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REFERAT

Generalforsamling i lntegreret LAG Halsnæs-Gribskov
Onsdag den 10. juni 2020 kl. 18.00 i Dronningmøllehuset

Generalforsamlingen kunne ikke gennemføres den 29. april som planlagt på grund af Corona-krisen.
Der deltog 17 stemmeberettigede medlemmer i generalforsamlingen.
1l ValS af dirigent
Mikkel Andersen, formand for Udvalget for Beskæftigelse og Unge og medlem af Udvalg for Kultur,
Erhverv og Oplevelsesøkonomi i Gribskov Kommune, blev valgt som dirigent.
Dirigente n konstaterede at generalforsa m i ngen va r lovl igt indka ldt.
I

2) Valg af referent

Begitta Blahaut, koordinator for lntegreret LAG Halsnæs-Gribskov, blev valgt som referent.
3) Valg af stemmetællere
Henny og Ann 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).
Beretningen blev godkendt.
5) Forelæggelse af årsregnskab og revisionsheretning for det forløbne år samt godkendelse af
resultatopgØrelse og balance
Kasserer Christine Thårup fremlagde årsregnskab og revisionsberetning for 201"9.
Regnskabet vedrører alene driftsmidler og ikke projektmidler. Driftsmidler udgør ZtrÅ af de samlede
midler. Christine præsenterede et årsregnskab med et overskud i 2A19 på 37.302 kr. på LAG/FLAG

driftsmidlerne, som kan opspares til drift.
Årsregnskabet blev godkendt.

6) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt godkendelse heraf
Kasserer Christine Thårup fremlagde et driftsbudget for 2O2L, der er udarbejdet ud fra den forventede
Økonomiske driftsramme. Forslag til driftsbudget 2021 er sammensat af driftsmidler til LAG og

opsparingsmidler til FLAG.
Budgettet 2021 blev godkendt.

7| lndkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
lngen forslag.
8) ValS af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand
LAG be sty re I se sm e d I e m m e r

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg;
Peter Plant, formand - Halsnæs
Hans Garde - Halsnæs
Rikke Njust - Gribskov
Ole Santon - Gribskov
Alle genopstillede, og Peter Plant genopstillede som formand.
Der var ikke andre som ønskede valg
som formand.

til bestyrelsen som

LAG medlem og ikke andre der 6nskede valg

De 4 kandidater blev genvalgt og Peter Plant blev genvalgt
F

LAG bestyrelse smed le m me

til formandsposten med applaus.

r

Følgende bestyrelsesmedlem var på valg: Jørgen Petersen
Der var ikke andre som ønskede valg

til bestyrelsen som

-

Gribskov. JØrgen genopstillede.

FLAG medlem, og Jørgen Petersen blev

genvalgt med applaus.
Suppleanter
Alle tre suppleanter var på valg. Per Roswall genopstiller ikke.
Ole V. JØrgensen, Halsnæs og Louise Aggebo, Gribskov genopstillede som suppleanter til bestyrelsen

Suppleanterne blev genvalgt med applaus i rækkefølgen

L.
2.

OIe V. Jgrgensen
Louise Aggebo

9) Vale af revisor
NærRevision i Frederiksværk blev genvalgt.
10) Eventuelt
Peter takkede bestyrelsen for det gode arbejde og takkede alle og især Jørgen og Børge som FLAG
medlemmer for at være villige til at fortsætte arbejdet i bestyrelsen et ekstra år.

Referat af generalforsamling den 10. juni 2020 er godkendt
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Dirigent Mikkel Andersen

WP6rrk
Formand Peter Plant

