
 
LAG Midt-Nordvestsjælland 

Skarridsøgade 40, 1. sal 
4450 Jyderup 

www.lag-midtnordvestsjaelland.dk  
 
 
 

    
 

1 

 
 

Referat af ordinær generalforsamling d. 29. april 2015 
Afholdt på Lykkebjerg Bondegårdsferie, Jyderupvej 87, 4291 Ruds-Vedby 

 
1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Max Møller Hansen, som blev valgt ved akklamation uden modkandidater. 
Dirigenten indledte med at konstatere generalforsamlingen for lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtig jævnfør foreningens vedtægter. Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til 
dagsordenen, hvilket ikke var tilfældet. 
 

2. Valg af referent. 
Bestyrelsen foreslog Nynne Friis, som blev valgt ved akklamation uden modkandidater.  
 

3. Valg af stemmetællere. 
Bestyrelsen foreslog Nynne Friis, André Nielsen og Else Nørgaard. De blev valgt uden 
modkandidater. 
 

4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne 
år samt beslutning om godkendelse heraf. 
Dirigenten gav ordet til formand Flemming E. Larsen, som aflagde beretning for det forgangne år.  
 
Ny programperiode  
2014 startede en ny programperiode og den var som sædvanligt forsinket. Fra EU er der mange 
forhandlinger, der skal falde på plads. Landdistriktsprogrammet er et stort budget og det største af 
alle i EU programmerne. Landdistriktsprogrammet er der blevet skåret i, hvilket også betyder at der 
er færre midler til LAG indsatsen, som er minimum 5% af det samlede landdistriktsprogram. 
 
Der har været mange sten på vejen også her i DK, første udfordring var at vores LAG område skulle 
deles op: Odsherred skulle være sammen med to nordsjællandske kommuner; Kalundborg, Holbæk 
og Lejre skulle være sammen; og Sorø skulle være sammen med Slagelse. Vi skrev til By, Bolig og 
Landdistriktsministeren og forklarede, at det var en dårlig løsning. Det samme gjorde de fire 
borgmestre, da de syntes at det samarbejde, der havde været, var tilfredsstillende. Med en så 
markant udmelding fra vores side, og ikke mindst fra de fire borgmestres side, valgte ministeriet at 
de fire kommuner Kalundborg, Odsherred, Holbæk og Sorø igen skulle være sammen, desuden skulle 
Lejre også være med i vores LAG. Den tidligere forenings navn Udvikling Nordvestsjælland måtte vi 
ændre i den nye forening, da Lejre ikke syntes at de var en del af Nordvestsjælland. Derfor det nye 
navn LAG Midt-Nordvestsjælland. 
 
Efter den stiftende generalforsamling har der været travlt i den bestyrelse, der blev valgt på 17 
medlemmer - bestående af personer, der repræsenterer erhverv, foreninger, den almindelige borger 
og politikere. Det første, vi skulle, var at sende en ansøgning om at blive en LAG gruppe, herunder 
alle de formelle ting der følger: begrundelse, bestyrelsens sammensætning, hvordan vi har 
informeret om opstart af den nye forening. Vi har hele tiden været hæmmet af, at de informationer, 
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der skulle komme fra MBBL ministeriet, har været forsinket. Det være sig bekendtgørelser, 
vejledninger og svar på vigtige spørgsmål. 
 
Udviklingsstrategien for den nye programperiode  
For at komme i mål med at få skrevet en ny udviklingsstrategi blev Mette Dinesen og André Nielsen 
projektansat til at udarbejde udviklingsstrategien. Bestyrelsen afholdt et seminar på Bro Mølle kro 
med mange gode ideer og tanker om, hvad en ny strategi skulle indeholde.  
 
Vores vision er LIV i Baghaven:   
Midt-Nordvestsjælland er Københavns kreative baghave, som fastholder og tiltrækker bosætning og 
turisme igennem 
- Lokale fællesskaber 
- Aktiv udnyttelse af de stedbundne ressourcer 

o natur og friluftsliv 
o fødevarer 
o mange aktive seniorer 
o kunst og design 
o kulturhistorie 
o tiloversblevne bygninger og arealer 

Midt-Nordvestsjælland er udklækningssted for innovative løsninger, der optimerer levevilkårene og 
skaber arbejdspladser. 
 
Vi ville gerne have en strategi, som vi kunne arbejde indenfor uden at det var for snævert defineret, 
hvad vi skulle arbejde med. Vi ville også gerne have en strategi, der afspejlede de udfordringer, vi 
har i vores LAG område. I forbindelse med udformningen af strategien skulle der også laves en 
socioøkonomisk analyse. Her viste det sig, at der er stor forskel på befolkningssammensætningen i 
de 5 kommuner, som er i vores LAG. Især Lejre skiller sig ud med betydeligt højere indkomster og et 
højere uddannelsesniveau. Der er også forskel på aldersgennemsnittet, og her er det Odsherred der 
topper. Gennemsnitsalderen i hele LAG Midt-Nordvestsjælland er 42,7 år – i Odsherred 46 år. 
Forskelligheden mellem kommunerne gør det også spændende for bestyrelsen at se muligheder for 
udvikling / støtte til mange forskellige grupper. 
 
Det er da heller ingen hemmelighed, at vi har set på den evalueringsrapport fra sidste 
programperiode med de anbefalinger, der er kommet ud af det arbejde, der er gjort i forbindelse 
med udarbejdelse af rapporten. Mange af de succesfulde projekter vi har haft - og som har været 
med til at skabe liv i lokalområderne, samt skabe nye arbejdspladser, er jo vigtige indikatorer på, 
hvad der godt at støtte. 
 
Opstart med nyt kontor 
Først da vi havde fået godkendt strategien kunne vi gå i gang med at ansætte medarbejdere, 
bestyrelsen valgte at vi skulle ansætte to koordinatorer på fuld tid. Der skulle også være forskel på 
de to profiler vi skulle ansætte, derfor har vi ansat en koordinator, der er den udviklende med det 
opsøgende arbejde, og en koordinator med ansvar for det administrative. Vi mener at dette match 
giver den bedste løsning for drift af kontoret. Til at varetage opgaven har vi ansat Nynne Friis og 
Andre Nielsen. 
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De kontorfaciliteter, vi havde i Kalundborg Kommunes udviklingsafdeling, var blevet for små, og der 
var også ønske fra bestyrelsen om, at vi skulle have et mere centralt beliggende kontor. Derfor var 
vi godt tilfredse med muligheden for at leje kontorlokaler i den gamle stationsbygning i Jyderup, her 
er god plads og et godt stort mødelokale, til bestyrelsesmøder m v. Da der ikke var nogen møbler 
var det også noget der skulle investeres i, det samme med it udstyr. Tidligere havde vi brugt 
Kalundborg Kommunes udstyr og deres it platform. 
 
Gode ansøgninger 
I 2015 har foreningen 5,5 mio. kr. til uddeling og vi har valgt at dele beløbet op i tre dele for at der 
er penge til alle tre ansøgningsrunder. For at komme i gang med de gode projekter, der var ude hos 
projektholderne, så blev det et meget travlt forår vores koordinatorer i LAG Midt-Nordvestsjælland. 
Vi startede først op 1. marts med etablering af kontor, derefter indkaldelse af projekter med frist 8. 
april. Hvor vi valgte at give tilskud til syv projekter. Vi må sige, at vi er kommet godt fra start, der er 
ingen tvivl om at Landdistriktsmidlerne fra LAG er mere kendte nu end da den tidligere 
programperiode startede. 
 
Nye ansøgninger 
Vi vil gerne besøge kommende ansøgere for at vejlede og hjælpe med, at vi får ansøgninger ind der 
passer til den strategi, vi har vedtaget. For at et projekt kan få tilskud, skal det som sagt være en del 
af det vi har skrevet i strategien. Dernæst er der et pointsystem, som projektet bliver vurderet ud 
fra, og da er der et minimum antal point, der skal opnås for at komme i betragtning. Er der mange 
ansøgninger, så vil det være de ansøgninger, der opnår flest point, som vil få første prioritet. 
Pointsystemet er et godt redskab til at lave en ens vurdering af projektansøgningerne, dog vil vi at 
det skal være vores point der vægter højest og ikke ministeriets, hvilket vi vil forsøge at lave om på. I 
den nye programperiode er der et minimumsbeløb for støtte på 50.000,- hvilket vil sige at projekter 
med et budget under 100.000,- ikke kan søge støtte. 
 
Vi har i den foregående programperiode haft stor succes med at støtte store projekter som Røsnæs 
Rundt, Naturpark Åmosen, Geopark Odsherred og Brorfelde, alle sammen projekter der kører godt 
nu og har skabt nogle rammer for mange nye initiativer. Turismen er med disse projekter - noget 
der virkelig er under udvikling i hele Nordvestsjælland. 
Vi ser gerne projekter, der kommer til at gå på tværs af kommunegrænserne og 
samarbejdsprojekter vil i fremtiden blive prioriteret højt.   
 
Den nye bestyrelse er en meget engageret bestyrelse, hvilket lover godt for det fremtidige arbejde i 
LAG Midt-Vestsjælland. Vores to koordinatorer gør også et virkeligt godt stykke arbejde, de blev 
kastet ud i nogle næsten umulige opgaver på meget kort tid. 
Projekterne ligger derude og vi vil gerne være med til at få dem realiseret. Derfor kontakt vores 
koordinatorer og lad os sammen skabe vækst og bedre levevilkår i det midt-nordvestsjællandske. 
 
Uddrag af debatten efter aflæggelse af beretningen: Det blev uddybet, at der til den første 
ansøgningsrunde i 2015 ikke var alle projekter, der blev indstillet til endeligt tilsagn. En 
projektholder blev bedt om at uddybe dele af deres projekt, og to projekter fik afslag. Lige ledes 
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blev der gjort opmærksom på, at der også grundet de begrænsede midler ikke altid kan gives fuldt 
beløb. Nynne Friis fortalte om de minimis grænsen for erhvervsprojekter. Der blev spurgt ind til, 
hvad bestyrelsen ser på når de prioritere projekter, betyder det noget at man har søgt før? Hertil 
svarede formand Flemming Larsen ”Nej, så længe det er gode nye projekter er vi åbne”. Han 
præciserede også, at LAG’en ikke kan støtte drift.  
 
Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt ved akklamation. 
 

5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om 
godkendelse af resultatopgørelse og balance. 
André Nielsen forelagde foreningens årsregnskab for 2014, som udviste et overskud på 19.699 kr. 
Resultatopgørelse og balance blev herefter godkendt ved akklamation uden bemærkninger. 
 

6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om 
godkendelse heraf. 
André Nielsen fremlagde drifts- og likviditetsbudget for 2015 og 2016. Det blev bemærket, at der i 
budgettet er budgetteret med et driftstilskud fra de fem kommuner på 75.000 kr. pr. år pr. 
kommune. Dette tilskud er ikke endeligt vedtaget af kommunerne. Drifts- og likviditetsbudgetterne 
blev herefter godkendt ved akklamation. 
 

7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9. 
På valg var bestyrelsesmedlemmerne: Hans Jørgen Olsen, Tupaarnaq Lennert, Alice Faber, Mogens 
Anholm og Helle Schummel, samt suppleanterne: Johan Ib Hansen og Jesper Reumert. Alle på valg 
var villige til at modtage genvalg, og da der ikke blev opstillet modkandidater, var der genvalg til 
alle ved akklamation. Formanden var ikke på valg i år. 
 

9. Valg af revisor. 
Bestyrelsen foreslog SMJ Revision, som blev valgt uden modkandidater. 
 

10. Eventuelt. 
Der var ikke nogen, som havde noget til punktet eventuelt. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden, erklærede generalforsamlingen for opløst og nedlage sit 
hverv. Formand Flemming E. Larsen takkede Max M. Hansen for at have påtaget sig hvervet som 
dirigent. 

 
 
Jyderup, d. __________________________ 
 
 
____________________________________ _______________________________________ 
Dirigent Max M. Hansen   Formand Flemming E. Larsen 
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