Kære medlem af LAG Odder-Hedensted,

Generalforsamling
Hermed indkaldelse til vores generalforsamling onsdag den 20. april kl. 19 i Pakhuset,
Banegårdsgade 5 i Odder. (Flere bilag og nærmere information findes på vores hjemmeside.)

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 af resultatopgørelse og balance.
6 Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om
godkendelse heraf.
7 Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
8 Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9.
9 Valg af revisor.
10 Eventuelt.

Program:
Generalforsamling
Fremvisning af Pakhusets LAG-projekter
Indlæg om Borgerbudgettering i Hedensted Kommune
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Lokaldrevet udvikling og penge!
Vores omdrejningspunkt er formidlingsfeltet mellem Erhvervsstyrelsen og lokale ildsjæle. På den
ene side har vi opgaven at udbrede kendskabet til EU-midlerne på vores egn og opmuntre ildsjæle
til at søge. På den anden side, at sikre overholdelse af vores strategi.
I 2015 lykkedes missionen ganske godt. Vi kom af med alle vores midler som var 1,6 mio. kr.
Ansøgninger modtaget: 19
Tilsagn givet til: 8

Modtagere af tilskud i 2015:
Tabel 1 De beløb, der oprindeligt blev tildelt. Enkelte projektholdere har efterfølgende nedjusteret
sit projekt og budget.
Tilskudsmodtager

Projekttitel

Projekttype

Indhold

Beløb, kr.

Ole Lund
Nye
Kirkegaards Verden
arbejdspladser

Et projekt, der følger
op på forfatteren Ole
Lund Kirkegaards liv 150.000
og virke fra sine år i
Urlev mr.

Et hav og et
Seaweed Société af
Nye
samfund i balance
2015 IVS
arbejdspladser

Etablering af
havbrug med
265.975
dyrkelse af tang ud
fra kysten ved Odder

Etablering af
STOUBY
besøgs og
Nye
ANLÆGSGARTNERI inspirationshaver
arbejdspladser
ApS
med tilhørende
værksted og kontor

Ny afdeling i
eksisterende
mikrovirksomhed

DEN SELVEJENDE
INSTITUTION
FERIECENTER
CASTBERGGÅRD

400.000
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Odder Kystens
Odder Vinterbadeklub
Badeanstalt

Forbedring af
rammevilkår

Etablering af
badelaæng på Rude
200.000
Strand ved Odder
kysten

Foreningen Pakhuset

Oddergrisen vender Forbedring af
tilbage
rammevilkår

Etablering af
fortællingen om
Oddergrisen

200.000

Uldum Fællesråd

Bevægelse, leg og Forbedring af
kultur i Uldum
rammevilkår

Etablering af
bevægelsescentre
forskellige steder i
Uldum

159.990

Ølholm Bypark

Forbedring af
rammevilkår

2. etape af
opgradering af
71.956
aktivitetsmuligheder
i Ølholm Bypark

BARRIT
MultiGYMNASTIK- OG
idrætscentrum
IDRÆTSFORENING Barrit

Forbedring af
rammevilkår

Beachvolley- og
Multibane samt
sceneområde

8 projektholdere

3/etab. arbpl.
5/rammevilkår

Ølholm Lokalråd

8 projekter

208.906

1.656.827

3 ansøgningsrunder i 2016
Vi har allerede afholdt én runde i år i januar måned. Ved denne blev der uddelt kr. 54.000 til
projektet Formidling på museumsgården Badensminde indsendt af Glud Museum.
Anden og tredje runde har hhv. deadline allerede nu på søndag den 3. april og den 4. september.
Man søger ved udfyldelse af ansøgningsskema bilagt en god portion dokumentation af forskellig art
på www.promis.erst.dk. Tag et kig på skemaet, hvis du har en idé om at søge, men vi råder dig til at
kontakte én af vores koordinatorer inden, du evt. kaster dig ud i opgaven. De hjælper dig meget
gerne med at vurdere og evt. tilpasse dit projekt, så det bliver en reel mulighed at modtage midler.
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Velkommen til 45 nye
medlemmer

Konkurrence

Den 19. og 20. marts deltog vi på
OdderMessen. Vi ville udbrede
kendskabet til mulighederne i LAG og
hverve medlemmer. Det var et par meget
fine dage med mange samtaler og gode
møder med nye og gamle bekendtskaber.
Et par nye projekter blev også diskuteret.
Vores konklusion er stor tilfredshed med
resultatet og i særdeleshed velkommen til
jer, der tegnede medlemskab.

Under messen udloddede vi 2 gange
”Gavekort for 2 personer til Biffen i Odder”.
Vi har udtrukket vinderne og

Vores vedtægter og vores
udviklingsstrategi findes på vores
hjemmeside og vi opfordrer til at bruge et
par minutter på dette. Det er også vigtigt at
nævne her, at medlemsskabet er og
forbliver gratis.

den ene vinder er

Inge Hejlsvig, Odder.
Den anden vinder er

Rasmus Lond, Gylling.
Stort tillykke til jer. Vi sender jer præmien i
næste uge.
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