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Forlænget programperiode 
 
Den oprindelige programperiode for den nuværende LAG struktur var 2014 -2020, hvilket betød at 2020 var 
det sidste år, hvor vi kunne indstille projekter til tilsagn. Vi skulle derefter fortsat eksistere men alene med den 
opgave at følge og servicere projekters færdiggørelse frem til og med 2022. 
 
En ny programperiode med måske en ny LAG struktur skulle så starte i 2021. 
 
Men så blev hele EU systemet forsinket med tiltrædelsen af den nye Kommission, vedtagelsen af det nye 7 års 
budget, og dermed også en forsinkelse af den nye programperiode. 
 
For at undgå et hul på 1-2 år mellem de 2 programperioder er det nu besluttet at 2021 og 2022 skal være 
overgangsår, hvor de ”gamle LAGer” fortsat indstiller projekter til tilsagn.  
 
Så vores tilværelse blev dermed forlænget i 2 år og endda med store projektbudgetter til rådighed. Vi har 
allerede indstillet 8 projekter til tilsagn her i starten af 2021, og indstiller yderligere projekter til tilsagn ved 
bestyrelsesmøder i juni og september. 
 

Generalforsamling 
 
Vores ordinære generalforsamling skulle være afholdt i april måned, men på grund af Corona restriktioner har 
vi været nødt til at udsætte, så generalforsamlingen afholdes i stedet tirsdag den 8 juni, som det ses af annoncen, 
som indrykkes i ugeaviserne i uge 20. 
 
 
Med venlig hilsen 
på bestyrelsens vegne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ivan Tolborg 
Formand LAG Sydsjælland 
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Generalforsamling 
 

Tirsdag den 8. juni kl. 19 hos 
Øst-Sjællands Flyveklub, Nymarksvej 30, Kongsted, 4683 Faxe 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nærmere info om LAG Sydsjælland på 
www.lag-sydsjaelland.dk 

Generalforsamling 
DAGSORDEN 
1-Valg af stemmetællere og dirigent 
2-Bestyrelsens beretning 
3-Årsregnskab og revision 
4-Indkomne forslag 
5-Drifts og likviditetsbudget 
6-Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
    suppleanter 
7-Valg af revisor 
8-Eventuelt 

                                  Venlig hilsen  
                                 bestyrelsen 

 

 

 

 

Den ordinær generalforsamling skulle have 
været afholdt i april 2021, men måtte på 
grund af Corona restriktioner udsættes. 
 

Der indkaldes nu til en udsat ordinær ge-
neralforsamling. Mød med mundbind og 
gyldigt Coronapas (færdig vaccineret 14 
dage efter 2. stik, Corona smittet indenfor 
de sidste 6 måneder eller testet negativ 
indenfor 72 timer) 
 

Tilmelding nødvendig senest 3. juni på       
rikke@dividendo.dk 

 
 
 
 


