Landdistriktsgruppen LAG Ikast-Brande
Referat af generalforsamling 2015
Torsdag den 27. august 2015 kl. 19.30 hos Munklindehus
Munklindevej 39, Munklinde, 7441 Bording
Inden afviklingen af generalforsamlingen fik formanden for Ikast-Brande Kommunes
Landdistriktsråd, Jens Erik Pedersen, ordet af formanden for LAG Ikast-Brande og fortalte, at
rådet havde ledt efter en lejlighed hvor ”Årets Landsby 2015” kunne kåres. Landdistriktsrådet
anså generalforsamlingen i LAG Ikast-Brande som en god anledning og Jens Erik Pedersen gav
herefter ordet videre til Steen Hebsgaard, som skulle uddele prisen til den vindende landsby.
1. Valg af dirigent:
Bent Bækgaard blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, ved
annonce den 12. august 2015 i det husstandsomdelte tillæg til lokalaviserne, ”FOCUS”,
samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Dirigenten oplyste endvidere de fremmødte om, at generalforsamlingen afholdes i strid
med vedtægten, som siger at en generalforsamling skal afholdes inden for
regnskabsårets første fire måneder. Dirigenten spurgte de fremmødte, om nogle havde
indvendinger mod at generalforsamlingen gennemførtes på trods af dette. De
fremmødte havde ingen indvendinger og generalforsamlingen kunne således fortsætte.
2. Valg af referent:
Lasse Østergaard blev valgt som referent.
3. Valg af stemmetællere:
Henning Berg og Kirsten Jensen blev valgt som stemmetællere.
4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed for
perioden 21. august 2014 – 31. december 2014, herunder præsentation af
Udviklingsstrategien for 2014-2020:
Formanden uddybede grunden til, at generalforsamlingen ikke var blevet afholdt inden
for regnskabsårets første 4 måneder jf. vedtægten. Herefter gennemgik formanden sin
beretning for perioden 21. august 2014 til den 31. december 2014. I beretningen
samlede formanden op på programperioden 2007-2013, udviklingsstrategien for den
nye programperiode 2014-2020, uddelingen af kommunale midler i 2014 samt den nye
digitale ansøgningsproces.
Afslutningsvis gav formanden mulighed for at forsamlingen kunne stille spørgsmål til
beretningen. Forsamlingen havde ingen spørgsmål.
5. Forelæggelse af regnskab og revisionsberetning for perioden 1. juli 2014 – 31.
december 2014 samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance:
Formanden forelagde regnskabet for andet halvår 2014 og tog herefter mod spørgsmål
fra forsamlingen.
Et spørgsmål lød, hvorfor der i andet halvår 2014 var så forholdsmæssigt høje
driftsudgifter i forhold til budgettet for hele 2016. Formanden forklarede, at den høje
driftsudgift for andet halvår 2014 i forhold til driftsbudgettet for 2016 var, at der i andet

halvår 2014 var blevet afholdt ekstraordinære udgifter i forbindelse med udarbejdelsen
af den nye lokale udviklingsstrategi for programperioden 2014-2020.
Der kom ikke yderligere spørgsmål eller bemærkninger.
6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2016 samt beslutning om godkendelse
heraf:
Formanden fremlagde drifts- og likviditetsbudgettet for 2016 uden spørgsmål eller
bemærkninger fra forsamlingen.
7. *Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer:
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag fra bestyrelse eller
medlemmer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter:
Dirigenten orienterede forsamlingen om, at alle tre bestyrelsesmedlemmer som var på
valg ønskede genvalg og orienterede samtidig om, at Karina Faartoft skriftligt havde
givet sin fuldmagt til at blive genvalgt.
Dirigenten spurgte forsamlingen om nogle ønskede at stille op til bestyrelsen. Dette var
ikke tilfældet.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er derfor genvalgt for to år:
o John Hansen
o Karina Faartoft
o Henning Berg
Dirigenten orienterede forsamlingen om, at der skulle vælges to suppleanter.
Formanden foreslog genvalg til de to nuværende suppleanter, som accepterede at blive
genvalgt. Ingen andre ønskede at indtræde som suppleanter.
Følgende suppleanter er derfor genvalgt for et år:
o Nils J. Lou
o Britt Jensen
9. Valg af revisor:
Partner Revision blev valgt som revisor for LAG Ikast-Brande
10. Eventuelt:
LAG Assistent Lasse Østergaard foreslog, at Landdistriktsrådets hjemmeside, som har
været offline i lang tid, kunne blive tilknyttet til Ikast-Brande Kommunes hjemmeside
som en kampagneside. Formanden for Landdistriktsrådet, Jens Erik Pedersen, vil
forelægge dette for Landdistriktsrådet ved næstkommende møde og vende tilbage.
Herpå erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og nedlagde sit hverv.

