Landdistriktsgruppen LAG Ikast-Brande
Referat af generalforsamling 2016
Torsdag den 3. marts 2016 kl. 19.00 hos Uhre Købmandsgård
Uhrevej 27, 7330 Brande
Formand Bent Hulegård Jensen bød velkommen til de fremmødte og gennemgik dagsordenen
for generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent:
Jens-Otto Johansen blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, ved
annonce den 17. ferbuar 2016 i det husstandsomdelte tillæg til lokalaviserne, ”FOCUS”,
samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Valg af referent:
Lasse Østergaard blev indstillet til og valgt som referent.
2. Valg af stemmetællere:
Karsten Sommer og Preben Christensen blev indstillet og valgt som stemmetællere.
3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed for
perioden 01. januar 2015 – 31. december 2015.
Formanden gennemgik sin beretning for perioden 01. januar 2015 – 31. december
2015. I beretningen gennemgik formanden i hovedtræk LAG Ikast-Brandes
udviklingsstrategi, det nye digitale ansøgningssystem PROMIS og samlede samtidig op
på støttede projekter i 2015.
Afslutningsvis gav formanden mulighed for at forsamlingen kunne stille spørgsmål til
beretningen.
4. Forelæggelse af regnskab og revisionsberetning for perioden 01. januar 2015 – 31.
december 2015 samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance
Formanden forelagde regnskabet for 2015 uden spørgsmål eller bemærkninger fra
forsamlingen.
5. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2017 samt beslutning om godkendelse
heraf:
Formanden fremlagde drifts- og likviditetsbudgettet for 2017 uden spørgsmål eller
bemærkninger fra forsamlingen.
6. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer:
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag fra bestyrelse eller
medlemmer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand:
Formanden orienterede forsamlingen om, at to af bestyrelsesmedlemmerne som var på
valg ikke ønskede at genopstille, heriblandt næsteformanden. Formanden orienterede

samtidig forsamlingen om, at han selv var på valg og ønskede at genopstille til
bestyrelsen.
Dirigenten spurgte forsamlingen om nogle ønskede at stille op til bestyrelsen, hvorefter
Nils J. Lou og Britt Jensen, begge fra Ejstrupholm, tilkendegav deres ønske om at stille
op til bestyrelsen.
Ingen øvrige personer i forsamlingen meldte sig, hvorfor det kunne konstateres, at Nils
og Britt er nye medlemmer i LAG Ikast-Brandes bestyrelse.
Samtidig modtog Bent Hulegård Jensen genvalg.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er derfor valgt for to år:
o Bent Hulegård Jensen
o Nils J. Lou
o Britt Jensen
Erik Larsen fra Uhre og Jens Erik Pedersen blev valgt som suppleanter.
Forsamlingen genvalgte Bent Hulegård Jensen som formand for LAG Ikast-Brande.
8. Valg af revisor:
Partner Revision blev valgt som revisor for LAG Ikast-Brande.
9. Eventuelt:
Intet under eventuelt
Herpå erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og nedlagde sit hverv.
Efter generalforsamlingens afslutning holdte Turistchef Jette Nielsen et oplæg omkring
de projekter, hvortil LAG-Bestyrelsen tidligere har givet tilsagn om støtte.

