
Velkommen til 
Informationsmøde



dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Information om lokale aktionsgrupper, samt information om proces for arbejdet med at etablere en 

forening og arbejdet med at udarbejde en lokal udviklingsstrategi
5. Afstemning (beslutning) om der skal oprettes en lokal aktionsgruppe i det geografiske område, hvor 

der er indkaldt til informationsmødet, eller om der skal søges samarbejde om oprettelse af en lokal 
aktionsgruppe med en eller flere nabokommuner

6. Drøfte svaret på de oplysninger, der kræves ifm. At der efterfølgende skal udfyldes et 
ansøgningsskema. Disse oplysninger er:

a) Bekræftelse på, at der har været repræsentanter til stede på mødet for hvert af de 
geografiske områder, den kommende aktionsgruppe påtænkes at tække

b) Hvordan sikres, at alle socioøkonomiske grupper inddrages i den fremtidige proces
c) Hvordan aktionsgruppen på sigt vil have kompetencer og ressourcer til at kunne varetage 

opgaver fra 2023 og frem
7. Valg af fremtidig kontaktperson til partnerskabet
8. Eventuelt



Information om lokale 
aktionsgrupper 

Hvordan har bestyrelsen arbejdet 
hidtil?
• Beskrivelse bestyrelsens arbejde



LAG Odder-Hedensted
2014-2020 (2022)

• LAG Odder-Hedensted er en forening, der arbejder for at styrke 
lokalsamfundet ved at yde støtte til projekter som enten skaber 
eller bibeholder arbejdspladser, eller projekter som skaber 
attraktive lokalområder og styrker bosætningen i vores kommune.

• LAG Odder-Hedensted har årligt en ramme fra EU/Bolig- og 
Planstyrelsen, som skal bruges til at støtte projekter, som bidrager 
til at opfylde vores lokale udviklingsstrategi (godkendt af 
Kommunerne, Region Midtjylland og Bolig- og Planstyrelsen)

• LAG Odder-Hedensted modtager desuden en ramme fra EU/Bolig-
og Planstyrelsen, som anvendes til at drifte foreningen (koordinator 
bistand, annoncering, revision mv.)



LAG Odder-Hedensted
2014-2020 (2022)

• Hvordan arbejder LAG-bestyrelsen?
• Ansøgningsrunder – 3 pr. år (Promis)
• Nødvendig dokumentation skal tilvejebringes
• 3-4 møder årlige møder hvor indkomne ansøgninger 

behandles
• LAG-bestyrelsen indstiller til Bolig- og Planstyrelsen
• Opnås der tilsagn – kan projektet igangsættes
• Afregning og dokumentation for udført arbejde 
• Projektet afsluttes



LAG Odder-Hedensted
2014-2020 (2022)

Programperioden 2014-2020 
Indstillet: 38 projekter
Listen over projekter kan ses her:

http://lagoh.dk/stoettede-projekter-lag-odder-hedensted-
2014-2022/

http://lagoh.dk/stoettede-projekter-lag-odder-hedensted-2014-2022/'


Information om proces for 
arbejdet med at etablere 

en forening

v/Susanne Ernst







Informationsmøde
30. maj

Stiftende 
generalforsamling
Senest 14. oktober

(ult. august?)

Udviklingsstrategi
Senest 14. 

november eller 30. 
december

HUSK

Liste til at deltagere 
kan skrive navn, 
geografi og 
borger/erhverv/myn-
dighed

OPGAVER

Annoncering/
invitation

Forslag til vedtægter 
og dagsorden

Udarbejde 
udviklingsstrategi

Vision
Mål
Handleplan
Statistik



Udviklingsstrategi

• Inddragelse af lokale i det/de områder 
strategien dækker

• Proces hvor lokalsamfundet inddrages og 
partnerskabet inddrages

• Analyse af udviklingsbehov og potentiale
• Målsætning for aktionsgruppens arbejde 
• Målbare mål
• Handlingsplan 
• Redegørelse for arbejdsmetoder



Arbejdet i aktionsgruppen 
2023-2027

• Ansættelse af koordinator
• Vejledning af ansøgere
• Markedsføring
• Støtte til projekter
• Behandling og indstilling af projekter
• Udvikle strategi og evaluere
• Uddannelse af bestyrelse og koordinator –

gennem deltagelse i møder og kurser
• Samarbejde med Bolig- og Planstyrelsen
• Administration af driftmidler



Skal vi have en lokal 
aktionsgruppe?

- Der skal stemmes!!!



Drøfte svaret på de oplysninger, der kræves ifm. At der 
efterfølgende skal udfyldes et ansøgningsskema. Disse 
oplysninger er:

1. Bekræftelse på, at der har været repræsentanter til 
stede på mødet for hvert af de geografiske områder, 
den kommende aktionsgruppe påtænkes at tække

1. Hvordan sikres, at alle socioøkonomiske 
grupper inddrages i den fremtidige proces

1. Hvordan aktionsgruppen på sigt vil 
have kompetencer og ressourcer til at kunne 
varetage opgaver fra 2023 og frem


