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Kommissorium

Formål og rolle
Digegrupperne på Halsskov er nedsat på grundejermøderne i slutningen af
oktober 2013.
Hovedopgaver:





Digegrupperne skal i samarbejde med Slagelse Kommune udarbejde forslag til sikring af den del af Halsskov, der vender ud imod Storebælt.
At lytte til grundejerne og andelshaverne i ens område og få deres meninger med.
At opnå et kendskab til kystbeskyttelse, så der kan træffes kvalificerede
beslutninger.
udveksle erfaringer, viden og indtryk mellem digegruppens medlemmer
og de andre grundejere og andelshavere i området.

Digegruppernes forslag vil blive sendt i høring i Kystdirektoratet og hos alle
berørte grundejere og andelshavere. Det politiske udvalg, som har ansvaret
for kystbeskyttelsesloven i Slagelse Kommune, vil træffe beslutning, om
hvorvidt sagen skal gå videre, eller om den skal stoppe.
Medlemmer
Digegrupperners medlemmer er valgt på de respektive grundejermøder i
slutningen af oktober 2013.
Konstituering (valg af kontaktperson) sker på det første møde i digegrupperne.
Digegruppemedlemmer er grundejere og andelshavere i et af de oversvømmelsestruede områder på den del af Halsskov, der vender ud imod Storbælt.
Digegrupperne er beslutningsdygtigtige, når mindst 50 % af medlemmerne
er til stede.

22. januar 2014
Sagsid.: 330-2013-82210
Kontaktperson:
Merete Hvid Dalnæs
Direkte tlf. 58 57 47 87

Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Funktionsperiode
Digegrupperne fungerer indtil der er taget endelig stilling til om områderne
skal sikres. Det vil sige, at hvis sagerne ikke fremmes af Slagelse Kommunes
politikere, så bliver digegrupperne opløst.
Møder
Slagelse Kommune ser gerne at digegrupperne mødes uafhængigt af Slagelse Kommune.

Slagelse Kommunes rolle
Slagelse Kommune tilbyder at facilitere en række møder for digegrupperne i
løbet af slutningen af 2013 og 2014.
De møder, som Slagelse Kommune står for, afholdes på Slagelse Kommune,
Dahlsvej 3, 4220 Korsør, med mindre andet aftales mellem digegrupperne
og Slagelse Kommune.
Dagsordener og beslutningsreferater fra møderne vil blive lagt ud på Slagelse Kommunes hjemmeside.
Til møderne kan Slagelse Kommune indkalde sagkyndige eller andre, som
kan bidrage med informationer, der er relevante for digegruppernes drøftelser.
På baggrund af møderne med digegrupperne vil Slagelse Kommune få udarbejdet et projektforslag, som efter godkendelse i digegrupperne, kan sendes
i høring i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, Kystdirektoratet, grundejere og
andelshavere i området.
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