Ekstraordinær Generalforsamling
TID:

Torsdag den 5. oktober 2017

STED:

Fiskernes Hus på Løkken Strand, 9480 Løkken

PROGRAM:

19:00 Afholdelse af generalforsamling jf. dagsorden
20:00 Oplæg fra projektholder om effekten af FLAG Nords
økonomiske støtte

BestyrelsesDELTAGERE: Svend Bjørnager, Claus Hjørne Pedersen, Hans Frejlev, Henrik
Ussing Lynge, Jan Rams, Jørgen Christensen, Per Faurholt Jensen,
Per Vestermark Nielsen, Tonny Pedersen
Konsulent:

Kitti Bergkjær

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

.

DAGSORDEN – REFERAT
1. Valg af dirigent – Formanden pegede på Jørgen Christensen, der modtog valget.
a. Jørgen fik udleveret dagsorden, vedtægter samt udklip fra avisen, ”Nordjyske”
dateret den 18.09.2017; hvor der på side 8 er annonce; hvoraf også fremgår
dagsorden, og der er henvist til foreningens hjemmeside. Dirigenten kunne
konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling er lovligt varslet.
2. Valg af referent – Konsulent Kitti Bergkjær
3. Valg af stemmetællere – Formanden pegede på Per Vestermark Nielsen og Henrik Ussing
Lynge, der begge modtog valget
4. Forelæggelse af revideret udviklingsstrategi samt beslutning om godkendelse heraf – Der fremvistes
præsentation af de opnåede effekter for årene 2016 og 2017; samt ændringer i strategiens version
2 på side 5, side 14-15, side 20-21, side 21-22. Foreningens udviklingsstrategi version 2 blev
godkendt.
5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
a. Årligt budget for 2018, 2019 og 2020 jf. strategien – Det årlige budget blev for 2018
godkendt som fremlagt og underskrevet af forretningsudvalget
b. Stillingtagen til anvendelse af statsautoriseret revisor, jf. kommende rettelse i
bekendtgørelsen med effekt den 01.01.2018 – Det vedtages, at udpege menigt medlem til
revisor. Der var enighed om, at generalforsamlingen vælger 1 revisor
c. Valg af 2 revisorer – Der blev foreslået Vognmand Carl Lauritzen, Lønstrup, der ønsker at
modtage valget.

6. Eventuelt
Formanden orienterede forsamlingen om, at projekt ”Fremtidens Fisker” desværre er
frafaldet at ansøge om FLAG midler til projektet. Næstformand Claus Hjørne Pedersen
kunne supplere med, at der har været afholdt flere møder mellem fiskeriforeninger i begge
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kommuner og Erhvervshus Nord og man er nået frem til, at den samlede projektsum på
knap 1 million er for stor en udgift under projektperiodens forløb; ligesom Danmarks
fiskeriforening pt. arbejder på et lignende projekt.
Poul Fuglsang Petersen, Marine Engineer ved
Hauschildt Marine
Østre Strandvej 12
DK-9990 Skagen
Mobile: +45 51 94 44 06
Office: +45 70 20 86 81
Skype id: pfp.hauschildtmarine
www.hauschildtmarine.dk
Holdt oplæg om, hvor stor betydning det nye udstyr; 3D scanner - som virksomheden har opnået
projektstøtte til i 2016 - har haft for både medarbejdere og for virksomheden. Poul fremviste
billeder af 3D scannede emner og kunne bl.a. fortæller, at udstyret har medført at virksomheden
har fyldt ordrebog i de næste 5 år frem.
Foreningen var efterfølgende vært ved øl, vand og snitter.

_____________________________________
Dirigent Jørgen Christensen
dato

____________________________________
Referent Kitti Bergkjær, koordinator
dato

_____________________________________
Formand Svend Bjørnager
dato

Den Europæiske Union.
De Europæiske Strukturog Investeringsfonde.
Side 2 af 2

