BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR AGL VAN 26 FEBRUARI 2019
AANWEZIG:

Carine Dewaele, Bernard Fonteyne, Rita Lammertyn, Nico Parmentier, Francis Bonte,
Kurt Vansteenkiste, bestuurders
Christophe Vandecasteele, algemeen directeur
Annelies Borry, secretaris

VERONTSCHULDIGD: Els Moerkerke, bestuurder

BESLUITENLIJST
1.

Kennisname en vaststellen leden van de raad van bestuur van het AGL–
gemeenteraad 14/02/2019
De RVB van het AGL neemt kennis van de gemeenteraadsbeslissing van 14. 02.2019 waarbij volgende
personen aangeduid worden als leden van de raad van bestuur van het AGL :
- voor CD&V : Bernard Fonteyne (3 stemmen), Nico Parmentier (3 stemmen), Carine Dewaele (3
stemmen) en Rita Lammertyn (1 stem)
- voor N-VA: Els Moerkerke (2 stemmen) en Kurt Vansteenkiste (3 stemmen)
- voor Trots op Lendlee : Francis Bonte (2 stemmen).
2.

Verkiezing en uitleg omtrent de wijze van verkiezen van de Voorzitter van de raad
van bestuur
Mevr. Carine Dewaele wordt eenparig verkozen tot voorzitter van het A.G.L.
3.

Verkiezing en uitleg omtrent de wijze van verkiezen van de Ondervoorzitter van de
raad van bestuur
Dhr. Nico Parmentier wordt eenparig verkozen tot ondervoorzitter van het A.G.L.
4.

Verkiezing en uitleg omtrent de wijze van verkiezen van de gedelegeerd bestuurder
van de raad van bestuur
Dhr. Bernard Fonteyne wordt eenparig verkozen tot gedelegeerd bestuurder van het A.G.L.
5.
Financieel verslag
De leden van de RVB ontvangen een bundel met resultaatrekening 2018, de resultaatrekening 2019
op datum van vandaag en een overzicht van de belangrijkste in- en uitgaven.
Deze worden overlopen en besproken.
6.
Kennisname en goedkeuren jaarverslag 2018
De RVB neemt kennis van het jaarverslag 2018 en keurt dit eenparig goed.
7.
Kennisname mail Gouverneur omtrent budget 2019
De gouverneur heeft op 10.01.2019 kennis genomen van het budget 2019.

8.

Kennisname van het voorlopig verslag van nazicht dossier vernieuwen dak sporthal:
dakrenovatie
De RVB beslist om een nieuwe afspraak te maken op donderdag 7 maart om 18u30 om kennis te
nemen van het definitief verslag van nazicht en dit dossier te gunnen.
9.

Kennisname van het voorlopig verslag van nazicht dossier vernieuwen dak sporthal:
vervangen verlichting- en ventilatievoorzieningen
De RVB beslist om dit dossier samen te gunnen met de renovatie van het dak op donderdag 7 maart
2019.
10.
Kennisname diverse offerten
De diverse offertes worden besproken en goedgekeurd.
11.
Kennisname aanvraag onderhoud staande wip Schuttersclub
Goedgekeurd om eerst een keuring aan te vragen aan Vinçotte in welke mate deze kosten nog te
verantwoorden zijn.
12.
Kennisname onderhoud bestuur KFC Lendelede
De RVB voorziet een onderhoud op 2 april om 19u30
13.
Kennisname digitaal goedgekeurde notulen van 11/12/2018
De notulen van de voorgaande vergadering, zijn op digitale manier goedgekeurd door de vorige
bestuurders.
14.
Volgende vergaderingen
De data van de volgende vergaderingen worden afgesproken.
15.
Varia
De diverse varia punten worden overlopen.
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