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.a.ntsråd?t ka4 !åiægge bestltrelse4 at ud.føre de efter tilsJmets skøn
nødvendj-ge ved.tigehold.el-ses- og sikrlngsarbe j der. SåfreEt et sedant
på1æg ikko efterkoEnes, kaJI tils].net lade arbejdet udføTe for lå&dvindingslagets regling og opkxæve udgiften hos landvindingslaget s nedlerauer efter partsford.elingen i den €ller de næstføIgelrde ter:nlngr.

A&tsrådet freBsender een gang årligt en indberetnj.ng on tl].slmst til
landbrugsiniEteren, soo kaa etablere le j]-ighed.viee ellor periodiske

kontroltilsy!, og landbrugsministeriet kaJI eventuelt pålægge a,nts!ådet
at foranledige vedligehold.else sarbe j d er, som €kønnes påkrævet, trag"b
til udførelse,
Udgifterne ved tilsl.:let og eventuel kontrol udxedes norlta].t af landvindingslageti i tj-lfælde 3f, at tilsyn og kontrol gælder erbejd.er, der r-kke be-i:al?s efter de 3.bindelige regler for le.ndvindingslagets udgifx.:, rae:r. heit eller dglvis af enkelte interessenter, ud.redes udgifterne ved iiL6yn cå,koltrol iog på s amrie nåd.e soro ce øvrige ud.gifter ved.
'ici pågelåen&e 3rbejde. iCei udgiftJrle dog for"skudsvis udredes af
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str:riion,
lndenfor 1and../ind.ingsleget seLv styres i-!ets lnli-J=nier li g?]1eralil:1'
€!:.rafingen og zf et ilgslyr"lser so{! vareiager de 'la4}ige icrl'et1ii3;i
vstl. d.riften og 1'eCligehcl-del sen af 1andvind l46-slegei s anlæg og "ri:l'-!il r:presel:reae:' latidvii-!di4gsl-age-t "
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3esiyrel3en dlaA:r cmsorg for, at heLe 3nlæggei ij"l enhYer ;la ;'-:.- :-'
i1L =:i iornål-. Yedliå:il.c l iel ser af lanivindingsl;€:i s l]rriæ.;' sll::- 'rr' '
fc! ikkd indskræll<ee til- en blci be-/5re1se ai de besiåe:lde lIll::J:, :': -l
skal o6så gå ui på efterhånden på iidssverende nåde a-i forly oJ.!:r:'ke disse, så a-t såve1 de årlige driftsudgifter solr vedligeholdels 3 crrdgifterne bli-ver så li-di by:'defuld.e solo nuligt fol: Ialldvl]1aings]'aJ: i: s
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såfrent der sker lcaskinskade eller aaden skade I)å landvind.ingstage t s
anlæe, påhviler det bestJæelsen snarest lluligt at få skaden udbedl'et
på bedste nåde.
Spørgsnål oo køb og sa]"g af fast eienilom karl afgøres ved ert eenstemnj.g besl-utning af bestylelseni Den hvi€ en sådan ikke kan opnås' skal
spøtgs!0ålet f,orelægges gene3alfors€!flingen ti.I afgørelse'
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I hv3rt års-;;teebeC nåned
d.agsord.en skal onfatte godkendelse af det foregående års revidered''
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regnskab, forelåggeise af budget for det kolulend e år og valg af
reiseslled.len og stedfo!'træder.
1l
ordinære generalfo:'semling inåvarsles nec I d'eges varsel eil c:: ' "
heldtgøreLse på ei ef eq tidiigere gen3ral-forslr4ling vedtaget li1'"d;
ik s r.3.ordilT ær - generalfo rsanling kan i]1dvarsles ;led nindst 8 dagei v:-'
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6e1 ved anbefale-t br:v ail hve!'t medlen"

)agsorden for generaLfors3mlingen skal neddeLes ved inAvarslingen'

