Referat

Generalforsamling i LAG-JammerbugtVesthimmerland afholdt i Aggersund
Multihus.
Onsdag d 30. marts 2011 blev der afholdt generalforsamling i Aggersund Aktivitetshus.
Generalforsamlingen startede kl. 19.30 og havde følgende dagsorden.
1: Valg af dirigent og referent.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt
beslutning om godkendelse heraf.
3: Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af
resultatopgørelse og balance.
4: Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.
5: Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. §9 i vedtægterne.
7: Valg af Revisor.
8: Eventuelt.
Formand Sigurd Christensen bød velkommen til de fremmødte og vi startede traditionen tro med en sang:
"Hvor smiler fager den danske kyst" af Johannes V. Jensen, som stammer fra vores område.

Ad 1: Valg af dirigent og referent.
Generalforsamlingen valgte Jan Dyrgaard som dirigent. Han takkede for valget og startede med at
konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet med dokumentation for annoncer i samtlige
ugeaviser i området tirsdag og onsdag i Uge 11 .

Ad 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes
virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.
Formand Sigurd Christensen aflagde på bestyrelsens vegne beretning om årets aktiviteter i aktionsgruppen.
Se hele beretningen i særskilt bilag.
Efter spørgerunden og kommentarer blev bestyrelsens beretning vedtaget med applaus fra
generalforsamlingen. Vi blev især gjort opmærksom på at have fokus på færdiggørelse af projekter, samt at
foretage en snart nødvendig revision af strategiplanen. Kommentarer som bestyrelsen tog til efterretning.
Herefter gik vi over til næste punkt på dagsordenen..

Ad 3: Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt
beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
Revisor Henrik Tange fra Revisionsfirmaet Nielsen og Christensen gennemgik regnskabet, som herefter
blev godkendt. Det færdige regnskab med budgetter og likviditetsbudgetter ses i særskilt bilag.

Ad 4: Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt
beslutning om godkendelse heraf.
Ligeledes budgetterne for 2011 og 2012 for generalforsamlingen sammen med likviditetsbudget. Der blev
spurgt ind til rejsebudgettet, som er noget større i 2011. Peter Bach fortalte om studieturen til efteråret, hovr
LAG’en skal studere kombinationsturisme og andre LAG’ers støtte til dette samt til opdyrkning af nye
fødevarevirksomheder, hvor vi har en naturlig styrkeposition i vores område.

Ad 5: Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Der var ikke indkommet forslag.

Ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. §9 i vedtægterne.
Fra Jammerbugt var formand Sigurd Christensen og Børge Christoffersen på valg. Begge blev genvalgt med
applaus fra salen. Generalforsamlingen valgte endvidere Susanne Knudsen fra Hjortdal som suppleant. Fra
Vesthimmerland var næstformand Anders Bloksgaard og Jens Røge på valg. Anders Bloksgaard blev
genvalgt imens Jens Røge takkede af efter mange år med arbejdet såvel i det nuværende LAG som i den
tidligere aktionsgruppe Nordjylland-Vest. Generalforsamlingen valgte Hans Støttrup Jensen fra Ranum til
bestyrelsen imens Jens Røge blev valgt som suppleant.

Ad 7: Valg af Revisor.
Revisionsfirmaet Nielsen & Christensen blev genvalgt som revisor.

Ad 8: Eventuelt.
Der var intet under eventuelt.

Herefter kunne Jan Dyrgaard erklære den ordinære generalforsamling for afsluttet,

Herefter fik forsamlingen kaffe og kage.
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