
Indkaldelse til stiftende generalforsamling i den nye lokale aktionsgruppe LAG Fanø-Varde, dækkende 

kommunerne Fanø og Varde.  

Under forudsætning af, at der på informationsmødet kl. 17.00 samme dag i Helle Hallen træffes 

beslutning om, at der etableres en ny LAG forening for Fanø og Varde Kommune indkaldes hermed til 

stiftende generalforsamling for ovenstående forening tirsdag den 16. september 2014 kl. 19.00 i Helle 

Hallen, Vrenderup, 6818 Årre.  

Dagsorden jf. bekendtgørelse § 7:  

1. Velkomst 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af referent 

4. Valg af stemmetællere 

5. Forslag til vedtægter samt beslutning om godkendelse 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand jf. § 9 

 

Bestyrelsen tegner den lokale aktionsgruppe. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe vælges 

blandt aktionsgruppens medlemmer på en generalforsamling, jf. § 6. Medlemmer kan vælges til 

bestyrelsen, hvis de er fyldt 18 år. Det er en betingelse for at blive valgt til bestyrelsen, at 

kandidaten er til stede på generalforsamlingen, eller at kandidaten har afgivet skriftlig fuldmagt og 

tilkendegivet, at vedkommende ønsker at blive valgt til bestyrelsen. Valgperioden for et 

bestyrelsesmedlem er 2 år, dog således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær 

generalforsamling.  

Stk. 2 Formanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen 

Stk. 3. Hver kommunalbestyrelse, regionsråd, vækstforum kan på forhånd udpege medlemmer af 

bestyrelsen, jf. dog stk. 7 

Stk. 4. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes af personer, der repræsenterer 

aktionsgruppens geografiske område og kan varetage interesserne for nedenstående 4 

socioøkonomiske grupper:  

 

1) Lokale borgere 

2) Lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger 

3) Lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger og 

4) Offentlige myndigheder 

 

Stk. 5: Der skal tilstræbes en ligelig køns-, alders- og geografisk fordeling i bestyrelsen 

Stk. 6. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer, dog mindst 7 

Stk. 7. Repræsentanter for hver af de i stk. 4 nævnte socioøkonomiske grupper kan højst udgøre 49 

pct. af bestyrelsens medlemmer 

Stk. 8. Medlemmer af en lokal aktionsgruppe kan kun vælges til bestyrelsen for den lokale 

aktionsgruppe, som dækker det geografiske område, hvor de har bopæl, jf. § 6, stk. 1 

 

7. Valg af revisor 



8. Eventuelt 

Af hensyn til det praktiske opfordrer vi til, at man tilmelder sig generalforsamlingen på en af 

nedenstående mailadresser med angivelse af navn, adresse og tlf.nr. og eventuelt om man 

repræsenterer en forening, virksomhed eller erhvervsorganisation eller blot deltager som borger jf. 

punkt 6. Tilmelding meget gerne inden den 11. september til:  

LAG koordinator på Fanø, Helle Andersen: Tlf. nr. 5183 5285 eller ha@fanoe.dk 

LAG koordinator i Varde, Hanne Jespersen: Tlf. 7994 7963 eller haje@varde.dk  

Venlig hilsen  

Initiativgruppen til etablering af ny LAG på Fanø og i Varde Kommuner 
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