Landdistriktsgruppen LAG Ikast-Brande
Generalforsamling den 23. april 2019 i Engesvang Hallen
Forud for generalforsamlingen holdte Ikast-Brande Kommunes nye
Bosætningsguide, Lene Møller Fløe, et oplæg omkring Ikast-Brande
Kommunes kommende bosætningsstrategi.
Referat fra generalforsamlingen
1. Valg af dirigent.
Jens Otto Johansen blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt jf. vedtægten, samt at generalforsamlingen
var beslutningsdygtig.
2. Valg af referent.
Lasse Østergaard blev valgt som referent.
3. Valg af stemmetællere.
Ole Revsgaard Andersen 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.
LAG koordinator forelagde aktionsgruppens årsregnskab og revisionsberetning
for det forløbne år. Årsregnskabet og revisionsberetningen blev godkendt, dog
med den bemærkning, at Partner Revision havde kopieret udgifterne i balancen
fra 2017 til 2018. Det blev aftalt, at administrationen modtager et tilrettet
eksemplar, hvor bestyrelsens underskrifter tillægges.
6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt
beslutning om godkendelse heraf.
LAG koordinator 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 og suppleanter.
Dirigenten gjorde, jf. vedtægten for LAG Ikast-Brande, opmærksom på, at der
tilstræbes en ligelig køns- aldersmæssig og geografisk fordeling af
bestyrelsesmedlemmer i foreningen.
Af de fire bestyrelsesmedlemmer som var på valg, modtog tre genvalg for 2 år;
Karina Faartoft, Henning Berg og Knud Stilling. Den fjerde, John Hansen, var
ikke fremmødt. Ingen af de øvrige tilstedeværende ønskede at blive valgt ind i
bestyrelsen. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen/administrationen til
at finde yderligere ét bestyrelsesmedlem efter generalforsamlingen.
1. suppleant blev Niels Jørgen Hansen og 2. suppleant blev Joan Højlund.
Suppleanterne er valgt for 1 år.
9. Valg af revisor.
Partner Revision, Ikast, blev valgt som foreningens revisor.
10. Eventuelt.
Der var intet til drøftelse under punktet ”Eventuelt”.
Herpå nedlagde dirigenten sit hverv, hvorefter de fremmødte havde mulighed for en
rundivsning i og omkring Engesvang Hallen.

