Det Falsterske Dige
Det meddeles herved at der er afholdt bestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012 kl. 19,m00 på Hotel
Nørrevang, Marielyst.
Fraværende: Ingen.
DAGSORDEN:
1. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27.2.2012.
Der var ikke yderligere bemærkninger end dem af Søren K. fremsendte som blev taget til
efterretning – Referatet godkendt.
2. Meddelelser fra formand.
Formanden omtalte kontakten til Chr. Schmidt fra Guldborgsund kommune vedrørende
STRANDRENSNING og fastholder dialogen med pågældende om evt. udvidet strandrensning.
Henrik rejste spørgsmålet om evt. at bruge ”fondsmidler” til ekstra strandrensning, hvilket blev
afvist.
Formanden kom ind på problematikken omkring ”nøgleudlån” til diget hvor MARIUS PETERSEN
i k k e vil indgå aftale om at erstatte bortkommet nøgle såfremt det blev tilfældet. Formand
holder kontakt til Guldborgsund kommune.
Det blev oplyst – og forevist eksempel – på opsætning af skilte i 2 m højde i klitterne af hensyn til
beredskabets forbedrede muligheder.
3. Forretningsudvalget.
2 bænke i Sildestrup(nord)fjernes efter der ikke er kommet tilbagemeldinger fra ”ejerne”. Lars
fjerner og opsætter 1 ny bænk.
Opsætning af STANDER til diverse meddelelser på diget ( 10 stk. på 59 x 76 cm) dropper.
KM-STENENE er flyttet med 1 km’s mellemrum fra Nord til Syd.
Der er opsat nye bænke og lavet nye trapper – derudover skiftes ca. 400 pæle.
Svellerne – har tidligere været drøftet indgående –skal fjernes, og der skal ske oprydning på
pladsen ved maskinhuset !!
Tonnies har fået tilladelse til salg af IS på stranden.
Spørgsmål om HUNDEPOSER på stranden blev afvist.
4. Helhedsplanen for Marielyst.
Der afholdes møde den 10.5.2012 hvor deltagerne bliver opdateret på projektet.
5. STEF-møder.
Intet nyt iflg. Sven Andersen.
6. Bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalgets forslag til vedtægter.
Et flertal i bestyrelsen har følgende bemærkninger til vedtægter:
Generelt bør vedtægter ikke referere til love, som med jævne mellemrum ændres eller udgår,
bortset fra lov nr. 69 af 23. maj 1873.
§ 2. Bestyrelsen har ikke modtaget eller set bilag 1: Oversigtsplan for stationeringen.

§4. De sidste to linier skal udgå, idet den foranstående tekst er dækkende.
§5. Hvis Guldborgsund Kommune ønsker at fjerne forslaget om stemmebegrænsning, bør
personligt ejede
erhvervsvirksomheder med et SE./ CVR nummer også kunne opnå stemmeret,
udover at kunne stemme som privat digeskatyder.
§20. Digelagets bestyrelses skal inddrages i udfærdigelsen af reglement. Kystbeskyttelsesloven
§17 stk. 2 omhandler begrænsninger for offentlighedens adgang til færdsel på et dige.
§21. Hvad betyder påtaleberettiget???
Bestyrelsen har følgende bemærkninger til reglement:
§1. Diget er ikke natur, men et dige, anlagt efter lov. Derfor er der kun natur på stranden.
Klitterne indgår som en del af diget.
§3. I linie 3 skal cykler indsættes igen.
7. Forberedelse af dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget den 14.5.2012.
Et flertal i bestyrelsen besluttede, at diget ikke er et forsøgsområde.
8. Økonomisk status og genplacering af likvider v/Søren Krighaar.
Det blev besluttet af ”binde” kr. 500.000,00 i JYDSKE BANK i 3 år til en rente på 2,6 % p.a.
9. Godkendelser af Årsrapport 2011 – Revisionsprotokollat og budget 2013.
Blev godkendt og underskrevet.
10. Forberedelse af årsmøde søndag den 10. juni 2012.
Udkastet blev godkendt og formanden sørger for indrykning af annoncer m.m.
Det blev vedtaget at formanden kan ”ansætte” proff.(advokat) dirigent.
Der afholdes FORMØDE på Nørrevang for bestyrelsen kl. 09,00.
11. Næste møde.
Mandag den 18. juni 2012 kl. 19,00.
12. Eventuelt.
Flemming spurgte til arbejdet og tilbagemeldingerne vedrørende digets forbedring.
Søren forventer at der foreligger materiale inden Årsmødet.
Spørgsmålet om STUDIETUR blev drøftet, og Finn arbejder videre med dette. Der var bred
enighed om at 1 fredag ville være en god dag at afvikle studietur på.
Mødet afsluttet kl. 21,45.

Per Kamper Hansen og Søren Bjerregaard (pkt. 6 & 7).

