Referat - generalforsamling den 17-04-2018
Dato:
Tid:
Sted:

Tirsdag den 17. april 2018
19.00 - 21.30
SENTRUM (Bygaden 39, 7430 Ikast)

Referat fra generalforsamlingen
1.

Valg af dirigent
Jens Otto Johansen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt jf. vedtægten.

2.

Valg af referent
Lasse Østergaard blev valgt som referent.

3.

Valg af stemmetælllere
Annette Mosegaard og Karsten Sommer blev valgt som stemmetællere.

4.

Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne
år samt beslutning om godkendelse heraf.
Formanden for LAG Ikast-Brande forelagde bestyrelsens beretning om LAG Ikast-Brandes virksomhed i
det forløbne år. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

5.

Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om
godkendelse af resultatopgørelse og balance.
Formanden for LAG Ikast-Brande forelagde aktionsgruppens årsregnskab og revisionsberetning for det
forløbne år. Årsregnskabet og revisionsberetningen blev godkendt uden bemærkninger.

6.

Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om
godkendelse heraf.
Formanden for LAG Ikast-Brande forelagde aktionsgruppens drifts- og likviditetsbudget for det
kommende år. Drifts- og likviditetsbudgettet blev godkendt uden bemærkninger.

7.

Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Der var ingen indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand
Bent Hulegård Jensen, Nils J. Lou og Britt Jensen var på valg og ønskede alle tre at genopstille til
bestyrelsen for LAG Ikast-Brande for en 2-årig periode. Ingen øvrige kandidater ønskede at stille op til
valg, hvorfor alle tre genopstillede kandidater modtog genvalg og førstnævnte - Bent Hulegård Jensen,
som formand.

9.

Valg af revisor
Partner Revision blev valgt som foreningens revisor. Administrationen fik beføjelse til at undersøge,
hvorvidt det er muligt selv at udarbejde/opstille foreningens regnskab som så efterfølgende revideres af
den valgte revisor.

10. Eventuelt
Der var intet til drøftelse under punktet.
Efter generalforsamlingen var der mulighed for en kort rundvisning hos SENTRUM.

