Generalforsamling
Torsdag, den 25. april 2017 kl. 19.00
Stenum Forsamlingshus

GENERALFORSAMLING
Formand for LAG NORD byder velkommen, og forslår valg af dirigent.

1.

Valg af dirigent
Bent Bøgsted blev foreslået og enstemmigt valgt

2.

Valg af referent
Peter Hvid blev foreslået og enstemmigt valgt.

3.

Valg af stemmetæller
Birthe Løgtved, Søren Sørensen og Poul Berg blev foreslået og enstemmigt valgt-

Bestyrelsen for LAG NORD opfordrede til at generalforsamlingen vælger en bestyrelse med så ligelig en
alders- og kønsfordeling som muligt.

4.

Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år, samt
beslutning om godkendelse heraf
Formand Frode Thule Jensen fremlagde bestyrelsens beretning og besvarede spørgsmål. Beretningen blev
enstemmigt godkendt.

5.

Forelæggelse af årsregnskab og revisorberetning for det forløbne år, samt beslutning om godkendelse af
resultatopgørelse og balance
Regnskabet for 2016 blev fremlagt på kasserens vegne af koordinator Tove Fønss. Regnskabet blev
efterfølgende godkendt af generalforsamlingen

6.

Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det 2017, samt beslutning om godkendelse heraf.
Budget for 2018 blev fremlagt på kassererens vegne af koordinator Tove Fønss og blev efterfølgende
godkendt af generalforsamlingen

7.

Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Følgende forslag til vedtægtsændringer blev fremsat af bestyrelsen for LAG NORD
§ 16. Revision (forslag fra bestyrelsen)
Generalforsamlingen vælger blandt medlemmerne 2 revisorer. Revisorerne skal føre revisionsprotokol.
Revisorerne vælges forskudt for 2 år.
Stk.2 Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts og likviditetsbudget udsendes
elektronisk til aktionsgruppens medlemmer og skal være tilgængelig på aktionsgruppens hjemmeside
samtidigt med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Stk. 3 Denne vedtægtsændring træder i kraft når kravene i §18 stk. 2 & 3 er opfyldt. På den
generalforsamling, hvor endelig vedtagelse sker, vælges 2 revisor. Den der får flest stemmer vælges for 2 år,
den anden for 1 år.
Forslaget enstemmigt vedtaget og behandles igen på generalforsamling i 2018, for endelig godkendelse

9.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
FORSLAG TIL KANDIDATER
Dirigenten gennemgik valgprocedurer på skrift i den udarbejdet kørerplan for generalforsamlingen) og
oplyste at følgende var på valg:
BORGERLISTEN:
Finn Risom, Lars Mellemkjær, Hans Jørgen Nygaard (suppleant) er på valg.
ERHVERVSLISTEN:
Peder Key Kristiansen, Lars Hedegaard og Jacob Vilhelmsen er på valg
FORENINGSLISTEN:
Peter Hvid Jensen og Mogens Berg, er på valg.

Følgende kandidater blev foreslået
Borgerlisten: Finn Risom, Lars Mellemkjær og Hans Jørgen Nygaard
Erhvervslisten: Lene Kappelborg, Peder K. Kristiansen, Lars Hedegaard, Jacob Vilhelmsen, Torben Christensen
Foreningslisten: Mogens Berg og Peter Hvid Jensen

”Foredrag med Søren Møller, formand for DGI”

VALG AF BESTYRELSE
Dirigenten oplyste at: Stemmetallene er afgørende for valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, dog er
der ved alle valg– fortrinsret for 1 borger fra de kommuner der ikke allerede er rep. – uanset stemmetal. Ved
stemmelighed foretages lodtrækning.
Følgende blev valgt:
BORGERLISTEN:
Medlem: Finn Risom
Medlem: Lars Mellemkjær
Suppleant: Hans Jørgen Nygaard
ERHVERVSLISTEN:
Medlem: Peder K. Kristiansen
Medlem: Torben Christensen
Medlem: Jacob Wilhelmsen
Suppleant: Lene Kappelborg

FORENINGSLISTEN:
Medlem: Mogens Berg
Medlem: Peter Hvid
Suppleant: Ingen

10. Valg af revisor
På valg er revisions firma Beierholm.
Bestyrelsen foreslog at Nordland Revision vælges til revisor – grundet en betydelig lavere pris.
Godkendt

11. Eventuelt
Intet

Referat godkendt:
Dato 25/4 2017

Dirigent: Bent Bøgsted

Formand: Frode Thule Jensen

