
	  

Referat	  ordinær	  generalforsamling	  
	  
LAG	  Skive	  -‐	  Viborg	  
Tirsdag	  den.	  21.april.	  2015	  kl.	  20.00	  
Mønsted	  Kulturhus	  
Kalkværksvej	  1,	  Mønsted,	  8800	  Viborg	  
	  

1. Valg	  af	  dirigent.	  
Bestyrelsen	  foreslog	  Bjarne	  Gommesen,	  som	  valgtes	  ved	  akklamation.	  
Dirigenten	  konstaterer	  generalforsamlingens	  rettidige	  indkaldelse.	  

2. Valg	  af	  referent.	  
Bestyrelsen	  foreslog	  Henrik	  Gaarde	  Nørgaard,	  som	  valgtes	  ved	  akklamation.	  

3. Valg	  af	  stemmetællere.	  
Valg	  af	  stemmetællere	  blev	  udsat	  til	  evt.	  behov.	  

4. Forelæggelse	  af	  bestyrelsens	  beretning	  om	  den	  lokale	  aktionsgruppes	  virksomhed	  i	  det	  forløbne	  år	  samt	  
beslutning	  om	  godkendelse	  heraf.	  
Lone	  Frandsen	  fremlagde	  beretning	  og	  lod	  koordinator	  Helle	  Bjerg	  Hellesøe	  præsentere	  sig	  selv	  og	  give	  en	  
beskrivelse	  af	  rammer	  og	  vilkår	  for	  projektansøgninger.	  
Beretningen	  godkendtes	  ved	  akklamation.	  
	  

5. Forelæggelse	  af	  årsregnskab	  og	  revisionsberetning	  for	  det	  forløbne	  år	  samt	  beslutning	  om	  godkendelse	  af	  
resultatopgørelse	  og	  balance.	  
Regnskabet	  blev	  godkendt	  uden	  bemærkninger.	  

6. Forelæggelse	  af	  drifts-‐	  og	  likviditetsbudget	  for	  det	  kommende	  år	  samt	  beslutning	  om	  godkendelse	  heraf.	  
Der	  blev	  forelagt	  og	  godkendt	  budget	  for	  2015	  og	  2016.	  	  
Der	  faldt	  bemærkninger	  om	  de	  urimelige	  vilkår,	  som	  MBBL	  giver	  LAG.	  	  
Det	  virker	  fuldstændig	  urimeligt	  at	  LAGs	  bestyrelse	  er	  nødt	  til	  at	  søge	  kredit	  i	  bank	  eller	  kommune	  for	  at	  
dække	  forsinkelse	  af	  ministeriets	  udbetalinger.	  

7. Indkomne	  forslag	  fra	  bestyrelse	  eller	  medlemmer.	  
Dirigenten	  bemærkede	  indledningsvis,	  at	  indkaldelse	  til	  generalforsamlingen	  efter	  vedtægternes	  §	  7	  stk.	  4	  
skal	  ske	  med	  højst	  4	  uger	  mindst	  2	  ugers	  varsel,	  indeholdende	  væsentlige	  forhold	  af	  eventuelle	  forslag.	  Men	  
efter	  vedtægternes	  §	  7	  stk.	  5	  skal	  forslag,	  som	  ønskes	  behandlet	  på	  en	  generalforsamling,	  være	  formanden	  i	  
hænde	  senest	  8	  dage	  før	  generalforsamlingen.	  	  Det	  vil	  sige,	  at	  indholdet	  af	  eventulle	  forslag,	  som	  formanden	  
modtager,	  ikke	  vil	  kunne	  fremgå	  af	  indkaldelsen.	  	  Der	  er	  åbenbart	  ikke	  sammenhæng	  mellem	  disse	  to	  styk-‐
ker.	  	  

Der	  er	  ikke	  indkommet	  forslag.	  
	  



8. Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer,	  suppleanter	  og	  formand,	  jf.	  §	  9	  
Jf.	  foregående	  generalforsamling	  er	  formanden	  ikke	  på	  valg.	  
Som	  bestyrelsesmedlemmer	  blev	  alle	  4	  genvalgt	  ved	  akklamation.	  
Det	  drejer	  sig	  om:	  
Karsten	  Villadsen,	  Frilandsvej	  60,	  7860	  Spøttrup	  
Anne	  Berggreen	  Federer,	  Jungetvej	  33,	  Selde	  7870	  Roslev	  
Mogens	  Møller	  Nielsen,	  Vrouevej	  14,	  Vroue	  7800	  Skive	  
Christian	  Andersen,	  Jernbanegade	  15,	  Hammershøj	  8830	  Tjele	  
	  
Som	  suppleanter	  blev	  alle	  4	  genvalgt.	  	  
Det	  drejer	  sig	  om:	  
Janne	  Fruergaard	  Keyes,	  Hejlskovvej	  92,	  7840	  Højslev	  1.	  Skive	  Kommune	  
Keld	  Lund,	  Lyngtoften	  18,	  7860	  Spøttrup	  2.	  Skive	  Kommune	  
Pia	  Dohn,	  Bregnevej	  52,	  7470	  Karup	  1.	  Viborg	  Kommune	  
Martin	  Ditlevsen,	  Viborgvej	  56,	  7470	  Karup	  2.	  Viborg	  Kommune	  
	  
Valgresultatet	  er	  vedhæftet	  dette	  referat	  som	  bilag.	  Det	  er	  forudsat,	  at	  de	  genvalgte	  medlemmer	  tilhører	  
samme	  socioøkonomiske	  gruppe	  som	  ved	  valget	  i	  2014.	  	  

9. Valg	  af	  revisor.	  
Morten	  Hagerup,	  BDO	  blev	  genvalgt	  ved	  akklamation.	  

10. Eventuelt.	  	  
Der	  blev	  ikke	  rejst	  emner	  under	  dette	  punkt.	  

Dirigenten	  spurgte	  forsamlingen,	  om	  der	  i	  henhold	  til	  vedtægternes	  §	  7	  stk.	  9	  	  var	  forslag	  til	  nedsættelse	  af	  arbejds-‐
grupper	  eller	  udvalg.	  Det	  fremgår	  ikke	  klart	  af	  vedtægterne,	  om	  forslag	  til	  nedsættelse	  heraf	  skal	  fremsendes	  til	  for-‐
manden	  i	  henhold	  til	  §	  7	  stk.	  5,	  så	  det	  vedtages	  under	  dagsordenens	  punkt	  7.	  Der	  var	  intet	  forslag	  fra	  forsamlingen.	  	  	  

Mønsted,	  21/4	  2015	  

	  

Som	  dirigent	  	   	   	   Som	  referent	   	   	   Som	  formand	   	  

	  

Bjarne	  Gommesen	   	   Henrik	  Gaarde	  Nørgaard	   	   Lone	  Frandsen	  
	  
	  

	  


