Kære LAG medlemmer samt andre landdistriktsaktører i Silkeborg Kommune
LAG Silkeborg har haft travlt de sidste måneder med at få udarbejdet en udviklingsstrategi til det videre arbejde i
foreningen. En strategi, som foreningens medlemmer skal være med til at godkende, hvilket de kan være med til
torsdag den 29. november kl. 19.00 i Skovhuset, Fårvang og omegns kulturelle samlingssted.
Hvis du ikke allerede er medlem, kan du blive det, hvis du er over 15 år og bosat i Silkeborg Kommune. Du kan blive
det enten ved mødet den 29. november eller ved at kontakte Merethe Juul Thysen, tlf. 20 28 56 68,
mjt@landdistrikterne.dk. Medlemskab af LAG Silkeborg er gratis. Som medlem er du med til at påvirke LAG
Silkeborgs arbejde og dermed udviklingen i landdistrikterne i Silkeborg Kommune.
Bestyrelsen har deltaget i borgermøderne i september måned, som blev afholdt i forbindelse med sammenskrivning af
en landdistriktspolitik for kommunen. Her har bestyrelsesmedlemmerne suget input til sig, som den har integreret i
udviklingsstrategien.
Foreningens formand, Gert Lassen, ser frem til et spændende arbejde i forbindelse med gennemførelsen af
aktiviteterne i henhold til den lokale udviklingsstrategi, som medlemmerne jo er med til at godkende og som både
kommunen og regionen ligeledes er med til at godkende efterfølgende.
Overordnet set, er målsætningerne for foreningen:



Flere iværksættere og lokale arbejdspladser i Silkeborg Kommune
Attraktive levevilkår i landdistrikter, der bidrager til stærk sammenhængskraft mellem land og by i Silkeborg
Kommune

Visionen for foreningen er
Bevarelse og udvikling af landdistrikterne og landlivets særlige og
mangfoldige kvaliteter og værdier i Silkeborg Kommune i
overensstemmelse med Landdistriktsprogrammet 2007-2013
I 2008 har foreningen næsten 2,4 mio. kr. til rådighed fra Landdistriktsprogrammet 2007-2013 til fordeling til projekter,
som opfylder ovennævnte mål og de rammer, som bliver besluttet for udviklingsstrategien samt til de administrative
udgifter, som foreningen har i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteter iht. udviklingsstrategi.
I forbindelse med at Silkeborg Kommune er en mellemkommune, er der imidlertid én betingelse for at kunne få
udbetalt tilskuddet – nemlig at der findes en tilsvarende offentlig medfinansiering, dvs. enten fra kommunen eller andre
offentlige ikke EU finansierede midler.
Det er LAG Silkeborgs mission at understøtte og inspirere til lokale initiativer, der kan sikre visionen. Endvidere er det
målet for LAG Silkeborg at kunne se en positiv udvikling på en række målbare kriterier, som afspejler landdistrikternes
kvaliteter og værdier.
LAG Silkeborg vil, med uddeling af midler fra Landdistriktsprogrammet og med praktisk hjælp og støtte, hjælpe med at
styrke lokale ressourcer. Samtidig vil LAG Silkeborg hjælpe med at håndtere særlige udfordringer og begrænsninger
for mere og bedre ”Liv på Landet” og bestyrelsen vil arbejde på at fremme buttom-up processer i den forbindelse.
LAG Silkeborg vil holde tættest mulig kontakt til lokalområderne, støtte lokale ildsjæle og aktører og gøre det muligt for
dem at føle ejerskab lokalt. Endvidere vil LAG Silkeborg arbejde på overordnede planer, der kan støtte og hjælpe alle
landdistrikter i deres proces. Alle landdistrikter i Silkeborg Kommune er lige vigtige.
Som temaer til gennemførelse af visionen vil LAG Silkeborg med følgende overordnede temaer, som alle er vigtige for
at bidrage til en fremtidssikret og bæredygtig landdistriktsudvikling:





Gode vilkår for det gode liv
Erhverv og nye jobs
Sundhed og oplevelser
Natur, landskab og kulturarv

I løbet af medlemsmødet den 29. november vil baggrunden for udvælgelsen af disse temaer blive gennemgået af
bestyrelsens medlemmer.
Det fulde oplæg kan downloades på www.landdistrikterne.dk under Lokale AktionsGrupper fra den 23. november.
Hvis du ikke har adgang til internet, er du velkommen til at kontakte Merethe Juul Thysen, mobil 20 28 56 68,
mjt@landdistrikterrne.dk for at få tilsendt udkastet i papirformat.
Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte foreningens formand, Gert Lassen, mobil 21 66 85 15, e-mail:
lassengert@yahoo.dk hvis du har yderligere spørgsmål.
Hvis du kender nogen i dit netværk, som bør have denne information, er du velkomment til at sende den videre. Du er
også velkommen til at hænge vedhæftede annonce, som bliver offentliggjort i Den Lokale Avis, Gjern Folkeblad og
Kjellerup Tidende, op hos din lokale købmand m.m.
Med venlig hilsen
Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe
Merethe Juul Thysen
Mobil 20 285 668
mjt@landdistrikterne.dk

