Årshjul for lokalråd - 2019
Januar
21.1
Februar
22.2
27.2

Marts
4.1
11.3
Medio marts

Ultimo marts

Deadline for ansøgninger

Udviklingspuljen

Studietur ULN og
Seniorudvalg
Udvalgsmøde (ULN)

Nye boformer på landet – med særligt fokus
på seniorer
Udvælger op til fem projekter fra den store
idé, der skal arbejdes videre med.
Indhold årsmøde.

Deadline årsrapport/
udbetaling af driftsstøtte
Deadline ansøgninger
Opstart projektlederkursus.

Tid til at indsende lokalrådets årsrapport og
regnskab.
Udviklingspuljen
Gentagelse af projektlederkursus fra 2019.
Lær at skrive gode ansøgninger til gode
projekter. Afholdes lokalt for 1-2 lokalråd i
samarbejde. Kontaktperson LAKJE@vejle.dk,
76 81 22 76
Udvælgelse af interesserede lokalsamfund
(kun landsbyer). Kontaktperson Lars Kastberg
Forventet: Bredbåndspuljen åbner igen.
Kontaktperson Lars Kastberg

Ultimo marts

Strategiske landsbyplaner
(NY)
Bredbånd på landet

April
10. april
28.4

Udvalgsmøde
Deadline ansøgninger

Projekt: Den store idé vælges
Sidste ansøgningsrunde i 2019.
Udviklingspuljen.

23. maj

Udviklingsagenter – med
afsæt i Vejle by
Årsmøde for lokalråd

29. maj

Udvalgsmøde

Udviklingsforløb der skaber udviklingsagenter
i lokalsamfund. Kontaktperson Peter Sepstrup
Møde mellem kommune og lokalråd om
temaer der vedrører lokalsamfund,
landdistrikter og nærdemokrati
Afholdes i et lokalsamfund

Juni
Dato kommer

Sommertur for lokalråd

Juli

Sommerferie

Maj
Ultimo maj

Vi inviterer til en sjov dagsudflugt, hvor vi
også bliver klogere sammen

Vigtige datoer for borgere og lokalråd som søger penge, samarbejder med eller benytter tilbud
fra Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati.

August
6.6-7.6
Fra ultimo august til
november

September
4. september
Medio september
Medio september

Oktober
Dato kommer.

Udvalgsmøde
Studietur ULN
Idé- og projektudvikling for
lokalråd

Studietur i Danmark
Alle lokalråd får tilbudt et møde i efteråret
med en udviklingskonsulent med stor erfaring
i lokalsamfund.

Udvalgsmøde
Projektlederkursus II
Fornyelse af
samarbejdsaftale

Afholdes i et lokalsamfund
Gentagelse af kurset fra foråret.
Samarbejdsaftale for perioden 2020 – 22

Temamøde

Indhold fastlægges i samarbejde med
lokalråd.

November
Udvalgsmøde

2019 venter på os.

Vigtige datoer for borgere og lokalråd som søger penge, samarbejder med eller benytter tilbud
fra Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati.

Vigtige datoer for borgere og lokalråd som søger penge, samarbejder med eller benytter tilbud
fra Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati.

