VALG/ÅRSMØDE I DET FALSTERSKE DIGELAG
Der indkaldes herved til valg/årsmøde 2020 i Det Falsterske Digelag
søndag den 11. oktober 2020 kl. 10.00 i IDESTRUP HALLEN
Kirkevej 19, 4872 Idestrup
På grund af Covid19 er tiderne ikke, som de har været. Derfor:
Hvis antallet af fremmødte overstiger, hvad der er tilladt, vil der blive foretaget valg til bestyrelsen
blandt forhåndstilmeldte kandidater i hvert af de tre områder: 1) Fastboende i Væggerløse Sogn,
2) sommerhusejere i Væggerløse Sogn og 3) sommerhusejere i Idestrup Sogn. Man kan
forhåndsopstille som kandidat ved henvendelse til formanden på s.e.bjerregaard@mail.dk senest
den 30. september med oplysning om navn, adresse, fastboende/sommerhusejer og sogn.
Hvis antallet af fremmødte er inden for det tilladte, vil der blive afholdt årsmøde som nedenfor
anført.
På årsmødet vil der bl.a. blive givet information om:
•

Retssag mod Miljø- og Fødevareklagenævnet og Guldborgsund Kommune.

•

Tiltag mod nedbrydning af forstrandsdiget.

DAGSORDEN
1. Dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Redegørelse fra bestyrelsen
4. Regnskab og budget
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
1 medlem vælges blandt de fastboende fra Væggerløse Sogn;
på valg er Per Kamper Hansen, som er villig til genvalg.

1 medlem vælges blandt sommerhusgrundejerne fra Væggerløse Sogn, der ikke har
folkeregisteradresse på ejendommen;
Posten er blevet ledig efter Finn Nonbo, der afgik ved døden kort før nytår.
1 medlem vælges blandt sommerhusgrundejere fra Idestrup Sogn;
på valg er Hans Chr. Mortensen, som er villig til genvalg.
6. Valg af revisor
På valg er Kaj Jørgensen, som er villig til genvalg.
7. Emner til drøftelse
Forslag skal fremsendes, så de er bestyrelsen i hænde senest den 4. oktober 2020.
De skal sendes til digelagets formand, Søren Bjerregaard, Dæmmebrovej 2, 4872 Idestrup.
8. Eventuelt

BEMÆRK:
For at opnå stemmeret SKAL det udsendte orienteringsbrev eller ejendomsskattebilletten over
digeskatpligtig ejendom medbringes - med HELE ejendomsnummeret. Husk billedlegitimation.
Hver digeskatyder har én stemme ved valg uden hensyn til hvor mange ejendomme
vedkommende ejer – se vedtægtens §5 på www.detfalsterskedigelag.dk
Regnskabet er fremlagt til gennemsyn hos digeopsynsmanden, Marielyst Strandvej 10. Du kan
også rekvirere det hos digeopsynsmanden, tlf. 20 26 73 21. Endelig kan du finde regnskabet og
printe det ud fra www.detfalsterskedigelag.dk
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