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Dagsorden for ordinær generalforsamling 26. august 2020 kl. 18.30-21.00 
Sted: Lykkebjerg Bondegårdsferie, Jyderupvej 87, 4291 Ruds Vedby 

 

Program: 

18.30  Velkomst ved formand Flemming Engtoft Larsen 

18.35  Et destinationsselskabs rolle – "Hvad kan vi bruge dem til? ”  
Direktør Jens Müller, Destination Sjælland 

19.15  Pause og klargøring til generalforsamling 

19.30  Generalforsamling 

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. 
”Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at LAG Midt-Nordvestsjælland med virkning fra 
regnskabsåret 2020 overgår til Review af årsrapporten.” 

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9. 

På valg for en 2-årsperiode til formandsposten er: 

 Flemming Engtoft Larsen (Kalundborg – Foreninger) – ønsker at genopstille 

På valg for en 2-årsperiode som menigt bestyrelsesmedlem er: 

 Birgitte Sally (Odsherred – Erhverv) – ønsker ikke at genopstille 
 Ingse Rasmussen (Sorø – Borgere) – ønsker at genopstille 
 Jes Jessen (Kalundborg – Erhverv) – ønsker at genopstille 
 Jesper Reumert (Lejre – Foreninger) – ønsker at genopstille 
 Sif Orbesen (Odsherred – Borgere) – ønsker at genopstille 

På valg for en 1-årig periode som menigt bestyrelsesmedlem er: 

 1 bestyrelsesmedlem for 1 år – bestyrelsen indstiller Carsten Ørting Andersen (Sorø – Borgere) 
 1 bestyrelsesmedlem for 1 år (Dorte Kiilerich (Lejre – Erhverv) ønsker at udtræde) 

På valg for en 1-årig periode som 1-2 bestyrelsessuppleanter er: 

 Jens Christensen (Holbæk – Foreninger) – ønsker at genopstille 

9) Valg af revisor. 

10) Eventuelt. 

 

Bemærk: Jf. § 7, stk. 5 skal forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, være 
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 


