Sendt til grundejere og foreninger som omfattes af sikringen

By, Kultur og Miljø
Miljø
Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde
Tlf.: 46 31 30 00
www.roskilde.dk

Invitation til stiftende generalforsamling, Inderfjorden Vest
Byrådet har i januar 2016 besluttet, at fremme kystbeskyttelsesprojektet i Inderfjorden
Vest for anden gang. Med byrådets beslutning ligger det fast, hvilket projekt, der fremsendes til Kystdirektoratets godkendelse. Endvidere foreligger vedtægter for det
kommende digelag.
Digelaget får til opgave at vedligeholde den kommende kystbeskyttelse og sikre at de
mobile dele kan opsættes ved behov.

5. april 2016
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I forbindelse med digelagets oprettelse indkaldes der hermed til stiftende generalforsamling:
Tirsdag den 26. april kl. 19.00
Roskilde Roklub, Havnevej 47 B, 4000 Roskilde
Alle fremmødte skal legitimere sig og afkrydses efter ejendomslister. Derfor opfordres
alle til at møde 10 minutter før generalforsamlingen starter.
Der skal på generalforsamlingen vælges 3 bestyrelsesmedlemmer blandt områdets
beboere samt suppleanter. Roklubben, Sejlklubben, Havneselskabet og Roskilde
Kommune skal hver udpege 1 medlem inden den stiftende generalforsamling. Disse
vælges ikke på den stiftende generelforsamling.
Hver husstand har stemmer svarende til antal risikoparter, jf. bilag 2 i vedlagte vedtægter, mens foreningerne ikke har stemmeret. Der kan stemmes med fuldmagt.
Kandidater til bestyrelsen og bestyrelsessuppleant kan fremsendes til Roskilde Kommune senest fredag den 22. april 2016 eller melde sit kandidatur på den stiftende generalforsamling.
Arbejdsgruppen fremsender udkast til beredskabsplan senest 7 dage inden afholdelse
af den stiftende generelforsamling.
Mødet afholdes ud fra følgende dagsorden:


Velkomst v. Flemming Østergaard (arbejdsgruppen)



Forslag til ordstyrer v. Julie Nyrop Albers (Roskilde Kommune)



Valg af referent v. Julie Nyrop Albers (Roskilde Kommune)



Projektets status v. Jeremy Andrew Dennis (Roskilde Kommune) samt Flemming Østergaard

Åbningstider
Mandag-torsdag
Fredag

10-15
10-14

Telefontider
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag

08-15
10-17
08-14



Forslag til beredskabsplan v. Flemming Østergaard og Hans Henrik Madsen
(arbejdsgruppen)



Valg af stemmetællere



Afstemning om beredskabsplan for opsætning af mobil sikring ved forhøjet
vandstand



Valg af medlemmer til bestyrelsen
Der skal vælges 3 medlemmer blandt områdets beboere. Lagets medlemmer
er valgbare og har pligt til at modtage valg, medmindre sygdom, bortrejse eller
anden rimelig grund forhindrer hvervet.



Valg af suppleanter
Der skal vælges 3 suppleanter blandt områdets beboere. Lagets medlemmer
er valgbare og har pligt til at modtage valg, medmindre sygdom, bortrejse eller
anden rimelig grund forhindrer hvervet.



Eventuelt
o Orientering om kommende driftsplan for anlæggets vedligeholdelse v.
Flemming Østergaard og Hans Henrik Madsen

Under punktet eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand,
næstformand og kasserer.
Har du spørgsmål til sagen, bedes du henvende dig til Roskilde Kommune, Julie Nyrop Albers, tlf. nr. 46 31 37 83 eller juliena@roskilde.dk.
Venlig hilsen
Julie Nyrop Albers
Specialkonsulent

Bilag:
 Vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag, godkendt af Roskilde Kommunes byråd den 27. januar 2016
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