Referat fra
Bestyrelsesmøde i Det Falsterske Dige
Tirsdag den 29. september 2010 kl. 19.00 på ’Oldfruen’
Tilstede: Arne Graae Jensen, Finn Nonbo, Flemming Juul Mortensen, Frits Jensen, Svend
Andersen, Søren Bjerregaard, Søren Krighaar og Henrik Larsen (referent) . Derudover deltog
Jørgen Simonsen. Afbud fra Per Kamper Hansen
Punkt
Rettelser til referat fra
bestyrelsesmødet den
30.8.2010

Indhold
Referatet blev godkendt.

Modernisering og
præcisering af digelagets
vedtægter

Indledningsvis orienterede formanden og
Jørgen Simonsen om, at dennes assistance
i.f.m. vedtægtsændringerne sker uden
beregning.

Ansvar
Alle

Flemming Juul Mortensen ønskede dog at få
præciseret, ’’at Guldborgsund Kommune
ønskede at få arealer til rådighed for aktiviteter
på stranden’’.

De nuværende vedtægter og dels amtets
vedtægtsforslag fra 2001 tog udgangspunkt for
bestyrelsens gennemgang af forslag til nye
vedtægter – hvor følgende blev drøftet og
aftalt:
Generelt skal kommunenavn ændres til
Guldborgsund Kommune, og Amt skal ændres
til Guldborgsund Kommune eller regionen.
Øvrigt:
§1: Ingen ændringer.
§2: Dialog om hvorvidt de enkelte arealer skal
angives – og der har tidligere fra amtets side
været ønske herom.
§3: Dialog om Flemming Juul Mortensens
ændringsønsker, men oprindelig tekst fastholdt.
§4: Dialog om hvorvidt vi skal pålægge
Guldborgsund Kommune udgifter – men
enighed om at det er tilstrækkeligt, det der er
foreslået.
§5: Det skal tilføjes at ...’4 vælges blandt digeskatte-ydende grundejere i sommerhusområdet.

Alle

Derudover dialog om sogneopdeling ctr. præcis
vejopdeling, og konklusionen blev, at der var
flertal for sognegrænserne.
Skelby skal med under Gedesby Sogn, således
at der står både Skelby og Gedesby Sogn,
øvrigt skal stå som det står nu.
Dialog om hvorvidt man skal melde sig som
kandidat inden en given frist, eller som nu, og
der er flertal for at fortsætte nuværende
procedure.
Afstemning og dialog omkring antallet af
stemmer pr. ejendom: 1 stemme for 1 stemme
pr. ejendom – og 1 stemme for en graduering
heraf – og resten stemte for at vi fastholder
nuværende stemmeprocedure – således at der
er een stemme pr. person, uanset antallet af
ejendomme.
§6: Vi ønsker at fastholde formuleringen om
tvangsvalg, og besluttet at vi fremover kalder
det et ’årsmøde’.
§7: Afstemning og hvorvidt formanden skal
være fastboende: 3 stemte imod dette, resten
ønskede at fastholde nuværende procedure.
Forretningsordenen skal fortsat godkendes –
hvis der er lovgivningsmæssige forhold der
regulerer dette.
Reglen om, at formanden kan gå til ministeriet,
hvis denne kommer i mindretal i en
afstemning, skal droppes. Istedet skal det
tilføjes, at hvis der til en afstemning er
stemmelighed, er det formandens stemme der
er udslagsgivende.
Afsnit med at formands- og kassererhonorar
skal godkendes af kommunen slettes, da de
indirekte godkender dette qua budgettet.

§8: Ingen ændringer
§9: Ingen ændringer
§10: Ingen ændringer
§11, 12, 13 og 14 udgår.
§15: Ingen ændringer
§16: Dato ændres til 1. august
§17: Dato ændres til 1. august – og til ’inden
udgangen af april’ til de folkevalgte revisorer.
Fremlæggelsen skal ske i de 14 dage der er op
til årsmødet – og sker på hjemmesiden.
§19: Ingen ændringer
§20: Ingen ændringer
§21: Ingen ændringer
Modernisering af digelagets
ordensreglement

På grund af tiden blev dette punkt udsat til
næste møde, og der er os bekendt ikke emner
fra ordensreglementet, der skal op på mødet
med kommunen den 5.10.2010.

Alle

Næste møde

Der er digesyn den 4. oktober 2010 KL. 9, hvor Alle
vi mødes ved Søren Krighaar. Fælleskørsel kl.
845 fra ’Oldfruen’.
Møde med Guldborgsund Kommune den 5.
oktober 2010 KL. 19.00 på Rådhuset.

Eventuelt

Intet under dette punkt.

Alle

