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1. Valg af dirigent
Forsamlingen foreslog Niels Kristian Nielsen, Hirtshals Fiskeriforening, som blev valgt ved
akklamation. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
2. Valg af referent og stemmetællere
Som referent foreslog forsamlingen Lise-Lotte Stisager, Frederikshavn Kommune og Dorte
Woldbye, Hjørring Kommune. Disse valgtes ved akklamation.
Som stemmetællere foreslog forsamlingen Lars Hedegaard, Erhvervshus Nord, Claus??? Løkken
fiskeriforening, Lise-Lotte Stisager, Frederikshavn Kommune samt Dorte Woldbye, Hjørring
Kommune. Disse valgtes ved akklamation.
3. Gennemgang af forslag til vedtægter og godkendelse heraf
Dorte Woldbye, Hjørring Kommune gennemgik forslag til vedtægter. Vedtægterne fastlægger
rammerne for den lokale fiskeriaktionsgruppes navn, formål, medlemmer, ledelse, økonomi,
vedtægtsændringer, eksklusion og ophør. Vedtægterne er udarbejdet på baggrund af det fra
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udsendte forslag til bekendtgørelse for drift og etablering
af lokale aktionsgrupper vedlagte udkast til vedtægter for lokale aktionsgrupper.
Vedtægterne blev énstemmigt godkendt.
4. Valg af formand
Der var kampvalg om formandsposten, idet 2 kandidater havde meldt sig. Der var 57
stemmeberettigede tilstede på generalforsamlingen, og stemmerne fordelte sig på følgende måde:
Svend Bjørnager, Lønstrup
Claus Hjørne Pedersen, Strandby
Ugyldig
Blank
Svend Bjørnager blev således for en 2-årig periode valgt som formand for FLAG Nord.
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5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Inden valget af bestyrelsesmedlemmer drøftede forsamlingen, hvorledes interesserne fra de 4
socioøkonomiske grupper – jf. vedtægternes §9 – bedst muligt tilgodeses. Der var i forsamlingen
enighed om, at en bestyrelse på 15 medlemmer inkl. de 3 kommunale/regionale repræsentanter og
formanden vil være optimalt. Der skulle således vælges yderligere 11 medlemmer til bestyrelsen
blandt forsamlingen. For at sikre kontinuiteten i bestyrelsen og opfylde kravet i vedtægternes §9
stk. 8 besluttede forsamlingen, at de 5 kandidater, der får flest stemmer, vælges for 2 år og de
resterende 6 vælges for 1 år.
Følgende 11 blev valgt til bestyrelsen:
Navn
Jan Milton Woller
Jørgen Andersen
Jan Rams
Claus Hjørne Pedersen
Martin Svendsen
Jens Arp Nielsen
Hans Frejlev
Henrik Ussing
Karl Peter Richardsen
PV Nielsen
Chresten Sloth

Socioøkonomisk gruppe
Erhverv – borger - Hjørring
Borger - Frederikshavn
Borger – erhverv - Hjørring
Erhverv - borger - Frederikshavn
Erhverv- borger - Hjørring
Borger – forening - Hjørring
Forening – erhverv - borger - Hjørring
Borger – forening - Hjørring
Forening - Frederikshavn
Borger - Hjørring
Borger – forening - Frederikshavn

Desuden er følgende valgt fra offentlige myndigheder:
Jørgen Christensen, bestyrelsesmedlem
Hjørring Kommune
Vivi Jensen, suppleant
Jens Hedegaard Kristensen, bestyrelsesmedlem Frederikshavn Kommune
Mette Hardam, suppleant
Erik Harbo, bestyrelsesmedlem
Regionsrådet
Mads Thomsen, suppleant
Der var ikke afstemning, idet antal kandidater svarede til det antal medlemmer, der skulle bruges til
bestyrelsen. Bestyrelsen vil derfor på første møde konstituere sig, og vil på samme tidspunkt
beslutte hvilke 5 medlemmer, der er valgt for 2 år, og hvilke der kun er valgt for 1 år.
6. Valg af suppleanter
Følgende medlemmer blev valgt som suppleanter:
• Per Faurholt Jensen – Frederikshavn
• Henrik Nielsen – Hjørring
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7. Valg af revisor
BDO Frederikshavn blev énstemmigt valgt som revisor.
8. Eventuelt
Medlemsliste med angivelse af adresse og øvrige kontaktoplysninger blev udarbejdet på
generalforsamlingen.
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