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Vedtægt  

for 

Det lollandske Digelags Reservefond 

Vedtaget af Lolland Byråd den 10. oktober 2013 

Træder i kraft den 31. december 2013 

 

 

 

§ 1 

Reservefondens grundkapital er kr. 200.000,- der i henhold til Lov nr. 88. af 22. april 1904 er 
indskudt kontant af Statskassen. 

Grundkapitalen anbringes i overensstemmelse med de almindelige regler for anbringelse af 
reservefondens midler (§3). 

§ 2 

Grundkapitalen forøges med de tilskrevne kapitalafkast samt med Digelagets årlige indskud på 
mindst 5 pct af digeskatteindtægten, indtil kapitalen har nået en størrelse på 15 mio. kr. 

Beløbet for reservefonden forhøjes hver den 1. januar med den procentvise stigning i 
nettoprisindekset. Beløbet reguleres første gang den 1. januar 2013 svarende til den procentvise 
stigning i nettoprisindekset fra januar 2012 til januar 2013.   

Når Reservefonden har nået det fastsatte indeksregulerede beløb, ophører Digelagets indskud, og 
det overskydende beløb overføres til Digelagets driftskonto.  

 

 

 



§ 3 

Reservefondens midler anbringes, efter de for anbringelse af umyndiges midler gældende regler, i 
let sælgelige børspapirer, der noteres at tilhøre reservefonden, og forsynes med Lolland 
Kommunes forbudspåtegning. 

Det reservefonden tilfaldne beløb fra Digelaget, forfalder til udbetaling i 2.det kvartal i det 
pågældende regnskabsår, og indbetalingen påbegyndes i 2014. 

 

§ 4 

Forbrug af reservefondens midler kan finde sted, når der forestår arbejde til sikring af digerne som 
følge af indtrufne stormskader eller arbejder, som i øvrigt er af ekstraordinær natur, og udgifterne 
herved ikke kan afholdes af Digelagets ordinære indtægter. 

Forbrug af reservefondens midler kan være af kortvarig natur for at udligne svingninger ud over det 
normale i Digelagets udgifter. 

Lolland Kommune træffer i alle tilfælde beslutning om, hvorvidt forbrug af reservefondens midler 
kan finde sted. 

Til brug for kommunens beslutning herom, forelægger Digelaget fornøden arbejdsplan med 
specificerede overslag, bilagt Kystdirektoratets udtalelse til projektet. 

Sammen med en udbetalingsbegæring vedlægger Digelaget en plan for hvorledes og i hvilken takt 
reservefonden reetableres til det fulde indekserede beløb. 

§ 5 

En godkendt udbetaling fra reservefonden overføres til Digelagets arbejdskonto, og overskrider 
beløbet 1 mio. kr. indekseret som fondens kapital, kan kommunen bestemme, at beløbet overføres 
i rater. 

§ 6 

Udbetalinger fra reservefonden må aldrig bringe kapitalen under 200.000 kr.  

§ 7 

Reservefonden bestyres af Digelaget, der over sit normale driftsregnskab afholder udgifterne til 
administrationen. 

 

 

 



§ 8 

Reservefondens regnskabsår er kalenderåret.   

Regnskabet udarbejdes senest 2 måneder efter regnskabsårets udgang, og senest 1 måned 
herefter fremsendes regnskabet til den af Digelaget udpegede revisor. 

Det reviderede regnskab med kommunens påtegning indsendes herefter til godkendelse i 
Kystdirektoratet. 

§ 9 

Uenighed mellem Digelagets bestyrelse og Kommunalbestyrelsen om forståelsen af vedtægten 
afgøres af Kystdirektoratet, ligesom mulige ændringer i eller tillæg til vedtægten, kræver 
Kystdirektoratets godkendelse. 

§ 10 

Nærværende vedtægt er vedtaget af Lolland Byråd den 10. oktober 2013 og træder i kraft den 31. 
december 2013. 

 

 

 

 

 


