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28. oktober 2011 

Invitation til informations- og opstartsmøde 
 

Tirsdag den 22. november kl. 19.00 - ca. 21.30 i 

Øster Bording Forsamlingshus 
Øster Bordingvej 63, 8600 Silkeborg 

 

LAG Silkeborg inviterer hermed alle interesserede borgere i landdistrikterne i Silkeborg Kommune til at 

deltage i opstartsmødet ifm. igangsættelse af projektet "Udvikling af lokalsamfund, foreninger m.m. i 

Silkeborg Kommune”. 

 

I forbindelse med gennemførelse af projektet vil der både blive udarbejdet udviklings- og handleplaner i 10 

lokalsamfund i Silkeborg Kommune, som bliver redskab til det videre udviklingsarbejde. 

 

Derudover vil I løbet af projektet, blive afholdt workshops for alle borgere i Silkeborg Kommune uafhængig 

om man hører til de lokalsamfund, som vil få udarbejdet en udviklings- og handleplan.  

 

Workshoppene har følgende indhold: 

    - Workshop omkring generel information ifm. foreningsarbejdet (2-3 timer) 

    - Workshop - Fra idé til projekt (1 dag) 

    - Workshop vedr. organisering af event og PR arbejde (1 dag) ’ 

 

Se også ugeaviserne uge 45 

 

Af hensyn til fortæring, vil det glæde os at modtage jeres tilmelding til informations- og opstartsmødet senest 

den 17. november 2011 på mjt@ldhus.dk. 

  

Har du spørgsmål til projektet, så kontakt gerne LAG Silkeborgs Sekretariatschef og koordinator, Merethe 

Juul Thysen på tlf. 20285668. 

 

Læs mere om projektet på næste side 

…/… 



 

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe 
  

 

Projekt "Udvikling af lokalsamfund, foreninger m.m. i Silkeborg Kommune” 
 

 
Projektets formål 
Formålet med projektet er at give lokalsamfundene et redskab til at skabe en udvikling i deres område og 

samtidig give de deltagende aktører den nødvendige kompetence til at organisere sig og være med til at 

præge udviklingen i hele Silkeborg Kommune. 

 

Projektets aktiviteter  
Projektet, skulle gene bidrage til at der bliver udarbejdet udviklings- og handleplaner i 10 områder i 

Silkeborg Kommune, som vil blive udarbejdet på baggrund af borgernes input ifm. fremtidsværksteder, 

borgermøder m.m.  

 

Derudover vil I løbet af projektet, blive afholdt workshops for alle borger i Silkeborg Kommune med 

følgende indhold: 

 

Workshop omkring generel information ifm. foreningsarbejdet (2-3 timer) 

- Oprettelse og registrering af foreninger 

- Skatteregler gældende for kunst og musik og foreninger generelt m.m. 

 

Workshop - Fra idé til projekt (1 dag) 

- Hvordan får man gennembearbejdet et godt projekt 

- Hvordan opnår man den nødvendige finansiering af et projekt? 

- Hvordan skriver man en god ansøgning? 

- Tilskudsmuligheder 

 

Workshop vedr. organisering af event og PR arbejde (1 dag) ’ 

- Procedurer i "Eventmaking" - Hvad skal der tænkes på ifm. etablering af en event. 

- Regler i forhold til KODA, udskænkning, fødevarestyrelsen m.m. 

- Hvordan udarbejdes en god pressemeddelelse, kontakt til medier m.m. 

- Synlighed på nettet m.m. 

  

Mini Landdistriktskonference 
Når alle udviklingsplaner er udarbejdet og workshops afholdt, vil der blive afholdt en mini 

landdistriktskonference. 

 

Vil dit lokalsamfund deltage i projektet? 
Som sagt, så er det muligt for 10 lokalsamfund at deltage i projektet. Hvis dit lokalsamfund er interesseret i 

at deltage i projektet, så har det været muligt at melde ind, om I har interesse i at deltage i projektet.  

 

Det gør I ved at sende en e-mail til LAG Silkeborgs Sekretariat, Merethe Juul Thysen, mobil 20 28 56 68, 

mjt@ldhus.dk med oplysninger om jeres interesse i at deltage i projektet. 

 

De lokalsamfund som får muligheden for at deltage, får tilbagemelding den 4. december 2011. 


