REFERAT
Generalforsamling i Integreret LAG Halsnæs-Gribskov
Onsdag den 25. april 2018 kl. 18.00 på Frivilligcenter Helsinge

Der deltog 25 stemmeberettigede medlemmer i generalforsamlingen.
1) Valg af dirigent
Mikkel Andersen, formand for Udvalget for Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse i Gribskov
Kommune, blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2) Valg af referent
Begitta Blahaut, koordinator for Integreret LAG Halsnæs-Gribskov, blev valgt som referent.
3) Valg af stemmetællere
Birgit Sørensen og Jette Brinch Nielsen blev valgt som stemmetællere.
4) Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne
år samt godkendelse heraf
Formand Peter Plant fremlagde bestyrelsens beretning (bilag).
Børge Sørensen supplerede med at fortælle om det gode samarbejde der er med Gilleleje havn om
FLAG. Ole Santon roste formanden.
Beretningen blev godkendt.
5) Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt godkendelse af
resultatopgørelse og balance
Kasserer Børge Sørensen fremlagde årsregnskab for 2017.
Børge præsenterede et årsregnskab med en god balance og med et overskud i 2017 på 37.123 kr. på
LAG/FLAG driftsmidlerne, som kan opspares til senere drift. Ledelsesberetningen og revisorens rapport
viser at resultatet er tilfredsstillende og at revisoren ikke har haft særlige kommentarer.

Årsregnskabet blev godkendt.
6) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt godkendelse heraf
Kasserer Børge Sørensen fremlagde et driftsbudget for 2019, der er udarbejdet ud fra den forventede
økonomiske driftsramme.
Drifts- og likviditetsbudgettet blev godkendt.
7) Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Ingen forslag.
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
LAG bestyrelsesmedlemmer
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Peter Plant, formand - Halsnæs
Hans Garde - Halsnæs
Rikke Njust - Gribskov
Ole Santon - Gribskov
Alle genopstillede, herunder genopstillede Peter Plant som formand.
Der var ikke andre som ønskede valg til bestyrelsen som LAG medlem og ikke andre der ønskede valg
som formand.
De 4 kandidater blev valgt og herunder blev Peter valgt til formandsposten med applaus.
FLAG bestyrelsesmedlemmer
Følgende bestyrelsesmedlem var på valg: Jørgen Petersen – Gribskov. Jørgen genopstillede.
Der var ikke andre som ønskede valg til bestyrelsen som FLAG medlem, og Jørgen Petersen blev valgt
med applaus.
Suppleanter
Alle suppleanter var på valg.
Bestyrelsen ønskede tre suppleanter.
Ole V. Jørgensen, Halsnæs og Per Roswall, Gribskov genopstillede som suppleanter til bestyrelsen.
Jørgen Lassen genopstillede ikke.
Fra salen opstillede Louise Aggebo som suppleant til bestyrelsen.
Suppleanterne blev valgt med applaus i rækkefølgen:
1. Ole V. Jørgensen
2. Per Roswall
3. Louise Aggebo
9) Valg af revisor
NærRevision i Frederiksværk blev genvalgt.
10) Eventuelt
Mikkel Tornehaven Andersen takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

