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tre millioner kroner venter
på de gode ideer

Når LAG Haderslev Tønder torsdag aften holder generalforsamling, vil to unge lokale erhvervsfolk fortæller, hvilken gavn de
har haft af tildeling af LAG-midler. Dem er er flere af i indeværende år, hvor der kan uddeles op til tre millioner kroner.
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Starthjælp
VEDSTED: Du har ideen og
det gode projekt. Vi har pengene og giver en hjælpende
hånd.
Sådan lyder udspillet fra
LAG Haderslev Tønder, og
udspillet uddybes, når den
lokale aktionsgruppe holder årsmøde på torsdag. Det
sker på Slukefter Kro i Vedsted ved Vojens, og her vil
to unge lokale erhvervsfolk,
henholdsvis Søren Gad, Bredebro Maskinstation, og Lasse Ranlev, Industri Automation, Haderslev, der begge har
søgt og fået LAG-midler til
flytning og udvikling af eksisterende virksomhed, fortælle om deres erfaringer og
hvad den kontante håndsrækning har betydet.
- Alle er velkommen. Man
kan på mødet både få inspiration og lejlighed til at spørge ind omkring at opnå støtte, fortæller koordinator for
LAG Haderslev-Tønder, Solveig Kappel.

tre millioner

På årsmødet vil bestyrelsesformand Johanne Ludvigsen
fra Brøns orientere om årets
tilskudsmuligheder. LAG
Haderslev-Tønder har i år en
ramme på knap tre millioner
tilskudskroner til rådighed.
- Et projekt skal være på
mindst 100.000 kroner, og

LAG står for Lokal Aktions
Gruppe.
LAG-ordningen er blandt
Erhvervsstyrelsen
puljer, der kan give
tilskud til projekter med
det formål at fremme
vækst og etablering af
nye arbejdspladser i
landdistrikter og at styrke
rammevilkårene i udpegede
landdistrikter, særligt
med henblik på at fremme
bosætning.

24-årige søren Gad, der står bag Bredebro Maskinstation, er blandt dem, der har fået kontant glæde af LAG-midler. det fortæller han
om på generalforsamlingen torsdag aften. Foto: Hans Chr. Gabelgaard
der kan maksimalt opnås 50
procent i tilskud til dækning
af projektomkostninger, oplyser Solveig Kappel og henviser til, at de næste ansøgningsfrister er henholdsvis
8. maj og 8. september.
- Der er en del administration forbundet med ansøgningen, sådan er det, når

det gælder offentlige tilskud.
Men vi hjælper gerne, lyder
det far LAG-koordinatoren.

nyt liv

24-årige Søren Gad har opnået tilskud fra den del af
LAG-puljenerne, der bakker op omkring projekter,
der skaber nyt liv i forladte

og tomme bygninger. Søren
Gad overtog Bredebro Maskinstation for to år siden, og
nu har han investeret i den
gamle limtræsfabrik i Bredebro. Dermed er han gået fra
at have rådighed over 2500
kvadratmeter til 15.000 kvadratmeter under tag, og sidegevinsten er, at der atter

er kommet liv i de markante
fabriksbygninger i Bredebro,
som ellers har stået tomme i
otte-ni år.
- Jeg bruger selv godt to
tredjedele af bygningerne,
og resten lejer jeg ud, forklarer Søren Gad, der beskæftiger 10 ansatte på maskinstationen.

Der kan ydes tilskud til
projekter inden for blandt
andet følgende temaer:
z- etablering og udvikling
af små virksomheder og
mikrovirksomheder
z- tomme bygninger –
gentænkning af forladte og
tomme bygninger
z- bosætning
z- smag på Sønderjylland –
madoplevelser
z- den sønderjyske
historie i nye oplevelse og
fortællinger
z- naturen i alle former
z- unge i fart
Det er de lokale LAGbestyrelser, der
indstiller projekter til
Erhvervsstyrelsen.

Venstre-formand blev genvalgt
Formand for Venstre i Tønder, Søren Rødgaard Henriksen, blev genvalgt på årets generalforsamling,
hvor hans forgænger, der blev vraget sidste år, vendte tilbage som bestyrelsessuppleant.
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tønder: Alt ved det gamle sådan da.
Sådan lyder konklusionen
efter årets generalforsamling
i Venstres vælgerforening i
Tønder.
Her blev formanden, Søren Rødgaard Henriksen,
genvalgt, og de øvrige medlemmer af bestyrelsen er
Carl-Erik Nielsen (næstformand), Allan Mattesen (kasserer), Charlotte Jakobsen
(sekretær), Kresten Skrum-

sager, Svend Erik Lilleøre og
Søren Hansen. Som suppleanter blev valgt foreningens
tidligere formand, Søren
Thorup Hansen, og Christian Friis.
Eneste nye ansigt i den
mandsdominerede bestyrelse er Charlotte Jakobsen, der
indtrådte i stedet for PaulErik Jensen. Han valgte efter
en meget lang årrække i foreningens ledelse at trække
sig fra bestyrelsen for at hellige sig regnskabstal og andre
opgaver for Venstre i Tønder
Kommune. Således blev han
som afgående bestyrelsesmedlem sammen med Poul

Erik Henriksen valgt som
foreningens revisor.

genvalgt

søren Bo Rødgaard Henriksen blev genvalgt som formand for
venstre i tønder by. Foto: André th

Den genvalgte formand satte sig for bordenden ved sidste års generalforsamling, da
han i en kampafstemning
vandt over Søren Thorup
Hansen. Sidstnævnte havde på daværende tidspunkt
været formand i godt 10 år og
blev sat fra bestallingen efter
et internt forløb, som han ikke fandt særligt tiltalende.
Efterfølgende takkede han
da også nej til en plads som
menigt bestyrelsesmedlem.
- Jeg blev foreslået, men

takkede nej. Det gavner ikke
en ny formand, at den gamle sidder med. De fleste steder giver det et dårligt forløb, sagde den afgående formand dengang. Her udelukkede han dog ikke et politisk
comeback.
- Jeg har sagt fra nu, men
måske er situationen en anden om to år, lød det dengang fra Søren Thorup Hansen.
Efter nu at være blevet
valgt som suppleant, kan det
konstateres, at det altså kun
varede ét år.

