Nyhedsbrev, marts 2022

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 hvor vi
løbende opdaterer med billeder og nyheder.

I dette nyhedsbrev kan du læse om:
•
•
•
•
•
•

Region Midtjyllands Landsbypris
Næste LAG ansøgningsfrist
National FLAG Pulje
Nye medlemmer af bestyrelsen
Generalforsamling 2022
Oprettelse af nye LAG’er

Region Midtjyllands Landsbypris
Der er 4 i kamp om Landsbyprisen 2022. Vi har i LAG Djursland indstillet landsbyen Mørke i
Syddjurs kommune. De fire er: Mørke (1.589 indbyggere), Asferg (623 indbyggere), De 7 dale
(1.796 indbyggere), Faster Sogn (883 indbyggere).
Der er tale om lokalområder, der virkelig har fokus på ikke bare at overleve, men skabe de bedste
rammer for et godt liv. Det er områder med ildsjæle, der tager ansvar og brænder for at skabe en
god udvikling, og som i høj grad lykkes med det.

Næste LAG ansøgningsfrist
Næste ansøgningsfrist for at søge LAG tilskud er d. 13. juni 2022, hvor vi håber på mange
kvalificerede ansøgninger. D. 22. juni bliver der holdt bestyrelsesmøde, hvor der bliver taget stilling
til ansøgningerne. Vi har ca. 2 millioner til uddeling i år og det vil være sidste uddeling i den
nuværende programperiode.

National FLAG Pulje
Vi har netop haft NFLAG ansøgningsfrist d. 25. februar. Der er ca. 658.000kr. til uddeling i 2022 og
der bliver holdt bestyrelsesmøde d. 17. marts, hvor bestyrelsen tager stilling til ansøgningerne.
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Næste NFLAG frist er d. 31. august 2022 og ansøgningsskemaet åbner d. 1. juni 2022. Du kan se
mere om NFLAG ordningen her.

Nye medlemmer af bestyrelsen
Nord- og Syddjurs kommuner har hver udpeget 2 medlemmer til at sidde i LAG Djurslands
bestyrelse og Region Midt har udpeget et medlem, for de næste 4 år. Følgende er udpeget:
Fra Norddjurs kommune er udpeget Mads Nikolajsen og Janine Kannegaard Lundager.
Syddjurs kommune har udpeget Sidse G. Vangsted og Laila Sortland er genudpeget.
Region Midt har udpeget Else Søjmark.
Vi byder dem alle velkomne til arbejdet i bestyrelsen

Generalforsamling 2022
D. 21. april kl. 19 gennemfører vi vores årlige generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det
forløbne år, samt beslutning om godkendelse heraf
5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år, samt beslutning om
godkendelse heraf
6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år, samt beslutning om
godkendelse af resultatopgørelse og balance.
7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Der kommer senere en indkaldelse med information om, hvor generalforsamlingen holdes, men
sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Oprettelse af nye LAG’er
Der er i øjeblikket en bekendtgørelse i høring om oprettelse af nye Lokale AktionsGrupper. Det
Bolig- og Planstyrelsens ambition at de nye LAG-foreninger bliver dannet og oprettet i løbet af
2022, så de er klar til at dele tilskud ud allerede i starten af 2023.
Heldigvis er både Norddjurs og Syddjurs Kommuner stadig med på det landkort der udpeger, hvor
der kan oprettes LAG’er.
Vi glæder os til at følge processen, men også til at sætte gang i arbejdet med at oprette en ny LAG
forening på Djursland og forme en ny udviklingsstrategi, der kan sætte rammen for de næste års
udvikling.
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Læs mere om høringen og den nye bekendtgørelse på høringsportalen her. Fristen for at afgive
høringssvar er d. 15. marts 2022.

Venlig hilsen
LAG Djursland
Tlf. 2055 3305
Mail: koordinator@lag-djursland.dk
www.lag-djursland.dk
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