LAG Sydsjællands vedtægter skal et medlemskab af foreningen LAG
Sydsjælland bekræftes en gang årligt og senest før afholdelse af den ordinære generalforsamling.
Hvis du deltager i generalforsamlingen (husk tilmelding) behøver du ikke at bekræfte medlemskabet.
Hvis du ikke deltager i generalforsamlingen, men fortsat ønsker at være medlem af LAG Sydsjælland skal du
sende en mail til lag@patriotisk.dk og bekræfte dit medlemskab af LAG Sydsjælland

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Ivan Tolborg
Formand LAG Sydsjælland

