Bestyrelsen for Det falsterske Digelag
Att.: Formand Søren Bjerregaard

FORTOLKNING AF VEDTÆGT FOR DET FALSTERSKE DIGELAG - VALGBARHED TIL BESTYRELSEN
22-01-2021

Ved mail af 7. december 2020 har et flertal af bestyrelsen for Det falsterske Digelag
anmodet Byrådet om at tage stilling til, om Christian Schou var valgbar til bestyrelsen.
Det er oplyst, at Christian Schou blev valgt på årsmødet den 11. oktober 2020 blandt
de fastboende digeskatteydere, og at der efterfølgende er kommet indsigelser mod
hans valgbarhed. Henvendelsen er vedlagt kopi af fuldmagt fra Højskolen Marielyst
til Christian Schou. Af fuldmagten fremgår, at højskolen gav Christian Schou fuldmagt til at stemme og til at opstille til bestyrelsen på højskolens vegne. Christian
Schou er forstander på højskolen og bor i en tjenestebolig tilhørende højskolen.
Byrådet har i møde den 21. januar 2021 besluttet at udtale følgende:
Det fremgår af kystbeskyttelseslovens § 12, stk. 1:
Et lag eller et medlem af et lag kan forelægge kommunalbestyrelsen spørgsmål om
fortolkning af lagets vedtægt eller spørgsmål om den måde, hvorpå laget forvaltes.
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Byrådet kan således tage stilling til spørgsmål om fortolkning af vedtægten, men Byrådet kan ikke tage direkte stilling til enkeltpersoners valgbarhed.
Digelagets vedtægt indeholder i § 5 bestemmelser om valg til bestyrelsen:
§5
Digelaget ledes af en bestyrelse, der består af 9 medlemmer. 4 vælges blandt de
fastboende digeskatteydere og 4 vælges blandt digeskatteydende grundejere i sommerhusområdet, der ikke har folkeregisteradresse på ejendommen. Af de fastboende
skal 1 være fra Skelby og Gedesby sogn, 2 fra Væggerløse sogn og 1 fra Idestrup
sogn. Efter samme fordeling vælges grundejerne i sommerhusområdet.
[….]
Enhver ejer af digeskattepligtig ejendom er stemmeberettiget, når pågældende møder personligt til valget. For umyndige personer udøves stemmeretten af værgen. For
ejendom i sameje er kun én ejer, udpeget af samejerne, stemmeberettiget.
Hver digeskatteyder har 1 stemme uanset hvor mange ejendomme digeskatteyderen
ejer.

SIDE 2

For juridiske personer udøves stemmeretten ved fremmøde af den person, der er
tegningsberettiget/har fuldmagt til at møde på årsmødet. Den pågældende person
kan udøve stemmeret på vegne af flere juridiske personer og kan i øvrigt samtidig
udøve stemmeret som privat digeskatteyder.
Vedtægtens bestemmelser er fastsat på bagrund af digelovens regler*, hvorefter bestyrelsen skal vælges af og blandt de deri interesserede.
Vedtægten skal derfor fortolkes i overensstemmelse med digeloven, som alene anfører, at bestyrelsen skal vælges blandt digeskatteyderne. Vedtægten kan ikke fortolkes på en måde, så man udelukker nogen digeskatteydere fra at blive valgt til bestyrelsen, idet dette vurderes at være i strid med loven.
Juridiske personer (selskaber, foreninger mv.), som er digeskatteydere, kan derfor ikke udelukkes fra valg til bestyrelsen.
Den person, som ønsker at opstille til valget på vegne af en juridiske person, skal
kunne dokumentere, at personen har fuldmagt til at opstille på vegne af den juridiske
person, og personen skal opfylde de geografiske bestemmelser i vedtægten.
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget har som bekendt besluttet, at vedtægten for digelaget skal revideres, og at dette vil ske i dialog med bestyrelsen for digelaget. Det
vil være naturligt, at man i den forbindelse vurderer, om valgbarhedsbetingelserne for
juridiske personer skal reguleres særskilt i vedtægten.
*) Digeloven: Lov nr. 69 af 23. maj 1873, som ændret ved lov nr. 74 af 30. marts 1906.
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