<navn>
<adresse>
<postnr/by>

Sydfalster, den <dato>
Kære <navn>
Gør din indflydelse gældende i Det Falsterske Digelag!
Du er registreret som ejer (eller en af ejerne) af ejendommen <adresse>, <postnr/by>, <matr.nr>.
Derfor har du (og dine medejere) ret til at deltage i årsmødet i det Falsterske Digelag søndag den
20. juni kl. 10:00 i Idestrup Hallen, Kirkevej 19a, 4872 Idestrup.
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 deltage i mødet og være stemmeberettiget skal du medbringe enten dette brev eller din
ejendomsskattebillet for 2021 + billedlegitimation (pas eller kørekort). Bedst er at medbringe
dette brev, da det er udstyret med en stregkode, som gør det muligt at scanne brevet og få dig
hurtigt registreret, når du kommer. Husk også gyldigt coronapas – det er et krav fra
myndighederne.
Sidste år mødte mere end 500 frem til årsmødet, så kom gerne i god tid før klokken 10, så vi kan
komme i gang til tiden. Vi åbner for indtjekningen kl. 8:00. Af hensyn til det samlede deltagerantal
opfordrer vi til, at der kun møder en repræsentant op for hver stemmeberettiget ejendom.
Afviklingen af mødet sker selvfølgelig i henhold til myndighedernes anvisninger i relation til covid19-smitte. Tvinges vi til aflysning af mødet, vil det blive meddelt på digelagets hjemmeside:
www.detfalsterskedigelag.dk
På de følgende sider kan du se dagsordenen for mødet og hvem der er på valg, og hvordan valget
afvikles.
På vegne af bestyrelsen i digelaget
Søren Bjerregaard
formand

Årsmøde med valg til bestyrelsen i Det Falsterske Digelag
Ifølge digelagets vedtægter skal der hvert år i juni vælges medlemmer til digelagets bestyrelse.
Bestyrelsen består i alt af 9 medlemmer, der hver vælges for en 4-årig periode. I år er tre pladser
på valg.
Derfor holder digelaget årsmøde søndag den 20. juni kl. 10:00 i Idestrup Hallen, hvor et af mødets
vigtigste funktioner er at vælge tre medlemmer til bestyrelsen.
Men årsmødet er også en god lejlighed for medlemmerne til at få en grundig orientering om
digelagets arbejde det sidste års tid.

Dagsordenen til mødet er:
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 (se hvem som er på valg længere nede i brevet).
6. Valg af revisor. Preben T. Møller er villig til genvalg.
7. Emner til drøftelse
8. Eventuelt.

Angående punkt 5: Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
For at sikre en ligelig repræsentation af de forskellige områder langs diget og mellem fastboende
og sommerhusejere dikterer digelagets vedtægter nogle specifikke krav til de enkelte pladser i
digelaget.
I år skal kandidaterne opfylde følgende krav:
•
•
•

Der skal vælges en fastboende i Gedesby sogn.
Der skal vælges en sommerhusejer i Væggerløse sogn.
Den sidste plads er hverken stedspecifik eller stiller krav til bopælsstatus. Her kan alle
digeskatteydere stille op.

Alle stemmeberettigede fremmødte på årsmødet kan stemme til alle tre pladser, uanset om de er
sommerhusejere eller fastboende og hvor de bor. Valgt bliver den i hvert af de tre områder, som
får flest stemmer.
Til alle tre poster genopstiller de nuværende indehavere af pladserne:
•
•
•

Som fastboende i Gedesby sogn: Søren Krighaar
Som sommerhusejer i Væggerløse sogn: Mads Glenn Wehlast
Som repræsentant for hele området: Søren Piil.

Allerede nu har to ekstra kandidater meldt sig. Til posten som fastboende i Gedesby sogn opstiller
Mogens Mika og som repræsentant for hele området opstiller Cyrild Jørgensen.
Med den politiske aftale af 4. maj 2021 om genåbning er det nu tilladt at samles 1000 deltagere til
konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål, hvis lokalet det sker i lever op til
en række afstands- og arealkrav. I Idestrup Hallen betyder det, at vi p.t. må lukke 500 deltagere ind
til årsmødet.
Hvis der møder flere frem til mødet end der må lukkes ind, 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 forhåndsopstille som kandidat ved henvendelse til formanden på
s.e.bjerregaard@mail.dk senest den 12. juni med oplysning om navn, adresse
(fastboende/sommerhusejer) og sogn.
Forhåndstilmeldte kandidater får mulighed for at præsentere sig selv på digelagets hjemmeside
www.detfalsterskedigelag.dk; man kan indsende tekst på max. 1200 anslag inkl. mellemrum.
Alle stemmesedler tælles op umiddelbart efter valghandlingen på selve årsmødet. Resultatet vil
blive meddelt de tilstedeværende på årsmødet, den lokale presse og naturligvis blive lagt på
digelagets hjemmeside.

Angående punkt 7: Emner til drøftelse
Som sidste punkt på dagsordenen før ”eventuelt” har vi som altid punktet ”emner til drøftelser”.
Her har du som digeskatteyder mulighed for at få et punkt på dagsordenen om et specifikt emne,
som du ønsker forsamlingen skal drøfte. Sidste år blev punktet fx brugt af en gruppe
digeskatteydere, der ønskede at sende et signal til bestyrelsen om at opgive retssagen mod

kommunen og få gang i en renovering af digekronen. Et signal, som et stort flertal på årsmødet
bakkede op og som bestyrelsen tog til sig i det forløbne år ved at indgå et forlig med kommunen
om renovering og vedligeholdelse af digekronen.
Har du et emne du ønsker drøftet på årsmødet, skal du sende det til formanden på
s.e.bjerregaard@mail.dk senest den 12. juni.
De indkomne forslag/emner vil herefter blive offentliggjort på digelagets hjemmeside.
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
Årsmødet bliver også annonceret i de lokale aviser.
På gensyn den 20. juni i Idestrup!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Det Falsterske Digelag

