Referat fra generalforsamling 2022 i LAG Fanø-Varde
LAG Fanø-Varde holdt generalforsamling onsdag den 27. april kl. 19.00 på Varde
Rådhus, Bytoften 2, 6800 Varde.
Generalforsamlingen var indkaldt til at finde sted i Jyske Bank Vardes lokaler,
Lerpøtvej 1, 6800 Varde. Grundet at bankens alarm gik i gang, og lokalerne blev fyldt
med støv, måtte generalforsamlingen flyttes til rådhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Mogens Pedersen som dirigent.
Mogens Pedersen blev valgt til dirigent.

2.

Valg af referent
Bestyrelsen foreslår koordinator Jacob Bay som referent.
Koordinator Jacob Bay blev valgt som referent.

3.

Valg af stemmetællere
Bestyrelsen foreslår Poul Verner Christensen og Walther Bech Sørensen som
stemmetællere.
Poul Verner Christensen og Walther Bech Sørensen blev valgt som
stemmetællere.

4.

Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes
virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.
Beretningen forelægges af formand Preben Friis-Hauge, Varde.
Formanden aflagde beretning.
Beretningen blev godkendt.

5.

Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for 2021 samt
beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
Årsregnskab og revisionsberetning for 2021 forelægges af koordinator Lisbeth
Højvang Linding
Til godkendelse

Regnskabet blev godkendt.
6.

Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt
beslutning om godkendelse heraf.
Koordinator Lisbeth Højvang Linding, forelægger forslag til drifts- og
likviditetsbudget for 2023.
Til godkendelse.
Driftsbudgettet blev godkendt.

7.

Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Der er ikke indkommet forslag.
Punktet udgik dermed.

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9
Følgende er på valg i 2022:
Bestyrelse:
Fanø Kommune
Poul Therkelsen, Fanø – valgt som repræsentant for det lokale erhvervsliv i Fanø
Kommune (modtager genvalg)
Poul Therkelsen, Fanø blev genvalgt for erhvervslivet.
Kim Fischer, Fanø – valgt som repræsentant for lokale borgere i Fanø Kommune
(modtager genvalg)
Kim Fischer, Fanø blev genvalgt for lokale borgere.

Varde Kommune
Anita Utoft, Varde – valgt som repræsentant for det lokale erhvervsliv i Varde
Kommune (modtager genvalg)
Anita Utoft, Varde blev genvalgt for erhvervslivet.

Keld Nørremark, Varde - valgt som repræsentant for lokale foreninger i Varde
Kommune (modtager genvalg)
Keld Nørremark, Varde blev genvalgt for lokale foreninger.
Suppleanter
Jørgen Seyfarth, Fanø blev valgt som suppleant i Fanø Kommune.
Walther Bech Sørensen, Varde blev valgt som suppleant i Varde Kommune.
Formand
Formanden er på valg i 2022
Preben Friis-Hauge blev indstillet af bestyrelsen som formand, og genvalgt af
generalforsamlingen.
9.

Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår Carsten Mortensen, Tistrup, og Anette Rindom fra Fanø.
Forslaget godkendt.

10. Eventuelt.
Der var ros til LAG Fanø-Vardes arbejde fra salen.

Efter generalforsamlingen var der et spændende oplæg ved projektholder Tommy
Bagger Jensen fra Westbrew om opstarten af det nye bryggeri i Kjelst.
Dernæst holdt Poul Verner Christensen fra Årre et inspirerende oplæg om projektet
”Byens rum”.

Godkendt:

Mogens Pedersen, dirigent

Preben Friis-Hauge, formand

