Den Lokale Aktions Gruppe

LAG SjællandSyd
22. september 2022

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Torsdag den 6. oktober - Dalby Hotel, Vordingborgvej 425, Dalby, 4690 Haslev kl. 19
LAG SjællandSyd, der blev stiftet den 13. juni 2022 som Lokal Aktions Gruppe omfattende Næstved, Faxe og
Vordingborg kommuner, indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling fordi Stevns har fremsat ønske
om at være med i LAG SjællandSyd.
Bestyrelsen i LAG SjællandSyd har på bestyrelsesmøde den 19. september besluttet at imødekomme dette
ønske, men for at det kan gennemføres er det nødvendigt at ændre foreningens vedtægter, så det fremgår
af vedtægterne at LAG SjællandSyd omfatter alle 4 kommuner.
Samtidig ønskes vedtægternes bestemmelser om tegningsret også justeret for at forenkle udlevering af ID
oplysninger til foreningens pengeinstitut.
Invitation til at deltage i denne ekstraordinære generalforsamling sendes til LAG SjællandsSyd medlemmer,
der alle er bosiddende i Næstved-, Faxe- eller Vordingborg Kommune og til potentielt kommende medlemmer bosiddende i Stevns kommune.

DAGSORDEN
Kun deltagere med bopæl i Næstved, Faxe eller Vordingborg kommuner kan deltage i afstemningen om dagsordenens
første 2 punkter. Deltagere, der er bosat i en af de 4 kommuner, kan deltage i afstemningen om resten af punkterne

1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent
2. Forslag til ændring af vedtægternes § 2, §13, §14 stk. 4 og § 33 (se næste side)
3. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer med bopæl i Stevns Kommune
4. Eventuelt
Tilmelding til generalforsamlingen (nødvendig) til rikke@dividendo.dk senest den 2 oktober kl. 12
Med venlig hilsen

Ivan Tolborg
Formand for LAG SjællandSyd

VEDTÆGTSÆNDRINGERNE
§ 2.
Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Næstved, Faxe og Vordingborg kommuner
Ønskes ændret til
Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Næstved, Faxe, Stevns og Vordingborg kommuner

§ 13.
Bestyrelsen består af 19 medlemmer. Antallet af medlemmer skal være ulige.
Ønskes ændret til
Bestyrelsen består af 23 medlemmer. Antallet reduceres til 21 medlemmer ved den ordinære generalforsamling
i 2023 og til 19 medlemmer ved den ordinære generalforsamling i 2024. Antallet af medlemmer skal være
ulige.

§ 14. Stk. 4.
For at sikre geografisk fordeling af de 15 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal mindst 4 være
bosiddende i hver af de 3 kommuner. Kravet om mindst 4 fra hver kommune opfyldes dog kun såfremt der er
kandidater nok opstillet til at opfylde kravet.
Ønskes ændret til
For at sikre geografisk fordeling af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal mindst 3 være
bosiddende i hver af de 4 kommuner. Kravet om mindst 3 fra hver kommune opfyldes dog kun såfremt der er
kandidater nok opstillet til at opfylde kravet.

§ 33.
Den lokale aktionsgruppe tegnes af forpersonen for bestyrelsen og 2 andre bestyrelsesmedlemmer
Ønskes ændret til
Den lokale aktionsgruppe tegnes af forpersonen for bestyrelsen, næstforpersonen og kassereren.

