
 

Ordinær generalforsamling for LAG Skive – Viborg 
Den 23. september 2021 ved Benta´s Cafeteria, Vinkelvej 15, 7840 Højslev 

Referat 
 

1. Valg af dirigent.  

Lone Kastberg valgt og konstaterede at Generalforsamlingen er lovligt indvarslet 

 

2. Valg af referent.  

Pia Dohn valgt 

3. Valg af stemmetællere. 

2 stemmetællere skal vælges. Anders Bertel og Carsten Villadsen blev valgt  

4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt 

beslutning om godkendelse heraf.  

Formanden aflagde beretning for året 2020. På grund af Corona har det været et anderledes år. 2020 skulle have 

været det sidste år i denne projektperiode, men den er forlænget til 2022. Jens fortalte om den eneste 

ansøgningsrunde der var i 2020 med særligt fokus på grønne bæredygtige projekter. Alle støttede projekter blev læst 

op. LAG er med til at indstille kandidater til Regionens landsbypris. Sejren gik til Stauning. Der blev sagt tak til Gudrun 

Bjerregård for hendes arbejde i LAG gennem mange år og velkommen til Anders Bertel. I 2022 skal vi i gang med at 

forberede den næste LAG projektperiode, hvilket I vil høre mere om til næste generalforsamling. Tak til Lene for 

hendes arbejde som koordinator og samarbejdet med bestyrelsen.  

Beretning godkendt. 

 

5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af 

resultatopgørelse og balance. 

Regnskab og årsberetning blev fremlagt, forklaret og godkendt. Vi har ikke brugt så mange penge som budgetteret 

på grund af corona. Ingen anmærkninger fra Revisor. 

 

6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.  

Budget 2022 blev fremlagt og er en kopi af budget 2021. Godkendt 

 

7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.  

Ingen forslag 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 9 

Pia Dohn, Martin Ditlevsen, Rikke Østergaard - Genopstiller 

Carsten Villadsen genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Signe Bak Jørgensen som blev valgt. 

Suppleanter Susanne Toftegaard Hansen Skive Kommune blev valgt. 

Lisbeth Nygård Kristensen Viborg Kommune blev valgt. 

 

9. Valg af revisor. 

BDO-revision blev genvalgt efter forslag fra bestyrelsen. 

 

10. Eventuelt. 

Carsten og bestyrelsen takkede af med hinanden. 

 

Som dirigent.  Som formand  Som referent 

 

 

Lone Kastberg   Jens Poulsen   Pia Dohn   


