Generalforsamling LAG Odder-Hedensted
Onsdag den 15. april 2015
Hedensted Rådhus

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere.
Bestyrelsens beretning v/formand Bent Sørensen
a. Beslutning og godkendelse heraf
Fremlæggelse af årsregnskab v/kasserer Per Heller
a. Beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance
Fremlæggelse af budget for det kommende årv/Per Heller
a. Beslutning om godkendelse heraf
Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
a. Disse skal være formanden i hænde senest 8 dage før
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jfr. §9
a. På valg er:
i. Tanja Møgeltoft Vestergaard (?)
ii. Kirsten Screiber, (modtager genvalg)
iii. Bodil Bodholdt (modtager ikke genvalg)
iv. Bjarne Skipper (modtager genvalg men opfordrer til kampvalg)
v. Helle Møller (modtager genvalg)
b. Suppleanter
c. Formandsvalg
Valg af revisor
Eventuelt

Velkomst ved formand Bent Sørensen.

Ad 1.
Bent foreslår Susanne Ernst. Vedtaget

Ad 2.
Bent foreslår Fritz Kristiansen. Vedtaget

Ad 3.
Bent foreslår Susanne og Fritz. Vedtaget.
Susanne Ernst overtager og konstaterer: Lovlig indkaldt, varslet i ugeblade de seneste 2 uger.

Ad 4.
Formand Bent Sørensen repeterede forløbet fra etableringen i foråret 2014 med indledende møder og til
informationsmøde med efterfølgende stiftende generalforsamling. Herefter blev der skrevet ansøgning om
godkendelse og involveret borgere til udarbejdelse af strategi. Disse blev sendt ind ret betids i løbet af
efteråret. Den 4. dec. modtog vi godkendelse og LAG Odder-Hedensted var derefter en realitet.
Ingen spørgsmål til denne. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Ad 5.
Regnskab fremlagt af Fritz Kristiansen. Supplerende oplysning i revisorens bemærkning fremlagt og
forklaret. Enstemmigt vedtaget.

Ad 6.
Budget fremlagt og diskuteret i forhold til procent andelen på 20%. Der er budgetteret med tilladte 20%.
Dette affødte en mindre diskussion, der mundede ud i enighed om at ideen om at foretage maximal
udnyttelse som sikring af muligheder og med endelig mulighed for at overføre evt. uforbrugte
administrationsmidler til projektmidler ved en senere lejlighed. Herefter blev budgettet enstemmigt
vedtaget.

Ad 7.
Ingen forslag indkommet.

Ad 8.
Valg jfr. dagsorden. Der efterlyses en stiller i forhold til afgående Bodil Bodholdt. Loke Emil Petersen stiller
op. Loke Emil Petersen valgt sammen med genopstillerne. Bestyrelsen er fuldtallig.
Valg af suppleanter: Bent Petersen, Karsten Lundager, Torkild Kjeldager Sørensen.
1. Torkild
2. Bent
3. Karsten
Formandsvalg udsat til næste år, idet Bent Sørensen ikke har siddet 2 år endnu.

Ad 9.
Revisor, Christensen & Kjær, Odder genvalgt.

Ad 10.
Den 6. maj på stationsgrunden i Bråskov indbydes alle ildsjæle i hele Regionen af Kulturby 2017 vedr.
projekt ”Gentænk Landsbyen”. Se nærmere her.

