VALG/ÅRSMØDE I DET FALSTERSKE DIGELAG
Der indkaldes herved til valg/årsmøde 2021 i Det Falsterske Digelag
søndag den 20. juni 2021 kl. 10.00 i
IDESTRUP HALLEN, Kirkevej 19, 4872 Idestrup

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning på bestyrelsens vegne
4. Orientering om regnskab og budget
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
•

1 medlem vælges blandt de fastboende i Gedesby sogn;
På valg er Søren Krighaar, som er villig til genvalg.

•

1 medlem vælges blandt sommerhusgrundejerne i Væggerløse sogn og som ikke må
have folkeregisteradresse i huset;
På valg er Mads Glenn Wehlast, som er villig til genvalg.

•

1 medlem kan bo hvor som helst bag diget og kan være såvel fastboende som
sommerhusgrundejer;
På valg er Søren Piil, som er villig til genvalg.

6. Valg af revisor
På valg er Preben T. Møller, som er villig til genvalg.
7. Emner til drøftelse
Forslag skal fremsendes, så de er formanden for bestyrelsen i hænde senest den 12. juni.
Se adressen sidst i annonceteksten.

8. Eventuelt
HVEM KAN MØDE FREM OG STEMME PÅ ÅRSMØDET?
Hver ejendom, der betaler digeskat, har en stemme på årsmødet og som kun kan udnyttes ved
personligt fremmøde af ejeren (eller en af ejerne). Brug af fuldmagt for personligt ejet ejendom er
ifølge digelagets vedtægter IKKE tilladt. Hvis du er forhindret i at deltage i mødet, kan du altså ikke
give en anden fuldmagt til at bruge din stemme. Ejer du flere ejendomme, har du ifølge
vedtægterne også kun 1 stemme.
For at kunne dokumentere din ret til at deltage i mødet og stemme, skal du møde frem med
billedlegitimation (pas eller kørekort) plus din ejendomsskattebillet eller det brev, som digelaget
har sendt til alle ejere om årsmødet i uge 21. Bedst er at medbringe brevet, da det er udstyret
med en stregkode, som gør det muligt at scanne brevet og få dig hurtigt registreret, når du
kommer.
Mødet begynder kl. 10:00, men indtjekning åbner allerede kl. 8:00.
ÅRSMØDET MÅ I DAG MAX HAVE 500 DELTAGERE
Corona-restriktionerne dikterer, at vi p.t. maksimalt må lukke 500 deltagere ind til årsmødet – og
kun mod forevisning af gyldigt coronapas. Husk det!
Hvis der møder flere frem til mødet end p.t. 500 deltagere, vil de sidst fremmødte få udleveret
stemmesedler ved indgangen og således kunne afgive deres stemme til bestyrelsesvalget, selv om
de ikke kan deltage i mødet.
Derfor vil der i lighed med sidste årsmøde være mulighed for at melde sit kandidatur til
bestyrelsen inden mødet, så man kan få sit navn på de stemmesedler, der trykkes inden mødet.
Man kan opstille som kandidat ved henvendelse til formanden senest den 12. juni med oplysning
om navn, adresse (fastboende/sommerhusejer) og sogn.
Formand for bestyrelsen er Søren Bjerregaard, Dæmmebrovej 2, 4872 Idestrup. Mail:
s.e.bjerregaard@mail.dk
Regnskab
Regnskabet er fremlagt til gennemsyn hos digeopsynsmanden, Marielyst Strandvej 10, de seneste
14 dage før mødets afholdelse. 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
Bestyrelsen for Det Falsterske Digelag
www.detfalsterskedigelag.dk

