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REFERAT

Generalforsamling i lntegreret LAG Halsnes-Gribskov
Tirsdag den 23. april 2019 kl. 18.00 p5 Gilleleje gamle Posthus

Der deltog 25 stemmeberettigede medlemmer i generalforsamlingen
1) Valg af dirigent

Henrik Magelund, formand for Gilleleje Handels- og Turistforening, blev valgt som dirigent.
Di rigenten konstaterede at genera lforsa m lingen va r lovligt indka ldt.
2) Valg af referent
Begitta Blahaut, koordinator for lntegreret LAG Halsnas-Gribskov, blev valgt som referent
3) Valg af stemmetellere

Jette Brinck og Erik Pedersen blev valgt som stemmetellere
4) Foreleggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forl0bne
5r samt godkendelse heraf
Formand Peter Plant fremlagde bestyrelsens beretning (bilag).
Peter Plant takkede bestyrelse for godt samarbejde, og Torben Langendorff-Christensen takkede Peter
Plant for god ledelse af bestyrelsen.
Beretningen blev god kendt.
5) Forelaggelse af Srsregnskab og revisionsberetning for det forlObne 5r samt godkendelse af
resultatopgorelse og balance
Kasserer Christine Thirup fremlagde 6rsregnskab og revisionsberetning f or 20L8.
Christine prasenterede et Srsregnskab med et overskud i 2018 p6 55.367 kr. pA LAG/FLAG
driftsmidlerne, som kan opspares til senere drift. Hun gjorde opmerksom p6 at passiver stdr som
gald, hvilket skyldes et underskud fra programmets opstart, som foreningen trakker med 6r for 6r
Det pdvirker dog ikke likviditeten.
Arsregnskabet blev godkendt

6) Foreleggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende 5r samt godkendelse heraf
Kasserer Christine Thiirup fremlagde et nyt driftsbudget for 2019 i overensstemmelse med den nu
kendte Okonomiske driftsramme, og et driftsbudget for 2020, der er udarbejdet ud fra den forventede
okonomiske driftsramme. Forslag til driftsbudget 2020 blev fremlagt med den anbefaling, at skyldige
udgifter iform af ATP og revision fra lukkeArel2O2L medtages i2O2O budgettet.
Bdde nyt budget for 2019 og budget 2020 blev godkendt.

7) lndkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
lngen forslag.
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

r
Fglgende bestyrelsesmedlemmer var p5 valg
Torben Langendorff-Christensen - Halsnes
Lis Andersen - Halsnaes
LAG be sty re lse sm e d le m me

Christine Thdrup - Gribskov
Leif lakobsen - Gribskov
Alie genopstillede.
Der var ikke andre som @nskede valg til bestyrelsen som LAG medlem
De 4 kandidater blev genvalgt.
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Folgende bestyrelsesmedlem var p5 valg: B@rge Sorensen

-

Grrbskov

Borge genopstillede.

Der var ikke andre som @nskede valg til bestyrelsen som FLAG medlem, og BOrge SOrensen blev
ge nva

igt.

Suppleanter
Alie suppleanter var

pi

valg.

Bestyrelsen @nsker tre suppleanter
Ole V. J@rgensen, Halsnas, Per Roswall og Louise Aggebo, Gribskov genopstillede som suppleanter til
bestyrelsen. Der var ikke andre som @nskede valg sorn suppleant.

Suppleanterne blev genvalgt i rekkef6lgen

1
2
3.

Ole V. J6rgensen
Per Roswall
Louise Aggebo

9) Valg af revisor

NarRevision i Frederiksvark blev genvalgt
10) Eventuelt

Henrik Magelund afsluttede generalforsamlingen kl. 18.45

Referat af generalforsamling den 23. april 2019 er godkendt
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Underskrifter:
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Dirigent Henrik Magelund
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Formand Peter Plant

