Generalforsamling 22. oktober 2020
FLAG Nord
TID:

Torsdag den 22. oktober 2020

STED:

Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals
ALLE borgere over 15 år bosat i Hjørring eller Frederikshavn
kommune er velkomne!

PROGRAM:

18:30 Fælles spisning
19:30 Afholdelse af generalforsamling jf. dagsorden

FLAG Nord
AKTIONSGRUPPE
Strandvejen 123
Lønstrup
9800 Hjørring
45 4026 1039 eller
45 2548 4328
www.fiskerilagnord.dk
E-mail:
fiskerilagnord@gmail.
com

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det
forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf
Forelæggelse af revideret årsregnskab for det forløbne år samt beslutning om godkendelse
af resultatopgørelse og balance
Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om
godkendelse heraf
Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
a. Bestyrelsen stiller forslag om beslutning om at fortsætte drift af FLAG Nord udover
31.12.2020 på trods af, at der ikke tilføres flere driftsmidler fra programmet. Der er
opsparede midler, der skulle hjælpe os til at understøtte projektholdere (10
mangler endelig afslutning)
b. Forretningsudvalget stiller forslag om, at der sker forlængelse af kontrakten med KB
Konsulent for at løse koordinatoropgaver efter 31.12.2020
c. Forretningsudvalget indstiller til generalforsamlingen, at der drøftes og besluttes,
hvorvidt det kan anbefales, at de 2 kommuner, Hjørring & Frederikshavn igen i den
kommende programperiode fra 2021-2027 skal indgå samarbejde om en ny FLAG
aktionsgruppe.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9
1. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er;
a. Claus Hjørne Pedersen
b. Dan Andersen
Den Europæiske Union
Den Europæiske
Hav- og Fiskerifond
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c. Jørn Andersen
d. Lene Kappelborg
e. Tonny Pedersen
f. Per Vestermark Nielsen
2. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Formand, Svend Bjørnager
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