
 

Bestyrelsen for LAG Odder-Hedensted inviterer dig/jer til at deltage med 
bidrag til, udarbejdelse af den helt rigtige udviklingsstrategi! 
 
Oplæg til indhold i udviklingsstrategi for LAG Odder-Hedensted 

Indkaldelse kommentarer og input til arbejdet med udarbejdelse af udviklingsstrategis for 
LAG Odder-Hedensted 

Hvordan skal de støttekroner, som er til rådighed for projekter i Odder og Hedensted 
Kommuner 2023-2027, prioriteres? 

 
For at kunne indstille projekter til støtte i den kommende periode, skal bestyrelsen udarbejde en 
ansøgning med udviklingsstrategi, som skaber rammerne for, hvordan midlerne kan indstilles til 
støtte i løbet af perioden. Der er i alt 10.407.989 kr. til udviklingsprojekter inden for 
levevilkår(rammevilkår) og til udvikling af nye arbejdspladser i kommunernes landdistrikter frem 
mod 2027. 
 
Vi sender LAG bestyrelsens forslag til vision og mål til udviklingsstrategi, og vi vil gerne høre din 
mening om forslagene hertil. 
Bestyrelsen har også udarbejdet et forslag til handlinger/mulige projektområder. Her vil vi gerne 
samle flere forslag til den endelige strategi fra dig/jer. 
Alle kommentarer og forslag kan sendes til koordinator Susanne Ernst – mail: s.ernst@lagoh.dk 
Den 5. januar kl. 19.00 indbydes du til at deltage i et online møde med gennemgang af oplægget. 
Her vil det også være muligt at komme med forslag og kommentarer. Tilmelding til mødet er 
nødvendig og sendes via mail til: s.ernst@live.dk   
 
Frist for at sende kommentarer/forslag/input til oplægget er den 15. januar 2023 
 
Læs om programmet og krav til bestyrelsen på hjemmesiden: 
https://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper-lag-og-flag/programperiode-2021-2027 
 
På hjemmesiden https://lagoh.dk kan du/I løbende følge processen frem mod indsendelse af 
ansøgning/forslag til udviklingsstrategi. Du/I vil også kunne læse om den tidligere periode og de 
projekter som er støttet i perioden. 
 
Hvis du ønsker at blive medlem af aktionsgruppen, kan du sende en mail til: s.ernst@lagoh.dk. Du 
vil da få nyheder via mail direkte i din ind boks, samt kunne deltage i generalforsamling, hvor 
bestyrelsen vælges.  
Det er helt gratis at være medlem. 
 
 
På vegne af bestyrelsen for LAG Odder-Hedensted 
Koordinator Susanne Ernst 
 
 
Bilag vedhæftet: 
Oplæg til SWOT-analyse 
Vision og Mål for arbejdet 
Forslag til handlinger ud fra Vision og Mål 


