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Generalforsamling i lntegreret LAG Halsnæs-Gribskov
Onsdag den 27 . april2022 kl. 19.00 i Gjethuset

Der deltog 15 stemmeberettigede medlemmer i generalforsamlingen
1) Valg af dirigent
Steen Hasselriis, tidligere borgmester i Halsnæs Kommune, blev valgt som dirigent.
Di rigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indka ldt.

2) Valg af referent
Begitta Blahaut, koordinator for lntegreret LAG Halsnæs-Gribskov, blevvalgt som referent.

3l Valg af stemmetællere
Gregory Akerman og Mariane Lunden 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.
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 2021,.
Regnskabet vedrører alene driftsmidler og ikke projektmidler. Driftsmidlerne består af indtægter fra 3
puljer; LAG, FLAG og National FLAG. lndtægterne i2O2L var på i a\t942.466 kr. og udgifterne på i alt
742.L60 kr. Årets resultat var på 2OL.22L kr., der kan spares op til drift.
Årsregnskab og revisionsberetning blev godkendt.

5) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt godkendelse heraf
Kasserer christine Thårup fremlagde et driftsbudget for 2023, der alene udgøres af tilbageløbsmidler
fra LAG ordningen, og kun skal bruges til at afuikle projekter.
Driftsbudgettet 2023 blev godkendt.

7) lndkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Der var ingen indkomne forslag.

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand
LAG bestyrelsesmed lem me

r

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg
Peter Plant - Halsnæs
Rikke Njust, næstformand - Gribskov
Hans Garde - Halsnæs
Ole Santon - Gribskov
Peter Plant, Rikke Njust og Ole Santon genopstillede.
Suppleant Ole V. Jørgensen stillede op til bestyrelsen som LAG medlem.
De 4 kandidater blev valgt.
besty relsesmed I emmer
FØlgende bestyrelsesmedlem var på valg: JØrgen Petersen
JØrgen blev genvalgt som FLAG medlem.
F LAG

-

Gribskov. Jørgen Petersen genopstillede

Suppleanter
Louise Aggebo, Gribskov genopstillede som suppleant

til bestyrelsen

Louise blev genvalgt som suppleant.

Formond
Peter Plant genopstillede som formand
Peter blev genvalgt som formand.

9) Vale af revisor
NærRevision i Frederiksværk blev genvalgt.

10) Eventuelt
Peter takkede bestyrelsen for det gode arbejde og takkede medlemmerne for at være villige til at
fortsætte arbejdet i bestyrelsen et ekstra år. Desuden takkede han Hans Garde, der havde bidraget
bestyrelsens arbejde helt fra start af lntegreret LAG Halsnæs-Gribskov.
Peter mindedes Michael Rerup, der var gået bort tre uger inden generalforsamlingen.
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Referat af generalforsamling den 27. april2022 er godkendt
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