Referat Generalforsamling
Landudvikling Slagelse
Tirsdag den 20. marts kl. 16.30-17.30
Gerlev Idrætshøjskole, Skælskør Landevej 28, 4200 Slagelse

1. Valg af dirigent
Helle Madsen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.
2. Valg af referent
Anne Mette Christiansen
3. Valg af stemmetællere
Helle Madsen
4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om Landudvikling Slagelses virksomhed i 2017 samt
beslutning om godkendelse heraf
Troels Brandt forelagde årsberetning, som blev godkendt.
5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for 2017 samt beslutning om godkendelse af
resultatopgørelse og balance
Revisor Kasper Green Jensen fra Beierholm fremlagde årsregnskab og revisionsberetning, som blev
godkendt. Kasper Green Jensen nævnte, at det var en blank revisorpåtegning.

6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2019, samt beslutning om godkendelse heraf.
Helle Madsen fremlagde budget for 2019, som blev godkendt.
7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Der var ingen indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9
Formand Troels Brandt havde valgt ikke at genopstille. Niels Jørgensen blev valgt som ny formand.
De kommunale repræsentanter Jørn-Ole Didriksen og Jørn Melchior blev afløst af Pernille Ivalo
Frandsen og Steen Olsen (Sidstnævnte har hidtil været valgt ind af generalforsamlingen).
Den regionale repræsentant Ole Drost blev afløst af John Fobian-Madsen.
Følgende stillede op og blev genvalgt: Kai Jespersen og Helle Olsen.

Mette Blum Marcher og Jørgen Rasmussen valgte ikke at genopstille.

Følgende blev valgt ind: Simonne Gorju fra Simonne.dk (repræsentant for lokale borgere),
Jesper Manniche fra Morfars Moustache (repræsentant for lokale borgere), Susanne Andersen fra
Dybkærgaard (repræsentant for lokale borgere), Mie Danielsen fra Visit Vestsjælland (repræsentant
for erhverv/turisme).

Jørgen Damgaard blev valgt som 1. suppleant og Christina Kabel fra Christina Kabel Kommunikation
og PR blev valgt som 2. suppleant.

Såvel formand som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev enstemmigt valgt.

9. Valg af revisor
Beierholm blev valgt.

10. Eventuelt
Der var flere, der ytrede tak. Herunder Troels Brandt, der takkede de afgående
bestyrelsesmedlemmer, herunder Jørgen Rasmussen for den altid optimistiske indstilling og med
vilje til at give sig i kast med nye tiltag, samt Mette Blum Marcher, som blev takket for sin kritiske
stillingtagen og opmærksomhed. Desuden blev der rettet en stor tak for indsatsen til Jørn-Ole
Didriksen samt Jørn Melchior og Ole Drost, som ikke kunne være til stede.
Jørgen Rasmussen takkede for den lange, spændende rejse i bestyrelsen, og Mette Blum Marcher
takkede for fire spændende år.
Desuden blev Troels Brandt takket fra flere sider for sit arbejde med udvikling af LAG’en, sit
engagement, sin evne som leder og sin store indsats som formand.

Slagelse, den 21. marts 2018
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Afgående formand Troels Brandt

Tiltrådt formand Niels Jørgensen

Dirigent Helle Madsen

