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Panel for lokale aktionsgrupper 
Panelet skal sikre, at de af Regionsrådet udpegede medlemmer til de 
lokale aktionsgrupper (LAG) får lejlighed til 3 – 4 gange årligt at drøf-
te muligheder og udfordringer i forbindelse med anvendelsen af land-
distriktsmidlerne i de enkelte lokale aktionsgrupper. 
 

Sagsnr. 1-31-81-1-07

Side 1

Panelet er etableret i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet 
den 12. december 2007 og skal fungere i perioden 1. januar 2008 - 
31. december 2009. 
 
Formand:  Kaj Møldrup Christensen (A), Lokal aktions-

gruppe (LAG) - Djursland  
Næstformand: Poul Dahl (V), Lokal aktionsgruppe (LAG) - 

Favrskov 
 
Panelets navn 
LAG-panel Region Midtjylland. 
 
Panelets medlemmer 
Panelet består af de af Regionsrådet udpegede medlemmer af LAG-
bestyrelserne: 
 
Preben Andersen (V) Lokal aktionsgruppe (LAG) - Hedensted 
Conny Jensen (A) Lokal aktionsgruppe (LAG) - Herning 
Henning Gjellerod (A) Lokal aktionsgruppe (LAG) - Holstebro 
Henning Jensen (A) Lokal aktionsgruppe (LAG) - Horsens 
Tove Videbæk (K) Lokal aktionsgruppe (LAG) - Ikast-Brande 
Jørgen Nørby1 (V) Lokal aktionsgruppe (LAG) - Lemvig 
Preben Andersen (V) Lokal aktionsgruppe (LAG) - Odder 
Marianne Carøe (A) Lokal aktionsgruppe (LAG) - Randers 
Harry Jensen (V), Lokal aktionsgruppe (LAG) - Ringkjøbing-Skjern 
Leif Mørck (A) Lokal aktionsgruppe (LAG) - Samsø 
Britta Bang (V) Lokal aktionsgruppe (LAG) - Silkeborg 
Laila Munk Sørensen (A) Lokal aktionsgruppe (LAG) - Skive 
Bent Ove Pedersen (V) Lokal aktionsgruppe (LAG) - Struer 
Ernst Greve (A) Lokal aktionsgruppe (LAG) - Viborg 

                                          
1 Også medlem af Lokal aktionsgruppe (Fiskeri-LAG) - Vestjylland 



 

Side 2

Anna Marie Touborg (F) Aktionsgruppe (Fiskeri-LAG) – Limfjorden 
 
De lokale aktionsgrupper (LAG-erne) dannes efter Landdistriktspro-
grammet 2007-2013 og Fiskeriprogrammet 2007-2013.  
 
LAG-erne dannes efter en foreningsmodel med stiftende generalfor-
samling, valg af bestyrelse og formand m.v. Regionsrådet og Vækst-
forum udpeger i forening et medlem til bestyrelsen for hver enkelte 
LAG. Der forventes dannet i alt ca. 19 LAG`s i Region Midtjylland.  
 
LAG-erne har til opgave at arbejde for udvikling i landdistrikter og fi-
skeriområder og prioritere EU-midler og statsmidler til projekter. 
 
Panelets formål og opgave 
Panelets formål er at virke for en stærk og sammenhængende regio-
nal og lokal indsats for udvikling i landdistrikter og fiskeriområder. 
 
Panelets opgaver er: 
 

at udveksle erfaringer blandt paneldeltagerne om varetagelsen 
af arbejdet som medlem af LAG-bestyrelserne, 

at drøfte Region Midtjyllands interesser i landdistriktsudvikling 
og varetagelsen af interesserne. Herunder skal panelet med-
virke til at sikre sammenhæng mellem Den regionale udvik-
lingsplan, Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi og Hand-
lingsplan og LAG-ernes udviklingsstrategier, 

at følge ny lovgivning og andre tiltag for udvikling i landdistrik-
terne, 

at drøfte udfordringer og muligheder for udvikling i landdistrik-
terne, økonomiske og administrative midler til indsatsen 
m.v., 

at medvirke til udvikling og igangsætning af større projekter og 
initiativer til udvikling i landdistrikterne. 

 
Panelets arbejdsform 
Panelet forventes at afholde to til fire møder årligt. 
 
Panelets afrapportering 
Administrationen sikrer i samråd med panelets formand, at væsentli-
ge problemfelter, der har været genstand for drøftelse i panelet, 
bringes til Regionsrådets kendskab. 


