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Jyderup d. 16. marts 2018. 

 
 

Ordinær generalforsamling d. 4. april 2018 kl. 19-21.30  
i Iværksætterhuset Spor 3, Smedegården 19, 4320 Lejre 

 

LAG Midt-Nordvestsjælland indkalder hermed alle medlemmer til årets ordinære generalforsamling. 

Program 
Den første time, kl. 19-20, står i samarbejdets og iværksætteriets tegn, to nøgleelementer i vores arbejde.  

Claus Langer, en af initiativtagerne til Spor 3, er selv iværksætter, og det er uden tvivl en del af forklaringen på 
Spor 3’s succes som iværksætterhus. Claus giver os en kort introduktion til Iværksætterhuset Spor 3, dets 
store succes og ikke mindst en rundvisning på stedet.  

Derefter kommer Kasper Møgelvang, Orange Elevator, og giver os et kærligt spark bag i for at få os til at 

samarbejde mere og bedre. Som Kasper siger, ”Succeser bliver skabt ved at arbejde sammen med de rigtige 

mennesker.” 

Dagsorden for generalforsamlingen i følge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent.  

2. Valg af referent.  

3. Valg af stemmetællere.  

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

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

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

7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.  

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9. På valg er i år: 
Ingse Rasmussen (genopstiller) 
Jes Jessen (genopstiller) 
Flemming Larsen (genopstiller) 
Jesper Reumert (genopstiller) 
Birgitte Sally (genopstiller) 
Hans-Jørgen Olsen (ønsker at udtræde, og da der ikke er nogen suppleant, skal der vælges et 
nyt medlem) 
 
Der er formandsvalg i år, i det der vælges formand i lige år (jf. § 9, stk. 8). 

9. Valg af revisor.  

10. Eventuelt.  

Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde  
senest 8 dage før generalforsamlingen (dvs. d. 27. marts 2018). 
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