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Nu er LAG Fjordlandet en realitet, og bestyrelsen er klar til at trække i arbejdstøjet 

Ved en stiftende generalforsamling tirsdag den 21. juni 2022 blev den nye lokale aktionsgruppe for Lejre og 
Frederikssund Kommuner en realitet. Trine Krebs, Kyndeløse, blev valgt som forperson for den nye 
bestyrelse.  

Den store sal i Karleby Forsamlingshus summede af liv tirsdag aften, da knap 50 engagerede deltagere 
mødte op til den stiftende generalforsamling for den nye LAG Fjordlandet. På generalforsamlingen skulle ni 
af bestyrelsens i alt 13 pladser besættes, og med kampvalg til alle pladser var der spænding til sidste punkt.  

 

Stor interesse for at være med til at præge udviklingen 

Da først godkendelsen af foreningens vedtægtsgrundlag var på plads, skulle der sættes navn og ansigt på 
den nye bestyrelse. Første valg, der skulle afgøres, var til posten som forperson. Tre kandidater stillede op 
til valget – og efter en meget tæt afstemning faldt generalforsamlingens valg på Trine Krebs. Den nyslåede 
forperson for LAG Fjordlandet udtaler: 

”Tænk at 48 borgere fra Frederikssund og Lejre brugte en aften på at dele ideer og erfaringer om lokal 
udvikling i vores skønne Fjordland. Læg dertil at en tredjedel af deltagerne stillede op til LAG´s kommende 
bestyrelse. Der var en forrygende engageret stemning og som nyvalgt forperson for LAG Fjordlandet har jeg 
en fornemmelse af, at en samling virkelige dygtige mennesker nu sætter sig om bordet og sætter fut i vores 
skønne Fjordland – jeg glæder mig rigtigt meget” 

Som det næste punkt skulle otte bestyrelsesmedlemmer vælges. Og her skulle de fremmødte holde tungen 
lige i munden – en lokal aktionsgruppes bestyrelse skal nemlig sammensættes så det sikres, at både 
borgere, virksomheder, foreningers og lokale myndigheders interesser varetages. Dertil kommer at der skal 
tilstræbes en ligelig geografisk, køns og alders fordeling i bestyrelsen. Af de 16 bestyrelseskandidater endte 
valget med at falde på: 

• Camilla Adelsted Mikkelsen (borgere), Gershøj 
• Alice Nielsen (virksomheder), Nørre Hyllinge 
• Niels Poulsen (foreninger), Hvalsø 
• Lars Eghøj (virksomheder), Skov Hastrup 
• Henrik Bo Jenvall (borgere), Slangerup 
• Ulrik Nørregaard (virksomheder), Skibby 
• Erik Huusfeldt Larsen (foreninger), Frederikssund 
• Charlotte Steinmark (foreninger), Jørlunde 

Også til suppleantposterne var der kampvalg med fire kandidater til to pladser. Her gik valget til Rikke Falck, 
Egholm Slot, og Jørgen C. Christensen, Skibby.  

De offentlige udpegninger til bestyrelsen – en fra hver kommunalbestyrelse og en fra hvert regionsråd, er 
også i fuld gang, så den samlede bestyrelse inden længe kan trække i arbejdstøjet. Fra Lejre Kommune er 
Klaus Kristiansen (V) indstillet af Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling, og Region Sjælland har 
udpeget Michael Svane, Hesselbjerggård. Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden er fortsat i gang 
med udpegningsprocessen. 



 

Næste skridt: Udviklingsstrategien sætter retningen 

Når den nye bestyrelse har fået formalia som konstituering, CVR-nummer og Nemkonto på plads skal der 
tænkes fremad. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe skal igangsætte en proces med inddragelse af det 
lokale partnerskab, der medvirker til at udarbejde en lokal udviklingsstrategi. Udviklingsstrategien er 
bestyrelsens vigtigste styringsredskab ved prioritering og indstilling af projektansøgninger til tilskud fra 
2023 og frem. Bolig- og Planstyrelsen har i den forbindelse sat en deadline den 14. november, som den 
første af to muligheder for at indsende og få godkendt den lokale udviklingsstrategi. De 15 
udviklingsstrategier, som modtages først, vil nemlig blive behandlet først. Og en godkendt 
udviklingsstrategi er forudsætningen for at der kan uddeles midler.  

 

Færre midler efter ny aftale 

Som det blev orienteret om på den stiftende generalforsamling, så har indenrigs- og boligminister Christian 
Rabjerg Madsen efter drøftelse med aftalekredsen bag ”Mere liv i bymidter og landdistrikter” d. 8. juni 
2022, besluttet at fordeling af LAG-midlerne i den kommende EU programperiode fortsat differentierer 
mellem kommuner med befolkningstilbagegang og de øvrige kommuner. For LAG Fjordlandet betyder det, 
at der bliver 2.055.000 kr. til projekter og 513.000 kr. til drift årligt. 

 

Kontakt: 

Forperson Trine Krebs, Trine@thefoodproject.dk eller 26713254. 

  

 

 

mailto:Trine@thefoodproject.dk

