REFERAT
Generalforsamling i LAG Halsnæs-Gribskov
Onsdag den 29. april kl. 18.30 Esrum Kloster & Møllegård, Græsted
1) Valg af dirigent
Michael Bruun, Formand for Erhvervs og turismeudvalget i Gribskov Kommune, blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Det var fremmødt 40
stemmeberettigede medlemmer ud af 108 medlemmer.
2) Valg af referent
Begitta Blahaut, koordinator for LAG Halsnæs-Gribskov, blev valgt som referent.
3) Valg af stemmetællere
Louise Køster og Søren Bendtsen 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 fra dens stiftelse, den 17. september 2014, og frem
til i dag. Bestyrelsen består af 13 medlemmer, der repræsenterer henholdsvis borgere, erhverv, foreninger
og offentlige myndigheder, og har en ligelig fordeling af repræsentanter fra de to kommuner Halsnæs og
Gribskov. Regionens medlem er endnu ikke indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelsen har udarbejdet en lokale
udviklingsstrategi, der har været i høring blandt medlemmerne ved afholdelse af et borgermøde den 12.
januar og været i høring i de to kommuner, Regionsrådet og Vækstforum. Berit Tveden Jakobsen og Tycho
Hjorth Winther fra henholdsvis Halsnæs og Gribskov kommuner har hjulpet med at få LAG HalsnæsGribskov løbet godt i gang, og Begitta Blahaut er ansat som koordinator pr. 16. marts.
Beretningen blev godkendt.
5) Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt godkendelse af
resultatopgørelse og balance
Foreningens kasserer Henrik Nielsen fremlagde årsregnskab for 2014. Der figurerer en gæld på 198.950 kr.
da tilskuddet fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter endnu ikke er udbetalt.
Årsregnskabet blev godkendt.
6) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt godkendelse heraf
Foreningens kasserer Henrik Nielsen fremlagde et driftsbudget for 2016, der er en videreførelse af
driftsbudgettet for indeværende år.

Driftsbudgettet blev godkendt.
7) Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Bestyrelsen fremsatte et forslag til ændring af § 1, 2 3 og 9 i vedtægterne, med det formål, at der vil kunne
oprettes en integreret LAG Halsnæs-Gribskov og FLAG Gribskov.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget, dvs. der blev afgivet 40 ja-stemmer.
Uanset dette, kunne forsamlingen ikke vedtage forslaget endeligt, da dette kræver at 2/3 af foreningens
medlemmer (foreningen har 108 medlemmer) er tilstede.
Forsamlingen indkalder derfor til en ny generalforsamling, hvor forslaget forelægges.
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Birthe Madsen - Halsnæs (genopstiller ikke), Lis Andersen - Halsnæs (genopstiller), Jakob Madsen - Gribskov
(genopstiller) og Leif Jakobsen - Gribskov (genopstiller).
Alle suppleanter var på valg, og opstiller til bestyrelsen:
Peter Hansen - Gribskov, Jørgen Lassen –Halsnæs, Thue Lundgaard – Halsnæs, Torben LangendorffChristensen- Halsnæs og Hans Vøgg – Halsnæs.
Desuden opstiller Ole V. Jørgensen – Halsnæs, til bestyrelsen.
Der blev foretaget hemmelig afstemning, med stemmeafgivelse på 4 kandidater, og de to kandidater fra
henh. Halsnæs og Gribskov kommuner, der fik flest stemmer, blev valgt til bestyrelsen.
Kandidater og stemmetal
Gribskov
Jakob Madsen - 26
Leif Jakobsen - 20
Peter Hansen - 9

Halsnæs
Lis Andersen - 22
Torben Langendorff-Christensen - 19
Ole V. Jørgensen - 17
Hans Vøgg - 5
Jørgen Lassen - 4
Thue Lundgaard - 1

Til bestyrelsen blev valgt
Jakob Madsen (foreninger) og Leif Jakobsen (foreninger) fra Gribskov.
Lis Andersen (foreninger) og Torben Langendorff-Christensen (borger) fra Halsnæs.
Som suppleanter blev valgt
Peter Hansen (borger) fra Gribskov
Ole V. Jørgensen (erhverv), Hans Vøgg (borger), Jørgen Lassen (borger) og Thue Lundgaard (borger).
9) Valg af revisor
NærRevision i Frederiksværk blev genvalgt.
10) Eventuelt
Der blev stillet forslag om at bestyrelsen afholder arrangementer.

Referat af generalforsamling den 29. april 2015 er godkendt

Underskrifter:

______________________________
Dirigent Michael Bruun

_______________________________
Formand Peter Plant

