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Årlig beretning for Landudvikling Slagelse for 2018
Generalforsamling den 3. april 2019
Landudvikling Slagelse i 2018
Aktiviteterne i Landudvikling Slagelse (herefter LS) i 2018 har været præget af løbende administration af
uddeling af LAG/EU-midler og KVIK-puljemidler og vejledning af projektholdere. Derudover har der været
afvikling og afslutning af LS’ egne større satsninger igangsat i 2017. Rent organisatorisk, har der været
større udskiftning i bestyrelsen herunder formand ved generalforsamlingen i marts, og LS har haft det
første år med placering af sekretariat på det gamle posthus.
Uddeling af LAG/EU-midler
Der har været i alt tre ansøgningsrunder for ansøgninger om EU/LAG-midler i 2018. I alt fire projekter har
fået afslag af LS’ bestyrelse, og ni er godkendt af bestyrelsen samt af det nationale LAG-sekretariat og
støttet med LAG-midler til en samlet støttesum på 2.130.987,50 kr. Den samlede ramme for 2018 er på
1.037.205 kr., og den større uddelte sum skyldes tilbageløbsmidler fra tidligere projekter.
LS oplever en jævn strøm af henvendelser om tilskudsmidler, men i 2018 har der især været ansøgninger i
3. ansøgningsrunde, og LS har således oplevet en endnu større interesse for LAG/EU-midler.
LS lægger fortsat stor vægt på dialog med ansøgere og på at vejlede de projektholdere, der ønsker det, i
udvikling af projekterne, f.eks. i forhold til at finde samarbejdspartnere, fondsmidler og anden
medfinansiering, forretningsudvikling, formidling og markedsføring. Der lægges også stor vægt på
opfølgning af projekterne, f.eks. i forhold til projektændringer, medfinansiering og opfyldelse af
dokumentationskrav fra det nationale LAG-sekretariats side, dvs. hjælp i forbindelse med
regnskabsaflæggelse og afrapportering. I forbindelse med godkendelse af projekterne besigtiger LS
projekterne og afrapporterer videre til LAG-sekretariatet.
Uddeling af KVIK-pulje-midler
LS lancerede i november 2015 en KVIK-pulje med løbende frist, hvor man kan søge om op til 50.000 kr. til
udviklingsprojekter i landdistrikterne. Fra aktivitetsmidlerne blev der fra 2015-2018 disponeret i alt
1.380.135 kr. I alt 13 projekter er støttet i 2018, og der er i alt givet tilsagn for 489.025 kr.
Samlet opleves der fortsat en stor interesse for KVIK-pulje-midlerne. Det vurderes, at ansøgerne synes godt
om den enkelhed, der er i ansøgningsprocessen, og at der ikke er krav om medfinansiering.
Tematisk understøtter KVIK-puljeprojekterne særligt følgende målsætninger i Landudvikling Slagelses
udviklingsstrategi: ”Udvikling af nye kulturelle tiltag, der skaber nye oplevelser i lokalområderne”.
”Udvikling af turismen i landområder” samt ”Fokus på det frivillige arbejde”. Alle projekter har en stor del
af frivilligt arbejde. Mange projektholdere har ansøgt om fuld finansiering til deres projekt, og bidrager i
stedet for økonomiske midler med en stor frivillig indsats.
I 2018 er der især mange, der har ansøgt om støtte til events og festivaler. Når LS har støttet disse, er der
især lagt vægt på ansøgers intention og realistiske mulighed for at videreføre eventen, så den bliver varig
og dermed sætter en udvikling i gang. Her er der set særlig meget på de kræfter og den økonomi, der ligger
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bag projektet, men samtidig har LS indgået dialog med ansøger om at søge om penge til ting, der kan gøre
gennemførelsen af eventen året efter nemmere (f.eks. anskaffelse af teknisk udstyr fremfor leje).
Projektholderne skal udfylde en kortfattet slutrapport, når deres projekt er afsluttet. Samlet set nævner
de, at projekterne har været en stor succes for lokalområdet og for det lokale samarbejde, som er styrket.
LS kan konstatere, at projekterne har været med til at sætte en udvikling i gang i lokalområderne i stort
omfang, og der er i det hele taget stor tilfredshed med puljen.
Øvrige aktiviteter i 2018
Udover tildeling af tilskudsmidler har LS i 2018 ført flere egne initiativer og projekter til dørs.
Måling af sociale og kulturelle effekter
LS har igangsat et projekt, hvor et lokalt konsulentfirma i dialog med LS har udviklet et redskab til at
synliggøre de sociale og kulturelle effekter, som kommer ud af de projekter, der støttes med midler fra LS.
Indtil nu har der ikke været nogen måling af disse værdier, heller ikke på nationalt plan. I KVIK-projekterne
(som er særlig for LS i forhold til de andre LAG’er, der ikke har denne pulje med støtte til små almennyttige
projekter) afsluttes projekterne med en evaluering/slutrapport, som udfyldes af projektholderne selv, men
hvor der heller ikke er nogen samlet måling.
Selve målingerne vil LS anvende til i højere grad at synliggøre for omverdenen, hvilke effekter der kommer
ud af nye udviklingsprojekter i landområderne, men også at skabe fokus på disse kulturelle og sociale
værdier hos projektholdere og ansøgere selv.
Måling af kulturelle og sociale effekter er en stor udfordring i LAG-systemet generelt. Her er det kun de
økonomiske effekter, der måles, så det er desuden intentionen, at LS’ satsning kan give et kvalificeret
indspil til de nationale målinger af LAG-midlernes effekter.
Det nye effektmålingsredskab er i 2018 blevet færdigudviklet. Redskabet har form af et elektronisk
spørgeskema, som projektholder skal besvare ved projektets afslutning. Projektholderne kan vælge mellem
forskellige udsagn og markere, om de er gældende for deres projekt. Det er f.eks. udsagn om værdier i
forhold til øget tillid og netværk i lokalområdet, øget kreativitet og nytænkning eller betydning for normer
og værdier. Udarbejdelse af redskabet tager afsæt i teorier udarbejdet af Robert Putnam omkring social
kapital og en ide, om at social kapital er en produktiv kraft for lokalsamfundet, der kan drive en
fælleskabsbaseret udvikling.
Den første måling er sat i gang. Således er 46 projektholdere, der har afsluttet deres projekt i perioden
2015-2018 blevet spurgt til disse effekter i deres afsluttede projekter. Det er både KVIK-projekter og
LAG/EU-projekter.
Spørgeskemaet er opdelt i 4 hovedkategorier, hvor de konkrete spørgsmål fokuserer på hhv. (1) netværk,
(2) tillid, (3) normer og værdier og (4) kreativitet og nytænken.
Inden for hver spørgsmålskategori har der været 5 underspørgsmål, hvor respondenten har skulle erklære
sig hhv., enig, uenig eller hverken eller i forhold til 3 forskellige udsagn. Det giver i alt 20 spørgsmål.
Målsætningen har været, at spørgeskemaet har skulle kunne besvares på ca. 10 minutter.
Den umiddelbare, overordnede konklusion på besvarelserne - inden det endelige resultat foreligger - er, at
mere end 80 % af respondenterne erklærer sig gennemgående enig i de udsagn, der er positivt formuleret;
som fx: ”Vores projekt har bygget bro til foreningen også uden for lokalområdet”, ”Vores projekt har givet
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os ny inspiration i forhold til, hvordan vi fremadrettet kan arbejde med netværk – på nye måder” – og ”
”Vores projekt har mest været baseret på et uformelt og tillidsfuldt samarbejde”
Tilsvarende har mere end 80 % af respondenterne erklæret sig uenig i de udsagn, der er negativt
formuleret; som fx: ”Vores projekt har ikke direkte haft fokus på at styrke netværk” og ”Vores projekt har
ikke vist noget om værdier og de forskelle, man kan have i grundlæggende værdier”.
Endvidere peger et klart flertal af de indkomne svar på, at de gennemførte projekter primært har haft
værdi på et ikke-formelt og relationsskabende plan og kun i mindre grad har bidraget til opbygningen af
formelle samarbejdsrelationer.
Det endelige resultat afventes i 2019.
”Sig det med billeder” - filmprojekt
LS har i 2017 opstartet projektet ”Sig det med billeder”, som har som mål at få foreninger m.fl. i
landområderne til i højere grad at bruge billeder og filmmediet, når de skal trænge igennem med deres ide
og f.eks. skaffe nye medlemmer til deres forening, penge gennem fonde eller crowdfunding til deres
projekt, nye samarbejdspartnere, nye tilflyttere til landsbyen eller gæster til deres attraktion.
Projektet bestod i første omgang af produktion af i alt 11 film. LS havde lavet aftale med Korsør
Produktionshøjskole om at lave filmene. Konceptet bestod i, at virksomheder, foreninger, lokalråd og
privatpersoner m.fl. kunne indsende deres filmide, hvorefter nogle blev udvalgt til at kunne få lavet en film.
Der blev afviklet workshops, hvor deltagerne fik en grundig gennemgang af det tekniske i filmen samt den
personlige fremtræden, så de får gennemslagskraft og bliver husket. Det stod Alexandra Benedicte Collin
fra Benedicte Kommunikation for. Denne kobling med en kyndig person inden for fremtræden og erfaring
fra teaterverdenen var et forsøg med en helt ny tilgang til filmproduktion, der skal forbedre kvaliteten i
filmen, men også hjælpe projektholderne med at ”sælge” deres ide i andre sammenhænge end gennem
filmen.
Filmene blev vist ved en stor filmfest på Comwell i Korsør, hvor TV East sendte live fra begivenheden, og
hvor der var stort fremmøde.
På grund af den store interesse for at få lavet film, blev den samme proces igangsat i foråret 2018, hvor i alt
9 film blev lavet. De blev fremvist ved en filmfest i Korsør Kulturhus i starten af september 2018.
I alt blev der dermed lavet 20 film, som foreningerne m.fl. aktivt har brugt selv og vist på især Facebook og
deres hjemmesider. Der har været meget stor interesse for at få lavet film, og Produktionshøjskolen har
efterfølgende oplevet meget stor efterspørgsel efter at få produceret film og har derfor måttet sige nej til
at afvikle et yderligere filmproduktionsforløb.
Udover at komme de konkrete foreninger m.fl. til gavn, skal filmene også inspirere andre til i højere grad at
bruge film og billeder som synliggørelse af deres projekter og lokalområde. Derfor igangsatte LS som
opfølgning på de større filmproduktioner et par workshops, hvor man kunne lære, hvordan man nemt selv
laver små film på sin mobiltelefon. Den første filmworkshop, der var åben for alle (foreninger,
organisationer mv.), fandt sted første gang i november 2018. Flere workshops fandt sted i februar 2019.
Dermed afsluttes projektet ”Sig det med billeder”, men LS vil fortsat have stort fokus på formidling gennem
billeder og film. Filmene kan ses på Landudvikling Slagelses Facebookside.
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Internationalt kulturprojekt for unge
LS satte i efteråret 2017 gang i et internationalt kulturprojekt for unge i samarbejde med UngSlagelse –
Ungdomsskolen, Musikskolen og Kunsttalentklassen på Skælskør Skole. Det skete bl.a. på baggrund af, at LS
i sin udviklingsstrategi har en målsætning om aktivering af de unge i landdistrikterne, men at der i 2015 og
2016 kun har været ganske få projekter med unge som målgruppe eller projekter, der involverer unge.
Desuden var det naturligt, at netop LS som repræsentant for et internationalt støtteprogram satte mere
fokus på international udveksling.
I november 2017 blev der derfor afholdt en international kulturcamp for unge, hvor 15 danske unge i
alderen 13-18 år fik besøg af 15 tilsvarende unge fra Serbien. Inden for temaet ”Kulturoplevelser i
landområderne – nationalt og internationalt” arbejdede de unge i workshops inden for fagene musik,
drama og kunst med især H.C. Andersen. Campen blev afsluttet med en offentlig fremvisning på den sidste
dag. I februar fortsatte projektet med at 15 danske unge tilsvarende tog til Serbien på udvekslingsophold.
Det kulturelle udvekslingsprojekt satte bl.a. spot på de unges egen rolle i fremtidens kulturelle oplevelser,
at landdistrikterne har noget at byde på rent kulturelt, og at de unge gennem aktiv udøvelse er med til at
sikre lokal forankring af nye projekter for unge.
Projektet blev afsluttet med et offentlig arrangement, ’Kunst, Kultur og Kolor(i)t’, som Slagelse Musikskole
holdt i samarbejde med Ungdomsskolen og Skælskør Skoles Kunsttalentklasse i det Røde Pakhus i Skælskør
den 28. august 2018. Her deltog overvejende unge mennesker.
Tre lokale kunstnere, Pernille (skuespiller), Jonas (musiker) og Kim (kunstner) delte deres meget forskellige
og personlige historier omkring det at vokse op ’på landet’ og kunne og ville kunsten. Hvordan rammerne
har formet dem og fortsat gør det. Derudover var der live musik fra Kunsttalentklassen og et lokalt band
”REHN”. Koncerterne satte spot på talentfødekæden, som tilbydes i Slagelse Kommune. Ungdomsskolen
bød ind med et skuespil, der kunne sætte gang i yderligere refleksioner om kunsten og kolor(i)ten på
landet. Desuden blev der fortalt om udviklingssamarbejdet med Serbien.
Tovholderne bag projektet udtrykker, at samarbejdet på tværs har været givende, da de med forskellige
kompetencer har kunnet byde ind på arrangementets indhold og selve afviklingen. Det har været
interessant for dem at mødes i ét fælles projekt for unge – ”og så endda i Skælskør, hvor der virkelig skal
arbejdes for at komme ’ud’ over stepperne med arrangementet”. De udtrykker, at de med støtten fra LS
kunne skabe et attraktivt tilbud for de unge i landområderne, har kunnet vise de unge lokale talenter frem
(og dermed også få anerkendt deres virke i dag) samt sætte landområderne som rammer for kunstnerisk
identitet under lup. De synes, at de med arrangementet har fået italesat, hvordan det at bo på landet også
kan være en mulighed for at udvikle sig.
LAG-sekretariat og bestyrelse
LS har til huse på Vækstfabrikken i forbindelse med Erhvervscentret og flyttede derfor også med til det
gamle posthus på Sdr. Stationsvej ved årsskiftet 2017/2018. Nærheden til Erhvervscentret og de mange
iværksættere giver grobund for et fortsat godt samarbejde. Derudover samarbejder LS i høj grad med
forskellige forvaltninger i Slagelse Kommune, Visit Vestsjælland, Landliv Slagelse og lokalrådene i
kommunen samt andre netværk. Dertil kommer de øvrige LAG’er rundt omkring i landet.
Ved LS’ årlige generalforsamling den 20. marts 2018, valgte Formand for LS, Troels Brandt, ikke at
genopstille. I stedet blev Niels Jørgensen, Direktør for Boesgaard Data, valgt som ny formand for LS.
Derudover var der en del udskiftning i bestyrelsen, herunder også de kommunale og den regionale
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repræsentanter, som konsekvens af kommunal- og regionalvalget i 2017. Ved det konstituerende
bestyrelsesmøde blev Lene Feldt valgt som næstformand.
De 13 bestyrelsesmedlemmer i LS efter generalforsamlingen i 2018 er:
Formand: Niels Jørgensen
Næstformand: Lene Feldt
Steen Olsen (kommunal repræsentant)
Pernille Ivalo Frandsen (kommunal repræsentant)
John Fobian-Madsen (regional repræsentant)
Jesper Manniche
Søren Nielsen
Helle Olsen
Anita Brodersen
Susanne Andersen
Mie Danielsen
Simonne Gorju
Kai Jespersen
Projektkoordinator Anne Mette Christiansen står fortsat for den daglige ledelse af LS’ sekretariat. Hun er
assisteret af Seniorkonsulent Jørgen Damgaard samt Helle Madsen, som er regnskabsansvarlig.
Landudvikling Slagelse - planer for 2019
Støtte gennem LAG/EU-midler og KVIK-pulje
Det er indtil videre planen for 2019, at LS fortsætter med at yde tilskud til projekter gennem LAG/EU-midler
og KVIK-pulje. I 2019 er der tre frister for LAG-midler: 25. marts og 21. august. (Der var første frist for 2019midler den 17. december). KVIK-puljen har løbende frist.
”Naturoplevelser i landområderne”
LS igangsætter en kampagne ”Naturoplevelser i landområderne” (eller lign. titel), der samlet set skal sætte
fokus på naturoplevelser i landområderne. Der er og har været en særlig indsats for kystturisme i Visit
Vestsjælland og Slagelse Kommune. LS’ indsats skal fokusere på naturoplevelserne også lidt mere inde i
landområderne, som ikke ligger lige ved kysten, f.eks. naturoplevelser for dem, der bor i landområderne,
men også turisterne. Der vil desuden være fokus på dem, der ikke ser sig selv som turismeaktører, men som
har eller kan have turister som målgruppe, f.eks. foreninger, lokalråd og privatpersoner.
Undertemaer er f.eks.:
 Oplevelse af det lokale på en ny måde
 Foreninger åbner op for turister
 Initiativer kobles sammen (f.eks. flere, der har med saunaer at gøre. Eller kajakker eller shelters)
 Oplevelser kædes sammen (f.eks. frokoststed, vandretur, shelter)
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Kortlægning af aktiviteter og gensidigt kendskab til lokale aktiviteter (og vejledning heri)
Det personlige ml. turister og lokale

Derudover kan der være andre undertemaer som f.eks. uderum i naturen, oplevelser og stier (gangstier, cykel
og MTB-stier), overnatningssteder i naturen, lokale natur- og friluftsoplevelser, formidling og synliggørelse af
naturoplevelser, naturen som lærested, gårdbutikker og besøgsdyr, lokale fødevarer, vandre- og fugleture,
lokale naturguides.
Dermed er tanken, at der skal være relevante temaer for landområder i hele kommunen. Alle undertemaer
hører under målsætningen om at skabe nye oplevelsestilbud og dermed attraktive landområder for beboere,
tilflyttere og turister. De kan have karakter af både blivende events eller etablering af faciliteter.
Temaerne tilrettelægges med skelen til andre fondsstøttemuligheder, så der kan findes en medfinansiering
til projekter med evt. LAG eller KVIK-støtte. Desuden er det hensigten, at der samarbejdes med Visit
Vestsjællands projekt ”Gode historier og autentiske oplevelser”, hvor LS kan lave særlige aktiviteter for de af
deltagerne som arbejder med et naturtema, der falder ind under temaet. Ikke mindst skal initiativet søges
koblet til kommunens bosætningsstrategi og -aktiviteter i det omfang det giver mening.
Målet med kampagnen er at mange af dem, der allerede arbejder med naturoplevelser - eller gerne vil
arbejde med det - får inspiration fra andre projekter, hjælp til at finde passende fondsmidler og skabt netværk
med henblik på igangsætning af nye initiativer, og evt. større og koordinerede indsatser.
LS arrangerer to-tre arrangementer/orienteringsmøder, hvor fonde fortæller om støttemuligheder, samtidig
med at der er eksempler på naturprojekter med henblik på inspiration.
Der laves en særlig midlertidig pulje med temaet ”Naturoplevelser i landområderne” med samme kriterier
og proces som KVIK-puljen, blot med dette undertema og dog med et max. beløb på 30.000 kr. Puljen skal
også give mulighed for at få kendskab til nye ideer og måske lave nye fælles aktiviteter. Der afsættes 100.000
kr. til puljen.
Andre aktiviteter og planer
Udover de nævnte konkrete støtte- og kampagneplaner, arbejder og tager LS fortsat initiativer ud fra LS
udviklingsstrategi og ud fra foreningens vedtægter og den lovgivning, der er gældende for foreningen som
LAG-forening. Det sker i et nært samarbejde med de tidligere nævnte samarbejdspartnere med
imødekommenhed over for nye partnere og netværk.
Afslutning
Landudvikling Slagelse kan dermed se tilbage på et godt 2018 med mange projekter, nye
samarbejdspartnere og nye initiativer, der kan danne grobund for endnu flere nye tiltag i 2018. Det
kommunale tilskud på knap 1 mio. kr. til drift og aktiviteter vil dog fortsat være nødvendigt for at kunne
fortsætte på samme niveau, og vi kan rette en stor tak til Slagelse Kommune for dette tilskud og for godt
samarbejde.
Niels Jørgensen
Formand for Landudvikling Slagelse
Boeslunde, den 3. april 2019

