Landdistriktsgruppen LAG Ikast-Brande
Referat af generalforsamling 2017
Dato: Torsdag den 23. marts 2017
Tid: kl. 19.00 – 21.00
Sted: Gludsted Sognegård, Smedebækvej 30, Gludsted, 7361 Ejstrupholm
Inden generalforsamlingen gik i gang, fremviste bestyrelsesformanden for Gludsted Friskole,
Uffe Henneberg, de fremmødte for det nyligt gennemførte LAG-projekt med titlen ”Visionær
Skolegård for Leg og Læring”.
Formand Bent Hulegård Jensen bød efterfølgende velkommen til de fremmødte og gennemgik
dagsordenen for generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Jens Otto Johansen, som blev valgt ved akklamation uden
modkandidater.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt varslet, ved
annonce af den 8. marts 2017 i det husstandsomdelte tillæg til lokalaviserne, ”FOCUS”,
samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig jævnfør foreningens vedtægter.
2. Valg af referent:
Bestyrelsen foreslog Lasse Østergaard, som blev valgt uden modkandidater.
3. Valg af stemmetællere
Bestyrelsen foreslog Preben Christensen og Karsten Sommer, som blev valgt uden
modkandidater.
4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes
virksomhed for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 samt beslutning
om godkendelse heraf
Dirigenten gav ordet til formand Bent Hulegård Jensen, som aflagde beretning for det
forgangne år, indeholdende en kort gennemgang af projekter og tildelte midler, en
opsamling på projekterne samt en generel orientering omkring dét at søge tilskud til
projekter under landdistriktsprogrammet 2014-2020.
Preben Christensen rejste sig efterfølgende og gav en kort orientering om besparelsen i
den kommunale LAG-pulje og orienterede om en ny pulje til udvikling af
landdistrikterne på 650.000 kr. Den nye pulje skal ses som en mindre bureaukratisk
udgave af LAG-midlerne.
Som svar på Preben Christensens orientering, argumenterede formand Bent Hulegård
Jensen for uhensigtsmæssigheden i, at der kan blive tale om to konkurrerende puljer
med det samme formål – det er et uheldigt signal at sende.
Som svar på Bent Hulegård Jensens argument, svarede Preben Christensen, at
Erhvervskontaktudvalgets nye pulje er ikke udarbejdet som en konkurrent til LAGmidlerne. Den nye pulje er udelukkende til brug i 2017 og formålet er i højere grad,
modsat LAG, at støtte flere mindre projekter i landdistrikterne.
Der var ikke yderligere bemærkninger eller spørgsmål til bestyrelsens beretning, som

blev godkendt af de fremmødte medlemmer.
5. Forelæggelse af regnskab og revisionsberetning for perioden 1. januar 2016 –
31. december 2016 samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og
balance
Bent Hulegård Jensen forelagde foreningens årsregnskab for 2016. Resultatopgørelse
og balance blev herefter godkendt af foreningens medlemmer uden bemærkninger.
6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt
beslutning om godkendelse heraf
Bent Hulegård Jensen fremlagde drifts- og likviditetsbudgettet for 2018. Drifts- og
likviditetsbudgettet blev godkendt af foreningens medlemmer uden bemærkninger.
7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Der var ikke indkommet nogen forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Dirigenten bemærkede forud for valghandlingen, at det jf. § 9, stk. 1 i LAG IkastBrandes vedtægt skal tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes med personer, der
repræsenterer aktionsgruppens geografiske område, og som kan varetage interesserne
af nedenstående fire socioøkonomiske grupper:
a)
b)
c)
d)

Lokale borgere
Lokale virksomheder og erhvervsorganisationer
Lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger
Offentlige myndigheder

Dirigenten bemærkede desuden, at der skal tilstræbes en ligelig køns-, alders- og
geografisk fordeling i bestyrelsen.
Dirigenten orienterede medlemmerne om, at følgende bestyrelsesmedlemmer var på
valg:
•
•
•
•

Karina Faartoft (modtog genvalg)
John Hansen (modtog genvalg)
Henning Berg (modtog genvalg)
Brian Korsgaard (modtog ikke genvalg)

Dirigenten spurgte efterfølgende, om nogen ønskede at opstille til bestyrelsen for LAG
Ikast-Brande. Knud Stilling fra Engesvang markerede sit kandidatur og præsenterede
sig kort. Ingen af de øvrige fremmødte medlemmer markerede deres kandidatur. Knud
Stilling blev efterfølgende valgt ved akklamation.
Formanden var ikke på valg i år.
Dirigenten orienterede medlemmerne om, at der desuden skulle vælges to suppleanter
og om nogen ønskede at stille op som kandidat hertil. Poul Bundgaard fra Pårup og
Hans Jørgen Hansen fra Hampen markerede deres kandidatur og blev valgt ind som
suppleanter ved akklamation.
9. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog Partner Revision, som blev valgt uden modkandidater.

10. Eventuelt
Der var ingen som havde noget til punktet eventuelt.
Herpå erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og nedlagde sit hverv.
Formanden for LAG Ikast-Brande, Bent Hulegård Jensen, takkede dirigenten for at have
påtaget sig hvervet som dirigent og uddelte en vingave. Derudover modtog det afgående
bestyrelsesmedlem, Brian Korsgaard også en vingave som tak for sit arbejde i foreningen.
Efter generalforsamlingens afslutning holdte bestyrelsesformanden for Gludsted Friskole, Uffe
Henneberg, et oplæg omkring de projekter i området, hvortil LAG-Bestyrelsen tidligere har
givet tilsagn om støtte samt betydningen af disse projekter.
Formanden for LAG Ikast-Brande, Bent Hulegård Jensen, takkede bestyrelsesformanden for sit
oplæg og uddelte en vingave.

