ULVSHALE-FÆLLESSKOV DIGELAG
Pkt. 5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring pr. den 30. april 2022:
Vedtægternes § 8, stk. 2 og 3 beskriver Generalforsamlingen.
For at gøre det mere overskueligt hvornår generalforsamling skal afholdes og hvilke
punkter generalforsamlingen indeholder, ændres ordlyden.
Endvidere ønsker bestyrelsen, at måden hvorpå indkaldelse til generalforsamling kan ske
bliver mere nutidig, så indkaldelse kan foretages via mail og oplysning på hjemmesiden.

§ 8, stk. 2 ÆNDRES til:
Inden udgangen af april afholdes ordinær generalforsamling.
Dagsorden skal omfatte
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning om digelagets aktiviteter i det forgangne år
3. Godkendelse af revideret regnskab
4. Forelæggelse af budget for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Dagsorden kan også indeholde eventuel plan med overslag for ekstraordinære
vedligeholdelsesarbejder efter § 4 stk. 4.
Stilles der forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal dagsordenen
angive den fulde ordlyd. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.
§ 8, stk. 3 ÆNDRES til:
Den ordinære generalforsamling indvarsles med 14 dages varsel via e-mail til alle
interessenter og/eller opslag på foreningens hjemmeside.
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med mindst 7 dages varsel via e-mail til
alle interessenter og/eller opslag på foreningens hjemmeside.
Dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles ved indvarslingen vedhæftet revideret
regnskab. En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, når det forlanges af mindst 1/3 af interessenterne.
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Vedtægternes § 9, stk. 1-5 beskriver Bestyrelsen.
Siden Digelagets oprettelse har bestyrelsen bestået af 3 bestyrelsesmedlemmer og 3
personlige stedfortrædere.
Bestyrelsen ønsker at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer til 5 samt 2 suppleanter.
Begrundelsen for udvidelsen er, at en bestyrelse med 5 bestyrelsesmedlemmer er en
mere robust enhed end en bestyrelse med 3 bestyrelsesmedlemmer.

§ 9, stk. 1 ÆNDRES til:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af og blandt interessenterne.
Medlemmerne vælges for 2 år. I lige år afgår efter tur 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige
år afgår efter tur 2 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges 2 suppleanter.
Genvalg er tilladt

§ 9, stk. 2 ÆNDRES til:
Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer.
Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og
generalforsamlinger.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede fysisk eller digitalt.
Beslutninger vedtages ved simpelt flertal.
Foreningen tegnes af formand og kasserer.

§ 9, stk. 5 ÆNDRES til:
I tilfælde af varigt forfald for et af bestyrelsesmedlemmerne suppleres bestyrelsen med en
suppleant.

Bestyrelsens ajourføring i beskrivelsen af laget anlæg i vedtægten.
§ 2 Fortegnelse over lagets anlæg. Stk. 1. A. Diget mellem Klosterskov og Ulvshale
skov (Det nordre Dige):
Dige fods forstærkning på forstranden ved Ulvshalevej st. 1615 til st. 1965.
Godkendt af Vordingborg kommune som myndighed, 2019.
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