Bestyrelsens forslag til afvikling af foreningen af LAG Himmerland 2014-2020
- samt plan for afvikling af aktionsgruppens aktiviteter

Fremlagt og godkendt på generalforsamling,
6. april 2022
Da LAG Himmerlands projektstøtteaktiviteter og driftstilskud ophører med udgangen af 2022
fremsættes forslag om afvikling af foreningen med udgangen af 2022, jf. § 19 stk. 1 i
foreningens vedtægter.
Da aktionsgruppen stadig vil have driftsmæssige forpligtelser fra 2023 og frem, fremsætter
bestyrelsen følgende forslag til plan for, hvordan aktionsgruppens aktiviteter og forpligtelser i
forhold til driften kan håndteres og afvikles, jf. ”Vejledning om afvikling af lokale
aktionsgrupper ved afslutningen af programperioden 2014-2022”.
Generalforsamlingen skal godkende planen, såfremt den skal træde i kraft.
Efterfølgende skal denne godkendes af Bolig- og Planstyrelsen, jf. § 19 stk. 3 i vedtægterne.
Plan for afvikling af aktionsgruppens aktiviteter fra 2023 og frem:
Organisering
Der nedsættes et forretningsudvalg bestående af tre personer fra bestyrelsen, som
fremadrettet vil overtage de nødvendige driftsmæssige forpligtelser. Den overordnede
myndighed og afledte opgaver overgår således fra generalforsamlingen til
forretningsudvalget.
Det vil i praksis betyde, at der fra 2023 ikke vil blive afholdt generalforsamlinger, og at den
nuværende bestyrelse ophører med at eksistere ved udgangen af 2022.
Forretningsudvalget vil engagere en koordinator, som vil stå for at håndtere opgaverne frem
til afslutning af driften, jf. nedenstående punkter. Finansieringen af koordinatorfunktionen og
øvrige udgifter i perioden sikres ved hjælp af opsparede driftsmidler, som overføres til 2023
og frem.
Forretningsudvalget vil mødes ad hoc, når behovet tilsiger det.
Håndtering af uafsluttede LAG-projekter
Koordinator tager sig løbende af driften i forbindelse med bistand, ændringer og afslutning af
igangværende projekter.
Håndtering af dokumenter
Koordinator sikrer, at krav til bevarelse af dokumenter opfyldes. LAG Himmerland kan
benytte sig af Mariagerfjord Kommunes journaliseringssystem og kan ligeledes opbevare

dokumenterne fysisk på denne placering.
Håndtering af udstyr og inventar
Koordinator sikrer, at kravene til håndtering af udstyr og inventar overholdes. I praksis er der
kun foretaget få indkøb til inventar og udstyr i LAG Himmerland, da foreningen har benyttet
sig af inventar og udstyr fra Mariagerfjord Kommune, som stiller arbejdsplads til rådighed for
koordinator.
Håndtering af øvrige opgaver i forbindelse med afvikling
Koordinator sikrer, at alle opgaver i forbindelse med afvikling af aktionsgruppen håndteres.
Forretningsudvalget sikrer, at opsigelse og ansættelsesforhold/aftaleforhold vedr.
koordinator håndteres korrekt.
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