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Generalforsamling 20. april 2015
Den lokale aktionsgruppe LAG Sydsjælland afholdt ordinær generalforsamling den 20. april 2015 i
Tappernøje Forsamlingshus.
På generalforsamlingen blev Elise Dyrløv Olsen indvalgt i bestyrelsen og afløste Anders Haar Olsen, der
blev valgt som 2. suppleant. Werner Wittmann blev valgt som 1. suppleant. Vedlagt en fortegnelse over
bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, koordinatorer og kommunale kontaktpersoner.
Tilsagn til 3 projekter
Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter gav medio juni tilsagn til de 3 projekter som LAG Sydsjælland
indstillede til tilsagn på bestyrelsesmødet/indstillingsmødet den 23. marts. Det drejer sig om:
Erhvervspark E47
Møn IS
Tybjerg Privatskoles Støtteforening
Bestyrelsesmøde/Indstillingsmøde den 22. juni 2015
På indstillingsmøde den 22. juni fik bestyrelsen forelagt 5 projekter. Bestyrelsen besluttede at indstille alle 5
projekter.
Faxe Ladeplads Miniby – værksted
Kysøko – udvikling og produktion af nye økologiske æblemost produkter
Camp Adventure – forprojekt til stort turistprojekt
Projekt Grøn Strømforsyning til røggasventilator
Liliendal Skolehaver – (dog under forudsætning af afklaring af et par forhold)
Næste projekt indstillingsrunde
Deadline for den næste projekt indstillingsrunde er den 1. september 2015, men indsend gerne ansøgninger
før. Ansøgninger vil blive behandlet af bestyrelsen på et indstillingsmøde den 21. september

Medlemsarrangement - fundraising
Sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag den 20. oktober, hvor LAG Sydsjælland indbyder til seminar, hvor
Torben Stenstrup vil fortælle om fundraising.
Torben Stenstrup er født i 1973 og skrev som 19-årig
spejderleder sin første ansøgning til en fond. Siden 2004
har Torben arbejdet som selvstændig konsulent og
understøttet udviklingen i en lang stribe frivillige
organisationer og private virksomheder.
Sidste år skrev Torben bogen "Tak for donationen, Hr.
Fond", som er målrettet ildsjæle i landets mere end
100.000 foreninger.
Her kan hentes masser af ideer og viden om at skaffe
penge fra fonde til projekter i foreninger, landsbyer og
virksomheder og til at hjælpe med egenfinansieringen til
LAG projekter.
Det er endnu ikke besluttet hvor arrangementet skal
afholdes, men det hører du nærmere om senere.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Ivan Tolborg
Formand LAG Sydsjælland

Såfremt du ikke ønsker medlemsinformation eller anden information fra LAG Sydsjælland fremover kan du afmelde
ved at sende en mail derom til lag@patriotisk.dk

