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Årlig beretning for Landudvikling Slagelse for 2021
Indledning
Som formand er jeg rigtig glad for igen at kunne afholde generalforsamling under normale
forhold. Efter to år med udskydelse af generalforsamling til juni måned, er det rart at
kunne vende tilbage til et aprilmøde. For nogle år siden var ”omstillingsparat” på alles
læber. Vi har også i LAG’en været ”parate til at omstille os”: vi er blevet kompetente i at
holde virtuelle møder. Zoom, Teams, Skype er en del af vores ordforråd nu. Det sparer tid
og man kan være med på afstand. Men det fysiske, personlige møde kan noget andet.
Når vi ser tilbage på ”året der gik”, på 2021, har det derfor været en fornøjelse efter Covid
19 igen at kunne mødes ansigt til ansigt og arrangere aktiviteter, selvom det endnu ikke
har været på fuld styrke:
Projektbesøg
Vi har haft mange gode drøftelser af projekter i bestyrelsen omkring støtte af projekter. Vi
har besøgt projekter på Halsskov Havn, på Agersø og i Bisserup. Det er fornøjelse at se de
lokale projekter og høre om udfordringer og ideer – og om hvordan LAG’ens midler kan
gøre en forskel. I den forbindelse vil jeg også gerne rette en tak til alle medlemmer i
bestyrelsen for engagementet i bestyrelsesarbejdet. Der er en god, positiv og konstruktiv
tilgang til opgaverne, som er uvurderlig.
Afholdte arrangementer
I efteråret holdt vi et arrangement om crowdfunding i Slots Bjergby for alle interesserede.
Medfinansiering er og bliver en af de største udfordringer for vores projektholdere, så det
er fortsat vigtigt at tænke i nye løsninger, der kan gøre projekterne levedygtige - også på
lang sigt. Arrangementet var et supplement til den vejledning, som vores eget sekretariat
løbende giver ansøgerne i at søge om fondsmidler og skaffe indtjening på utraditionel vis.
I november tog Landudvikling Slagelse også initiativ til en temaaften om kirken på landet,
som blev arrangeret i samarbejde med provsten i Slagelse. Målet med mødet var at drøfte,
hvordan man kan styrke samarbejdet mellem kirken og lokale råd og foreninger i
landdistrikterne. Det blev også talt om, hvordan man i fællesskab kan skabe nye aktiviteter,
værdier og nye oplevelser i landområderne.
Der var stor interesse for mødet med knap 50 deltagere med meget forskellig baggrund:
f.eks. præster, medlemmer fra menighedsråd og lokalråd, turismeorganisationer og folk,
der arbejder med frivillige eller natur. Der var generelt stor interesse for at arbejde mere
på tværs og lære hinanden bedre at kende, men også en interesse for at sætte nye ting i
gang, f.eks. pilgrimsruter, åbning af kirkegårde

2

og fælles, tværgående aktiviteter. Med initiativet fik LAG’en igen vist, at vi også kan spille
en rolle, når det handler om at sætte lokale folk sammen på nye måder. Nye samarbejder
er fundamentalt i LEADER-principperne, som LAG’en er funderet på. Nye samarbejder kan
være det, der gør, at der skabes en ny udvikling, men også at de nye initiativer bliver
levedygtige.
Uddeling af LAG/EU-midler
Landudvikling Slagelses kerneopgave er jo uddeling af midler til udviklingsprojekter, og
trods Corona har vi ikke mærket nedgang af større betydning.
Der har været tre ansøgningsrunder for ansøgninger om EU/LAG-midler i 2021. I alt 10
ansøgninger er behandlet af LS’ bestyrelse. Af de 10 er seks blevet indstillet til støtte af
bestyrelsen til det nationale LAG-sekretariat, og 4 har fået afslag. Af de seks indstillede
projekter har fire fået støtte, og LAG-sekretariatet er i dialog med projektholderne af de
sidste to ansøgninger. Der er i 2021 dermed indstillet projekter for i alt 1.766.735 kr., og vi
ser frem til at se nye spændende faciliteter og projekter skyde frem: dykkerrampe lige her
uden for på Halsskov Færgehavn, padelbaner i Skælskør, produktion af fiskepiller i
Bisserup, vanillestænger i Gimlinge og trætophytter i Dalmose. Planen om
naturterapeutisk bondegård i Boeslunde kunne desværre ikke realiseres, men det er hvad
der kan ske, når det handler om udviklingsprojekter. Vi ser frem til at se resultaterne af de
øvrige projekter og forventer, at de både kan give arbejdspladser og give ny oplevelser til
dem der bor her og dem, der kommer på besøg.
At projektholderne kan møde udfordringer undervejs har vi også set med Lagunestien, som
LAG’en har støttet med de grønne BUGO-midler for i alt 490.000 kr. Her lykkedes det dog
at skaffe medfinansiering med kommunale midler, så projektet kunne startes op i 2021. Vi
ser frem til flere ny knopskydninger af projekter i det projekt.
Uddeling af KVIK-pulje-midler og Naturpulje-midler
I 2021 er der i alt disponeret 557.064 kr. af de kommunale midler til KVIK-puljen og
Naturpuljen. Inden for KVIK-puljen har der i 2021 været stor interesse for at søge om
midler. Der er indsendt 21 KVIK-pulje-ansøgninger, hvoraf 9 har fået afslag. Der er givet
tilsagn om støtte i KVIK-puljen for i alt 556.022 kr.
Mange nye tiltag skal gøre det mere attraktivt at bo her: madpakkehus i Venslev, terrasse
ved Agersø Café, udendørs trampoliner i Skælskør, fitnessredskaber i Dalmose, udekøkken
i Forlev, Græskarfestival i Skælskør, grejbank i Hejninge, sauna ved Næsby strand, bålhytte
på Agersø, handicaptoilet i Veteranhaven i Slots Bjergby og biohave i Flakkebjerg. Ideer og
kræfter til at sætte i gang mangler ikke, og særligt mange aktiviteter, hvor man færdes ude
i naturen har set dagens lys.
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LAG-sekretariat og bestyrelse
LS har fortsat sekretariat på Posthuset og sætter pris på samarbejdet med de nærtliggende
organisationer, Destination Sjælland og Erhvervscentret, men også med øvrige
samarbejdspartnere som f.eks. Slagelse Kommune og organisationer og lokalråd rundt
omkring i kommunen.
Særligt skal samarbejdet med Slagelse Kommune fremhæves. Landudvikling Slagelse
sætter stor pris på det tilskud, som kommunen giver til drift og aktiviteter hvert år, og
således også i 2021 (og 2022). Men vi sætter også pris det gode samarbejde, som vi har
med flere forvaltninger i kommunen. Landudvikling berører netop flere fagområder og det
giver stor mening at koordinere indsatser og sørge for god vidensdeling. En sådan nærhed
er helt unik i forhold til de fleste andre LAG’er i landet, som dækker flere kommuner, og
det bør der værnes om.
LS’ årlige generalforsamling i 2021 måtte udskydes til den 10. juni på grund af Covid 19.
Her var der en enkelt udskiftning i bestyrelsen. Efter kommunalvalg og regionsvalg blev der
skiftet yderligere tre bestyrelsesmedlemmer ud. Den siddende bestyrelse i dag den 21.
april er dermed:
Formand: Niels Jørgensen
Næstformand: Susanne Andersen
Stine Søgaard (kommunal repræsentant)
Unnie Linette Brown Oldenburg (kommunal repræsentant)
Thomas Vesth (regional repræsentant)
Tine Østergaard Russotti
Søren Nielsen
Helle Olsen
Troels Stilling Steensballe
Louise Hauge Gliese
Mie Danielsen
Anette Petersen
Kai Jespersen
Projektkoordinator Anne Mette Christiansen står for den daglige ledelse af LS’ sekretariat.
Hun er assisteret af Seniorkonsulent Jørgen Damgaard samt Helle Madsen, som er
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regnskabsansvarlig.

Afslutning
Landudvikling Slagelse ser tilbage på et godt år 2021. Vi har alle skulle været parate til
omstilling, men med så stor virkelyst og iderigdom hos de lokale kræfter i landområderne
er der absolut fortsat lyse tider forude. Der er ingen tvivl om, at LAG’en og - LEADER i det
hele taget - gør nytte og spiller en rolle både i forhold til økonomisk hjælp men også som
facilitator, når det gælder nye samarbejder, eller vejledning i udvikling af projekter.
LAG’en kigger ikke kun tilbage mod 2021, men også mod en EU-programperiode, der snart
afsluttes. Perioden, der startede med stiftende generalforsamling i efteråret 2014 og
opstart af støtteprogram i 2015, afsluttes med udgangen af 2022. Vi har haft den sidste
ansøgningsrunde den 1. april, og endelig støtte af disse ansøgninger afgøres i slutningen af
2022. Derefter følger kun opfølgning, hjælp til ændringer og afslutning af disse projekter,
som vil foregå indtil 2025. Indtil vi helt lukker i 2025, eller før, hvis og når alle ansøgninger
er afsluttet, vil vi fortsat holde generalforsamling, men aktiviteterne i foreningen vil
centrere sig om afslutning af projekter.
Vi kan se tilbage på programperioden på otte år med utallige projekter – både LAG og KVIK
– der har skabt en effekt for landområderne både i form af nye jobs, generel vækst i
virksomheder, afledt vækst i de omkringliggende lokalområder, afledt effekt for turismen,
øget branding af lokalområder. Noget kan måles allerede nu f.eks. investeringssummer
eller skabte arbejdspladser på kort sigt. Noget kan man første måle senere, da mange
projekter først skal rigtig i gang efter f.eks. at have fået støtte til etablering af nye
faciliteter. Der er dog ingen tvivl om, at de mange nye faciliteter og oplevelsestilbud har
bragt vækst og udvikling.
Mange projekter har også skabt bedre rammevilkår og gjort det mere attraktivt at bo i
landområderne. Men virketrangen og iderigdommen har også spredt sig som ringe i vandet
til andre. Som en anden form for effekt. Vi oplever, at mange folk er blevet inspireret af
hinandens projekter til at sætte nyt i gang. Man behøver f.eks. ikke køre langt for at finde
en vinterbadeforening eller en bålhytte eller shelterplads, som fungerer som det lokale
samlingssted. Lokale steder med udpræget ”frivillig” energi og virketrang har i sig selv
kunnet fungere som branding af et område og har kunnet lokke folk udefra til. Styrken og
potentialet er så afgjort de lokale kræfter, men KVIK og LAG har uden tvivl været to
hjælpende hænder.
Selvom en EU-programperiode nu afsluttes, er det heldigvis ikke slut med LAG og Leader.
Slagelse Kommune er blevet udpeget til LAG-område for næste EU-programperiode, som
går fra 2023-2027, og i løbet af dette år 2022 følger opstart af nye LAG’er. Sådan er

5

processen i EU-programmet, som man skal følge.
Landudvikling Slagelse tager initiativ til at holde et informationsmøde og samle
interesserede den 4. maj. Derefter følger stiftende generalforsamling for den nye LAG og
udarbejdelse af udviklingsstrategi og endelig opstart med ansøgninger fra 2023.
Hvilken form den nye LAG end måtte få, sætter vi pris på, at udviklingen af landområderne
i Slagelse Kommune kan fortsætte med EU-midler. Vi håber, at den tætte, særlige relation
mellem LAG og Slagelse Kommune kan fortsætte. Og så håber vi, at der i dannelse af en ny
forening og udviklingsstrategi drages nytte af Landudvikling Slagelses erfaringer. Vi er
parate til at stille om og stille ind på ny LAG.

Niels Jørgensen
Formand for Landudvikling Slagelse
Halsskov Færgehavn, den 21. april 2022

