Generalforsamling LAG Langeland, Læsø, Samsø og
Ærø den 10. maj 2021 kl. 19:00

LAG Langeland,
Læsø, Samsø,
Ærø

Dagsorden

Søtofte 10, 8305
Samsø
llsae.dk

1. Valg af dirigent.
Koordinatorerne foreslår Leif Esbensen.
2. Valg af referent.
Formanden foreslår Morten Pihler.
3. Valg af stemmetællere.
4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes
virksomhed i det forløbne år samt om beslutning om godkendelse
heraf.
5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år
samt om beslutning af resultatopgørelse og balance.
6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt
om beslutning om godkendelse heraf.
7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Koordinatorerne foreslår, at aktionsgruppen tilmelder sig den nationale FLAG-pulje. Bliver forslaget vedtaget, medfører beslutningen, at aktionsgruppens vedtægter skal ændres som følger:
I § 3 indsættes som nyt nr. 4:

4) at foreningen ved aftale med Bolig- og Planstyrelsen kan indgå i
administrationen af en national FLAG-pulje under Landdistriktspuljen. Foreningens opgaver relateret til den nationale FLAG-pulje
reguleres i en særskilt bekendtgørelse. Det betyder, at bestemmelserne i vedtægternes § 10, stk. 1, nr. 4, 9 og 17-19, § 10, stk. 4
og § 19 ikke gælder i forhold til foreningens administration af den
nationale FLAG-pulje.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9.
På Langeland er Leif Esbensen på valg. Suppleant Carl Erik Sander er
på valg.
På Læsø er Anne Marie Toftelund Ladefoged, Erik Nielsen og Gitte
Melchiorsen på valg. Der skal også vælges en suppleant.
På Samsø er bestyrelsesmedlem Lone Hundevad på valg. Der skal også
vælges en suppleant.
På Ærø er bestyrelsesmedlem Louise Badino Moloney og suppleant
Henning Møller på valg.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Formand:

Dirigent:

Drifts- og Likviditetsbudget 2021 for LAG/FLAG

1. kvartal
jan. febr. marts
379.764,00

2. kvartal
apr. maj, juni
25.000,00

2. kvartal
apr. maj, juni
379.764,00

3. kvartal
juli, aug. sept.
25.000,00

3. kvartal
juli, aug. sept.
379.764,00

Udgifter 2021 LAG/FLAG i alt (Driftsudgifterne for LAG i 2020 er lig med tilsagnet i 2021 for drift)
I alt
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
2021
jan. febr. marts
apr. maj, juni
juli, aug. sept.
1.619.056,00
404.764,00
404.764,00
404.764,00

4. kvartal
okt. nov. dec.
25.000,00

4. kvartal
okt. nov. dec.
379.764,00

4. kvartal
okt. nov. dec.
404.764,00

Udarbejdet 29. april 2021

I alt
2021
1.519.056,00

1. kvartal
jan. febr. marts
25.000,00

FLAG:

LAG:

LAG + FLAG

I alt
2021
100.000,00

