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Referat af ekstraordinær generalforsamling 
i LAG Nordvestsjælland 10. november 2022 

afholdt digitalt via Microsoft Teams og fysisk på Skarridsøgade 37, 2. sal i Jyderup 

 

1. Valg af dirigent 

Max Møller Hansen blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlighed. 
Den har været omtalt i lokale dagblade, annonceret på hjemmesiden og meddelt medlemmer 
via e-mail 27. oktober 2022, hvorved kravet om ’mindst 2 ugers varsel’ er opfyldt. Der var 
ingen indvendinger herimod. 

 

2. Valg af referent 

Stig Andersen blev valgt som referent. 

 

3. Valg af stemmetællere 

Michella Schack og Stig Andersen blev valgt som stemmetællere. 

 

4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

Bestyrelsen havde stillet følgende forslag: 

Bestyrelsen stiller forslag om, at den på hjemmesiden lag-nvs.dk offentliggjorte 
udviklingsstrategi godkendes af generalforsamlingen, så den kan indsendes til Bolig- 
og Planstyrelsen. 

Forperson Flemming E. Larsen redegjorde kort for forslaget: 

Udviklingsstrategien er blevet til efter afholdelse af et bestyrelsesseminar i september 
og et bestyrelsesmøde i oktober. Før det havde vi lavet en socioøkonomisk analyse, 
hvor vi har kigget på mange tal for de fire kommuner. Bl.a. har vi set, at vi ligger under 
landsgennemsnittet, når det gælder de 20-39 årige. Samtidigt har vi flere ældre end 
landsgennemsnittet. Vi har også set på, hvilke byer der har haft befolkningsfremgang, 
og hvilke der ikke har. Alle disse ting er mundet ud en strategi, der består af fem 
områder (i ikke-prioriteret rækkefølge): 

 Iværksætteri og innovation 
 Oplevelsesøkonomi 
 Bæredygtige landsbyer 
 Bosætning og fastholdelse af børne- og ungefamilier 
 Natur-kultur.  
 
Vi sætter fokus på at tiltrække børne- og ungefamilier. Der er pt. ved at blive skabt en 
masse arbejdspladser i Kalundborg, men at skaffe arbejdskraft til bl.a. det vil kræve ny 
bosætning i alle fire kommuner. 

Under Iværksætteri og innovation sætter vi fokus på at få skabt nogle flere mindre 
virksomheder og udviklet nogle af de bestående. 
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Endelig sætter vi fokus på natur og kultur, der både er vigtige i sin egen ret og som et 
understøttende element for de andre indsatsområder. 

Vi har været i tæt dialog med de centrale aktører i vores område. Undervejs i 
strategiarbejdet været i dialog med kommunerne, regionen, erhvervsrådene og de to 
turismeselskaber, og da vi havde et færdigt udkast, blev det sendt i høring. Vi har også 
haft et møde med borgmestrene. Endelig har vi for godt en måned siden lagt strategien 
ud på vores nye hjemmeside og markedsført det via pressen, så alle borgere i vores 
område kunne gå ind og kommentere på den. 

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til forpersonens redegørelse. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen. 

 

5. Valg til revisor 

Bestyrelsen havde via sine projektansatte forespurgt hos fire revisorer.  

På baggrund af indhentet tilbud indstillede bestyrelsen Trekroner Revision. 

Trekroner Revision blev enstemmigt valgt af forsamlingen. 

 

6. Evt. 

Flemming E. Larsen nævnte, at man i foreningen har været gennem en ansættelsesproces, 
og at man pr. 1. januar 2023 påtænker at ansætte Michella Schack og Stig Andersen. 

Mht. godkendelse af udviklingsstrategien afventer vi, at der nedsættes et indstillingsudvalg 
under Bolig- og Planstyrelsen. Det er pt. ikke muligt pga. fravær af en regering. 

Mht. første ansøgningsrunde er den foreløbige melding, at vi kan annoncere den i april 2023. 

 

 

Jyderup, d. 10. november 2022 

 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Dirigent Max Møller Hansen Forperson Flemming E. Larsen 


