Nyhedsbrev, juli 2017

Nyheder fra LAG Djursland
Her følger de seneste nyheder fra vores arbejde med udvikling af landdistrikter og fiskeriområder.
Husk også at besøge vores hjemmeside www.lag-djursland.dk eller følg os på facebook.

I dette nyhedsbrev kan du læse om:








Generalforsamlingen
Næste ansøgningsfrist og informationsmøde
Temaaften d. 31. august
LAG på folkemødet
Eurofish magazine
Facebook
Sommerferie

Generalforsamlingen
Efter vores generalforsamling d. 25. april er der nu sat et nyt hold i LAG bestyrelsen. Flemming
Petersen havde inden generalforsamlingen fortalt, at han efter seks år på formandsposten, var klar
til at give stafetten videre. Generalforsamlingens valg faldt på Marianne Als Nielsen, Knebel, der
har været næstformand det sidste år.
”Jeg er meget glad for at stå i spidsen for LAG Djursland. Det er et givende og spændende
arbejde. Jeg er formand for en stor bestyrelse med megen forskelligartet viden og indsigt indenfor
mange områder. Jeg er sikker på, at vores kommende ansøgere til LAG projekter vil få en saglig
og kompetent behandling.” siger Marianne om valget til formandsposten og fortsætter:
”Traditionelt får vi mange ansøgere både til erhverv og rammevilkår, og også til kystfiskeri, så vi
kunne godt bruge nogle flere penge at dele ud af. Derfor håber jeg stadig på, at Regering og
Folketing vil bidrage med nationale midler udover de penge, vi får fra EU. Det er der brug for, for at
videreudvikle erhverv og levevilkår på landet. De ekstra midler vil være givet godt ud og være med
til at gøre det attraktivt at arbejde og bo på Djursland.”
Derudover blev der valgt tre nye medlemmer til bestyrelsen ligesom Karen Østergaard kort tid
inden blev udpeget som ny repræsentant fra Syddjurs Kommune, efter Rønnaug Engstad Laursen
havde valgt at trække sig. Mads F. Petersen, Ebeltoft, siger om sit valg til bestyrelsen:
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”Jeg har i en årrække fulgt LAG Djursland, bl.a. som dirigent på deres årlige generalforsamling, og
jeg har været imponeret over det arbejde LAG laver og specielt det spinoff som LAGs støtte giver i
forhold til aktiviteter og arbejdspladser. Jeg håber via af mit netværk at kunne bidrage til at
mange gode og levedygtige projekter gennemføres.”
Anette Okkerholm Jensen, Vivild, er også ny i bestyrelsen og har selv gennemført to LAG-støttede
projekter i virksomheden Hekla Aps i Allingåbro. ”Jeg har valgt at gå ind i bestyrelsen, da jeg
igennem mine to egne projekter, blev fascineret af det arbejde som LAG Djursland laver. Det er
vigtigt at hjælpe andre i min optik, så derfor er det fedt, at jeg kan være med til at give mit
bidrag.”
Bestyrelsen består nu af:
Vibeke Binnerup
Marianne Als Nielsen, formand, (FU)
Marianne Lynæs Larsen (nyvalgt)
Hilding Hvid
Christian Thomsen, (FU)
Anette Okkerholm Jensen (nyvalgt)
Niels Mygind
Mads F. Petersen (nyvalgt)
Lotte Jensen, kasserer, (FU)
Tage Mogensen
Lasse Skov, næstformand, (FU)
Nils Hellwig Christensen

Udpeget fra Kommunalbestyrelsen i Norddjurs:
Bente Hedegaard
Torben Bach Sørensen
Udpeget fra Byrådet i Syddjurs:
Jørgen Brøgger
Karen Østergaard (nyudpeget)
Udpeget fra Region Midtjylland/Vækstforum:
Niels Erik Iversen

Næste ansøgningsfrist og informationsmøde
Vores næste ansøgningsfrist er torsdag d. 14. september 2017 og henvender sig udelukkende til
erhvervsprojekter under LAG og FLAG. Hvis du vil vide mere om, hvilke projekter vi giver tilskud
til og hvordan man søger, kan du komme til informationsmøde tirsdag d. 15. august kl. 17 på
Allingåbro Hotel. Husk tilmelding til koordinator@lag-djursland.dk.

Temaaften d. 31. august
Torsdag d. 31. august holder vi temaaften for alle interesserede
om samarbejde og projekter på tværs af landsbyer. Tre
oplægsholdere fortæller om deres erfaringer med samarbejde på
tværs, herefter en kort workshop og masser af mulighed for at
netværke over en let aftensmad. Vi håber mange har lyst til at
deltage og allerede nu vil sætte kryds i kalenderen. Det endelige
program kommer efter sommerferien, så hold øje med vores
facebook og hjemmeside.
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LAG på folkemødet
I juni måned var 15 LAG-koordinatorer samlet på Bornholm,
hvor der blev besøgt flere spændende LAG og FLAG støttede
projekter, diskuteret LAG/FLAG arbejde og projektudvikling.
Torsdag til søndag var der folkemøde med mange
spændende debatter om landdistriktsudvikling og fremtiden
for vores fiskeriområder.

Fredag lavede LAG-koordinatorerne en pop-up-shop på
hovedgaden og fortalte alle der vil lytte om LAG og FLAG og
de mere end 70 mio. kr., der hvert år uddeles på landsplan.
Det blev til mange gode snakke og der blev uddelt en masse
flyers og udviklingsstrategier.

Eurofish magazine
April nummeret af Eurofish Magazine havde fokus på fiskeriet i
Danmark. Det blev blandt andet til artikler om to af vores FLAG støttede
projekter (Nordisk Tang og Kattegat Seaweed) og en artikel om LAG
Djurslands arbejde med FLAG tilskuddet. Læs alle tre artikler på s. 40 til
45 her.

Facebook
Vil du gerne se billeder fra vores gode projekter og arbejde på Djursland? Så
følg os på facebook, hvor vi jævnligt opdaterer med billeder og nyheder fra
projekter, konferencer, informationsmøder, indvielser og meget mere.
Hvis du vil vide, hvad de andre LAG’er i Danmark pusler med, kan du søge på
#’et #viudviklerpålandet som LAG’erne fremover vil bruge.
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Sommerferie
LAG Djursland holder sommerferie fra d.14. juli til d. 7. august og igen fra d. 18 til 28. august.

Venlig hilsen – og rigtig god sommer!
LAG Djursland
Tlf. 2055 3305
Mail: koordinator@lag-djursland.dk
www.lag-djursland.dk
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