f

LAG
LOKALE
AKTIONS
GRUPPER

ffi IH

'

. .rti.1

r

r:'ii,

.it: ,.,'t:.
\"

4

REFERAT

Generalforsamling i lntegreret LAG Halsnæs-Gribskov
Mandag den 10. maj2A2L kl. 17.30 i Hundested Kino

Generalforsamlingen kunne ikke gennemføres den 28. april som planlagt på grund af Corona-krisen
Der deltog L5 stemmeberettigede medlemmer i generalforsamlingen.
1) Valg af dirigent
Torben Møller-Hansen, Leder af Kultur, ldræt, Demokrati og Erhverv & Halsnæs ldrætshal
Halsnæs Kommune, blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsam lingen va r lovligt indkaldt.

2l Valg af referent
Begitta Blahaut, koordinator for lntegreret LAG Halsnæs-Gribskov, blev valgt som referent.
3) ValC af stemmetællere
Troels Jørgensen fra Kino blev valgt som stemmetæller

4) Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne
år samt godkendelse heraf
Formand Peter Plant fremlagde bes§relsens beretning (bilag).
Beretningen blev godkendt.
5) Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt godkendelse af

resultatopgørelse og balance
Kasserer Christine Thårup fremlagde årsregnskab og revisionsberetning for 2020.
Regnskabet vedrører alene driftsmidler og ikke projektmidler. Driftsmidler udgør 2O% af de samlede
midler. Christine præsenterede et årsregnskab med et overskud i 2O2A på 159.695 kr. på LAG/FLAG

driftsmidlerne, som kan opspares til drift.

Christine fremhævede problemerne med at Bolig- og Planstyrelsen endnu ikke har godkendt 20L9
drift-regnskabet samt at det ikke er muligt at hensætte penge. Dette kommer i karambolage med den
nye feriefond, hvor vi bliver nødt til at skubbe gælden til feriefonden foran os ito år.
Peter nævnte at det er problematisk at Bolig- og Planstyrelsen lægger op til at vi opstarter de nye LAG
og FLAG ordninger med driftsmidler fra denne periode.
Årsregnskabet blev godkendt.

6) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt godkendelse heraf
Kasserer Christine Thårup fremlagde et driftsbudget for 2O22, der er udarbejdet ud fra den forventede
økonomiske driftsramme. Forslag til driftsbudget 2022 er sammensat af driftsmidler til LAG og
opsparingsmidler til FLAG.
Budgettet 7O22 blev god

ke

ndt.

7) lndkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Bestyrelsen havde fremsat to forslag. Bestyrelsen foreslår:

Punkt 1
At generalforsamlingen tilslutter sig National FLAG pulje og indgår aftale med Bolig- og Planstyrelsen
om administration af National FLAG pulje i2027 o52022.
Punktet blev vedtaget med 15 stemmer (enstemmigt).
Punkt 2
At generalforsamlingen tilslutter sig forslag til vedtæstsændrins der muliggør at foreningen ved aftale
med Bolig- og Planstyrelsen kan indgå i administrationen af en national FI,AG-pulje under
Landdistriktspuljen.
Punktet blev vedtaget med 15 stemmer (enstemmig). Da der kun deltog 15 medlemmer ud af en
medlemsskare på 70 skal forslaget genbehandles på en ekstraordinær generalforsamling.
Det blev foreslået at der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 25. maj.

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand

UG bestyrelsesmed lemmer
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Christine Thårup, kasserer - Gribskov
Lis Andersen - Halsnæs
Torben Langendorff-Christensen - Halsnæs
Leif Jakobsen - Gribskov
Alle genopstillede
Der var ikke andre som ønskede valg

til bestyrelsen som

De 4 kandidater blev genvalgt rned applaus.

LAG medlem.
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Følgende bestyrelsesmedlem var på valg: BØrge §Ørensen
Der var ikke andre som ønskede valg
applaus.

-

Gribskov. BØrge genopstillede.

til bestyrelsen som FLAG medlem, og BØrge blev genval$ med

Suppleanter
Begge suppleanter var på valg.
Ole V. J6rgensen, Halsnæs og Louise Aggebo, Gribskov genopstillede som suppleanter

til bestyrelsen.

Suppleanterne blev genvalgt med applaus i rækkefølgen:

1.
2.

Ole V. Jørgensen
Louise Aggebo

9l Valg af revisor
NærRevision i Frederiksværk blev genvalgt.

101 Eventueh

Peter takkede bes§relsen for det gode arbejde og takkede alle medlemmer for at være villige til at
fortsætte arbejdet i bestyrelsen et ekstra år.

Torben Langendorff-Christensen beklagede at de to kommuners byrådsrnedlemmer ikke deltager i
LAGens arrangementer, herunder generalforsamling da LAGen dog investerer en deltid og
udviklingsmidler ide to kommuner.
Peter Plant mente at det kunne s§ldes at formandskabet med jævne mellemrum mødes med
borgmestre for at drøfte samarbejde, medfinansiering m.v.
Rikke Njust sagde at vi kunne udnytte at det er valgår i år.
Per Roswall foreslog at invitationer sendes direkte til alle byrødderne i Kommunerne.
Der kom forslag om at arrangere bustur for byrådene med rundvisning, herunder smagninger, hos de
forskellige projekter, og orientere pressen om arrangementet og evt. invitere TV-Nordsjælland med.

Referat af generalforsamling den 10. maj 2O2L er godkendt
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