Det Falsterske Digelag
Referat fra årsmøde den 19. juni 2016 på Marielyst Badehotel
Fra bestyrelsen deltog Søren Bjerregaard, Søren Krighaar, Finn Nonbo, Flemming Juul Mortensen,
Sven Andersen, Per Kamper Hansen og Hans Chr. Mortensen. Der var afbud fra Flemming Jantzen
og Jens Corneliussen. Til stede var i alt 54 stemmeberettigede.
Digelagets formand, Søren Bjerregaard, bød velkommen til årsmødet. Han spurgte, om der var
repræsentanter for pressen til stede; det var der ikke. Herefter gik man til dagsordenens
Pkt. 1 Valg af dirigent
Formanden foreslog advokat Ellen Bredal Nielsen, der blev valgt. Dirigenten takkede for valget og
konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt.
Pkt. 2 Valg af 2 stemmetællere
Gitte Højsgaard og Ebbe Edvardsen blev valgt.
Pkt. 3 Redegørelse fra bestyrelsen
Formanden fremlagde bestyrelsens redegørelse for regnskabsåret 2015 således:
”Bestyrelsen har i lighed med sidste år skrevet en ledelsesberetning i årsrapporten.
Ledelsesberetningen beskriver de økonomiske forhold, som har gjort sig gældende i året 2015. På
digelagets hjemmeside www.detfalsterskedigelag.dk oplyses der om de aktiviteter, som vil foregå
på digelagets område. Derudover lægger bestyrelsen med mellemrum referater fra
bestyrelsesmøder på hjemmesiden.
Digets tilstand
Tirsdag den 28. april 2015 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen, den nye opsynsmand
Bjarne T. Nielsen og Holger Toxvig, Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget i sin helhed fra syd mod
nord.
Digelaget har ved sydenden af diget udført forsøg med bekæmpelse af hybenroser. Udlægning af
fedtemøg virker nærmest modsat. Slåning må anses for at være den bedste bekæmpelsesmetode.
Formanden medbragte jordprøver fra udgravning til en sø inden for diget. Hvis materialet skal
anvendes til udlægning på diget, bør der udføres egentlige analyser, så materialets kvalitet kan
fastslås.
Ved st. 16,3 er der er udlagt lergrus på digekronen. Det er ikke rettet af endnu.
Samme sted bliver den private bænk fjernet. Det slidte område ved bænken vil så gro til. Stien
gennem klitten til stranden fyldes op med lergrus.
Ved st. 15,9 skal der etableres en såkaldt Bed&Bike inden for diget. Den forøgede cykling langs
diget kan blive et problem.
Ved st. 15,1, Dillet: Handicaprampens bærelag ser så stabilt ud, at det formentlig ikke bliver
nødvendigt for kommunen at udlægge asfalt.
Fra st. 15 til st. 14: På denne strækning er lergruset udlagt på digekronen med en lille runding på
midten for at imødegå vand på kronen, så den ikke ødelægges ved færdsel.

Ved st. 12-11 er jord fra opgravningen af kanalerne udlagt på for- og bagskråning, og der er sået
græs. Det ser godt ud.
Ved st. 7,2 Lupintorvet: En barnevognssti er etableret ved siden af trappen ved hjælp af
plastickassetter. Det ser lovende ud.
Ved st. 6,7 Marielyst FerieCenter: Trappen er forfalden. Laget vil finde ud af, hvem der skal betale
for istandsættelsen. Måske kan istandsættelsen udføres i fællesskab med Marielyst FerieCenter,
hvor laget leverer trappetrinene, og foreningen udfører arbejdet under tilsyn af opsynsmanden.
Marielyst FerieCenter har udtrykt ønske om at flytte trappen lidt, så stien indenfor kommer lidt
længere væk fra et hus. Hvis trappen flyttes, laves der en helt ny trappe. Når der bruges fiberdug
ved trapperne for at hindre nedskæring langs dem, lægges dugen lidt ind under fliserne og ca. ½ m
ud. Der er også enighed om, at knuste trappetrin ikke graves ned, men køres væk.
Klitvej: Her er der en trappe opbygget af træbrædder og plastickassetter.
På digelagets arbejds- og depotplads står der 20 store kunststofsække, der er fyldt med sten.
Meningen er, at de i en stormflodssituation kan sættes på en halmvogn og køres ned til sikring af
overgangen ved Marielyst. For at undgå at kunststofsækkene mørner på grund af sollys, vil de
blive tildækket. Laget påtænker at gennemføre en øvelse for at sikre, at alt fungerer, som det skal.
Ved Marielyst-overgangen er der et stort slid på klitten på begge sider. Digelaget har lagt mange
bigballer ud, og der er plantet hjælme og sat skilte op. Digelaget overvejer som en konsekvens af
det vedvarende slid på klitten her at forhøje diget med ca. 0,5 m over en strækning på 200 m.
Digelagets oplysningsskilt ved Bøtø bliver flyttet til overgangen ved Marielyst.
Obelitzvej/Falkevænget: En trappe er blevet renoveret med fire nystøbte trin. Det ser solidt ud.
Stovby Strandvej: ”Indkørsel forbudt”-skiltene ved vedligeholdelsesvejen fjernes.
Drosselvej: Trappen er slidt, og den vil blive erstattet med en ny betontrappe.
Rørsangervej: Der er i april lavet et barnevognsspor ved trappen med plastickassetter.
Sildestrup Øvej: Opkørslen fra landsiden renoveres med lergrus og slotsgrus.
Fra st. 1-0: Jord fra opgravningen af kanalerne er udlagt på forskråningen. Der er sået græs, der er
kommet fint.
Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at såvel digeskråninger som klitter generelt var intakte
og i god vedligeholdelsesstand. Digesynet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Tirsdag den 29. september 2015 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen,
opsynsmændene og Holger Toxvig, Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget i sin helhed fra syd mod
nord.
Ved sydenden af diget er der udført forsøg med bekæmpelse af hybenroser. Digelaget har fået
demonstreret en fjernstyret slåmaskine. Den er 1 m bred og på larvebånd.
Ved st. 17 er der en fikspunktsplade midt på digekronen. Landinspektøren har været kontaktet.
Han har oplyst, at pladen må dækkes til. Hvis den skal bruges, findes den igen med en metalsøger.
Laget har derfor valgt at dække pladen til.
Fra st. 17 – 16,3 er der udlagt lergrus på digekronen. Kronen skal herefter have en tur med en
vejhøvl eller med et dozerblad. For at få et indtryk af kvaliteten hentes et læs sand på
sukkerfabrikken. Det lægges indtil videre i en dynge på arbejdspladsen.
Ved st. 15,6 har der har tidligere stået en bænk i klitten. Slidskaderne på klitten er udbedret, og en
ny bænk er monteret på det gamle understel. Det ser godt ud.

Dillet – handicaprampen: Handicaprampen er etableret med sand. Det vil formentlig ikke være
nødvendigt, at kommunen udlægger asfalt. Plastickassetter har også været inde i billedet.
Ud for st. ca. 11 er der udlagt jord fra kanaloprensningen på digeforskråningen. Det har bevirket,
at græsset er kraftigt.
Ved st. ca. 10 er der et enkelt ridespor på kronen efter et arrangement, hvor der var givet
tilladelse til ridning på vedligeholdelsesvejen.
Tyttebærvej: Laget har besluttet at køre lergrus på tværstien ud til stranden, da der er meget
færdsel på den.
Ødegårdsvej – st. 7,5: Der har været ild i hjælmene på klitten. Som følge heraf har en brandbil
lavet spor på tværstien. En trampesti over klitten vil blive fyldt op med ler. Private har opsat en ny
lille bænk i stedet for en gammel rådden bænk. Der vil blive sat en mærkat på bænken med
besked om, at ejeren skal henvende sig til digelaget.
Ved st. 5,4 er der et område med hybenroser på digeforskråningen, der blev slået primo juli. Laget
har besluttet at duppe roserne med Roundup inden næste slåning. Der er tale om et lille område
med roser, der skal inddæmmes, så roserne ikke breder sig.
Ved Marielyst-overgangen er der stort slid på klitten på begge sider. For at holde på sandet er der
plantet hjælme. Det kan oplyses, at Kystdirektoratet planter hjælme med en tæthed på 12 duske
pr. m2. Hver dusk består af 2-4 hjælmeplanter. Laget overvejer opsætning af et fodhegn fra f.eks.
Poda suppleret med tæt hjælmeplantning indenfor. Digelaget overvejer at ansøge Kystdirektoratet
om tilladelse til at forhøje diget over en 200 m lang strækning for at kompensere for, at det er
vanskeligt at opretholde klitten, som jo er en del af højvandssikringen. Digelaget ønsker en
helhedsløsning for området, så kommunens planer og digelagets krav til sikkerheden bliver
koordineret.
Ved st. 3,7 er digekronen behandlet med en pladevibrator. Der er klager over, at kronen er ujævn.
Laget vil udføre forsøg med forskellige sammensætninger af materialet, der udlægges på kronen.
Ved st. 3,2 vil digelaget fjerne to buske med stammetykkelse over 10 cm svarende til aftalt praksis.
Ud for st. 1,2 har digelag ryddet op foran et hus. Regningen er sendt til ejeren, der har betalt.
Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at såvel digeskråninger som klitter generelt var intakte
og i god vedligeholdelsesstand. Digesynet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.
Diget og klitten
Som en del af den almindelige vedligeholdelse af diget, har digelaget fornyet lerlaget på
strækningen mellem Gedesby og Birkemose i den sydlige ende af diget. Flere steder var lerlaget
slidt væk pga. den almindelige færdsel i området.
Digelaget vil fortsætte med at lægge lergrus fra digekronen og ud mod klitten de steder hvor der
er meget færdsel til stranden. Det ser ud til at styrke diget. Klitten for enden af Marielyst Strandvej
er genskabt med sand og der er plantet hjælme og Marehalm i sandet. Senere er der opsat et
Poda hegn langs overgangen for at beskytte den genskabte klit mod færdsel fra gæsterne. Der er
udbedret en kliterosion fra 50 meter nord for Holmevej, Gedesby og til og med 107 meter mod
nord. Der er ligeledes udbedret en kliterosion ud for st. 2,0 ved Elkenøre og 42 meter mod nord.
Digekronen fik alvorlige skader, da Guldborgsund Kommune skulle bjærge handicaprampen ved
Dillet og i regnvejr kørte på digekronen til Sortevej i Gedesby. Kommunen betaler digelaget for at
udbedrer skaderne. Der er anlagt en rampe til barnevogne mv. ved siden af trappen for enden af
Rørsangervej/Digevej.

Katastrofevejen
Digelaget ejer et 7,5 meter bredt areal mellem digets fod og sommerhusene, i daglig tale kaldet
katastrofevejen. Digelaget erhvervede området i 1943 til brug for arbejdskørsel.
Da digelaget af arbejdsmæssige årsager skal kunne køre på katastrofevejen, er det nødvendigt at
beplantningen og hegnene holdes, så vejen er farbar uden at beskadige digelagets maskiner.
Digelaget beskærer jævnligt bevoksningen langs katastrofevejen ind mod sommerhusene. Der var
væltet et træ ud over katastrofevejen ud for Bøtøskoven og flere andre træer havde slagside.
Ejerne af Bøtøskoven blev kontaktet, idet store træer fra skoven ved fald kan beskadige diget. I
Gedesby er der også sommerhusejere som er blevet kontaktet angående træer som hælder ud
over diget. Nord for Elkenøre Strand er katastrofevejen for år tilbage gjort cykelegnet, og digelaget
indkøber løbende grus, som bliver udlagt med midler fra almenfonden for at kunne bevare
muligheden for cykling langs diget. Vejen er flittigt benyttet.
Kystdirektoratet og ministeriet
Kystdirektoratet og dermed Det Falsterske Dige er overgået fra Transportministeriet til
Miljøministeriet, og det kan vi mærke i digelaget. Vedtægtsbehandlingen ligger formentlig i en
flyttekasse mellem de to ministerier, og derfor er det stadigt vedtægterne fra 1979 som gælder for
digelaget. Strandbeskyttelseszonen administreres nu af kystdirektoratet, og derfor mærker
digelaget i dag mere til de begrænsninger som det medføre at ligge inden for det område, hvor
loven er gældende.
Stranden
Det fremgår af naturbeskyttelsesloven, at det er kortvarigt tilladt at have en båd uden motor
liggende på strandbredden. Ønsker man at have sin båd liggende på stranden i mere end 1 døgn
kræver det lodsejerens tilladelse.
Længerevarende bådeoplæg i sommerhalvåret vil ofte kunne accepteres på de mindre befærdede
strande og især i de situationer, hvor der er tale om henlæggelse af relativt få både på større
strande, og hvor der derfor ikke er grundlag for etablering af en organiseret oplægsplads. Placering
må ikke medføre, at offentlighedens almindelige færdsel og ophold på strandene generes, jf.
lovens bestemmelse (§ 22, stk. 3).
Endvidere anbefaler Kystdirektoratet, at både mv. ikke placeres ud for digerne om vinteren, da
både under stormvejr kan skade diget.
Der må ikke slås pæle i diget eller i stranden til fastgørelse af både. Både må ikke anbringes i
klitten eller på diget, idet det vil skade beklædningen.
Bestyrelsen for digelaget har for at hjælpe ejere af både på stranden konstrueret en tung mobil
ankerklods som nedgraves i stranden og som kan lejes for DKK 400,- plus moms pr. år.
Ankerklodsen består af beton støbt i et dæk uden kanter og med en kæde i midten. Der er ingen
skarpe kanter som gående kan slå sig på. Digeingeniøren synes godt om forankringsklodsen, idet
den ikke kan skade diget. Digelaget har fjernet en enkelt jolle fra stranden og har også udleveret
den igen mod betaling for den tid, som opsynsmanden har brugt på opgaven. Opsynsmanden har
brugt meget tid på at fjerne træer og andet affald, som var drevet ind på stranden fra Østersøen i
vinter. Guldborgsund Kommune bekostede igen i 2015 strandrengøringen og oprydningen efter
Sankt Hans bålene på stranden. Digelaget vil fortsat bekæmpe Sodaurt og Strandmelde efter

behov med en Lemkenharve, som efterlader stranden uden spor. Det vil ske med midler fra
almenkontoen. Der var igen i 2015 en del aktiviteter på stranden. Tryg er involveret i
livreddertårnet for enden af Marielyst Strandvej og derudover har Tryg også bekostet
redningskranse, som er opsat på stativerne til strandnummerskiltene. Der blev igen afviklet et DMstrandhåndboldstævne på stranden ud for Marielyst Strandvej uden for skolernes sommerferie.
Det var også muligt at leje en vandcykel på stranden ud for Marielyst.
Digets inventar
Digelaget udskifter løbende træet i de gamle bænke med nyt og der opsættes nye bænke oppe i
klitten, hvor der er et ønske om dette og hvor det ikke skader klitten. Piktogramskiltene på diget
bliver jævnligt udskiftet med nye, idet solen bleger farverne. Cementrørene til cigaretskodderne er
blevet fjernet fra diget, idet de også blev brugt til papiraffald og hundeposer. Hegnet ved digets
fod bliver jævnligt gennemgået for knækkede egetræs pæle, som udskiftes med nye.
Digelaget driftsmateriel og bygninger
Der er indkøbt en kantslåmaskine, som kan slå græsset under hegnet ved digets fod. Den skal
spare opsynsmanden for en del manuelt arbejde med buskrydderen. Der er anskaffet en
håndbetjent WEED WIPER til brug for bekæmpelse af Hybenroser på diget.
Digelagets administration
Bestyrelsen har et driftsudvalg, som tager sig af den daglige drift og udvalget består af formanden,
kassereren og opsynsmanden.
Søren Krighaar er kasserer i digelaget.
Sven Andersen og Søren Bjerregaard deltager i følgegruppen for Helhedsplan Marielyst.
Sven Andersen deltager i en beredskabsgruppe, som består af digechef Allan Møller fra Det
Lollandske Digelag, Sven Andersen fra Det Falsterske Digelag og brandinspektør Brian Midjord
Petersen fra Lollands-Falsters Brandvæsen. Sven vil efter bestyrelsens redegørelse fortælle om
beredskabsgruppens arbejde.
Sven Andersen står for registrering af bænke og inventar på diget.
Sven Andersen behandler ansøgninger på digelagets arealer efter retningslinjer, som er udarbejdet
af bestyrelsen.
Finn Nonbo og Hans Christian Mortensen er referenter til møder.
Opsyn på diget
Bestyrelsen har fra 2016 indgået aftale med vagtfirmaer for at opretholde orden på diget. I
fremtiden vil gæsterne på diget udover vores egne opsynsmænd også kunne møde professionelle
vægtere, som vil tilse, at digelagets reglement bliver overholdt. På den måde kan digelaget for det
første sikre mere tryghed på arbejdspladsen og for det andet også frigive mere tid til andre
opgaver for opsynsmændene.
Digelagets økonomi
Digelaget kom ud med et overskud i resultatet på DKK 484.710 mod DKK 306.808 for det
foregående år. Der er overført DKK 127.560 til Katastrofefonden, hvilket svarer til en
pristalsregulering på 3 procent. Overskuddet henlægges til udvidelse af det eksisterende
maskinhus og til opbygning af en større egenkapital. Almenkontoen har betalt DKK 8.060 til

formål, som kommer almenheden til gavn på diget. I budgettet for 2017 fastholdes et uændret
partsbeløb på 40 øre pr. part, hvilket svarer til DKK 152,- for et sommerhus, hvortil der skal lægges
moms.
Gebyr ved afholdelse af arrangementer og erhversaktiviteter
Bestyrelsen har besluttet at fortsætte med at opkræve et gebyr for afholdelse af
erhvervsaktiviteter og arrangementer på digelagets ejendom i lighed med Guldborgsund
Kommune. Det har i visse forbindelser udløst protester. Men når arrangørerne opkræver betaling
for deltagelse i arrangementerne, så vil digelaget også have et bidrag til vedligeholdelsen af diget.
Al aktivitet på diget har en pris og der er kun medlemmerne til at betale. Indtil 1992 modtog
digelaget over DKK 200.000,- pr. år fra staten som en kompensation for publikums færden på
diget. Men med naturbeskyttelsesloven fra 1992, så ophørte kompensationen og siden har
digelagets medlemmer afholdt alle udgifter i forbindelse med publikums færdsel på diget. På
digelagets hjemmeside www.detfalsterskedigelag.dk kan findes ansøgningsformularer og de
tilladelser, som er givet på digelagets ejendomme.
Bestyrelsens arbejde og fremtiden
Området for enden af Marielyst Strandvej skal forstærkes, da det er det svageste område på hele
digeanlægget. Følgegruppen for helhedsplan Marielyst arbejder på at færdiggøre visionsplanen for
torvet og resten af Marielyst Strandvej til vandet, så området fremtræder som en helhed. I det
samarbejde indgår digelaget og planen er, at diget i fremtiden skal kunne holde til påvirkningen fra
et øget antal turister med flere aktiviteter ud for det nye strandstrøg. Måske skal diget forhøjes på
en 200 meter lang strækning, så diget ikke behøver klittens beskyttelse. Indtil den færdige plan
foreligger, har digelaget foretaget foranstaltninger med beskyttelse af klitten med et midlertidigt
hegn og opmagasinering af storsække med sten ved maskinhuset, som hurtigt kan placeres i
overgangen til stranden ved en stormflodsvarsling. Digelaget er også opmærksom på en fremtidig
havspejlsstigning, som kan medføre, at diget skal forhøjes. Derfor er bestyrelsen i tæt dialog med
kystdirektoratet om mulighederne. Vi skulle også gerne i den nærmeste fremtid have en
moderniseret beredskabsplan for beskyttelsesområdet.”
Efter formandens fremlægning af redegørelsen fik Sven Andersen ordet for at berette om arbejdet
med beredskabsplanen. Han fortalte kort om den forudgående proces – samarbejdet med Lollands
Digelag og Lolland-Falsters Brandvæsen – og nævnte, at der er aftalt møde med politiet i august
måned. Planen forventes færdiggjort i efteråret 2016. Sven Andersen sluttede indlægget med at
oplæse et resumé af indholdet i beredskabsplanen.
Herefter åbnede dirigenten for spørgsmål og henstillede, at spørgsmålsstillere oplyste deres navn.
Erling Dreisler, Skovduevej 40, havde observeret et skilt med oplysning om sprøjtning; hvad
omhandlede det?
Formanden og opsynsmanden fortalte, at arealer med hybenroser var blevet duppet med roundup.

Lennart Dalroth, Sneppevejen, Elkenøre Strand, om forholdsreglerne ved nedgangen ved Marielyst
Strandvej: Hvilken risiko er der ved at afvente kommunens færdiggørelse af planerne for området?
Søren Bjerregaard svarede, at man nødvendigvis måtte sikre området bedst muligt – også i en
overgangsfase.
Munk, Pedersdal Grundejerforening, fandt – med udgangspunkt i en artikel i Folketidende – at et
privat vagtværn var ”Gestapo-agtigt”, at det var en fejltagelse i forholdet til turisterne, og at hunde
var udpeget som syndere med at grave i diget.
Formanden oplyste, at årsagen til det forstærkede opsyn var, at opsynsmanden periodisk havde
været udsat for dårlig behandling fra publikum – især i forhold vedrørende cykling og løsgående
hunde -, at digelaget ikke har nogen repressalier, samt at bestyrelsen søgte at videreudvikle
balancen mellem arbejdet med diget og kontakten til publikum.
Herefter udspandt der sig en debat, hvorunder bl.a. følgende synspunkter blev fremført:
- Det kan da ikke være rigtigt… et vagtværn, det er bare for meget…
- Man kunne have samarbejdet med grundejerforeningerne…
- Hvordan kommer de rundt? Hvad koster det?
Formanden oplyste, at den tilknyttede vagt skal køre sammen med opsynsmanden, og at
ordningen forventes at koste ca. 15.000 kr.
Erling Skafte-Pedersen, Elkenøre, fandt, at ansvaret for løsgående hunde og deres opførsel
påhvilede ejer, og beklagede de tilfælde af ansvarsløs adfærd, man fra tid til anden kom ud for på
digearealerne.
Jens Erik Boesen mente, at et vagtværn ikke var optimalt sammenholdt med det gode værtsskab i
forhold til turisterne.
Merethe Kepp, Bøtø, var glad for de oplevelser, man nød godt af på diget og stranden, og fandt, at
et opgraderet opsyn var i orden. Hun efterlyste samtidig flere informationstavler og færre
forbudstavler.
Sven Andersen lagde vægt på udtrykket ”opgraderet opsyn”.
Yderligere synspunkter:
- Drop ideen om vagtværn!
- Fejlagtigt at gå i pressen med sagen; diskussionen burde tages hér i stedet…
- Kør 2 i bilen!
- Latterlig diskussion!
Lund, Marielyst Strandvej 13: ”Man skal lytte til det omgivende samfund!”

Kaj Dreijer, Sildestrup, var blevet forskrækket ved udtrykket ”vagtværn” og foreslog at inddrage
turistforeningerne.
Søren Bjerregaard mente, at Folketidende havde vinklet historien lidt for heftigt. Han var glad for
dialogen og var imødekommende over for øget brug af info-tavler.
En deltager fra Bøtøvej 15 beklagede, at cementrørene ved digelagets bænke var fjernet; man
kunne jo have isat et filter, så anvendelse til større affald var blevet forhindret.
På spørgsmål om cykling og kvindekondiløb svarede formanden, at man ikke havde noget ønske
om at fremme cykling, og at kvindekondiløb – og lignende arrangementer – blev pålagt gebyr til
digelaget, hvis deltagerne afkræves betaling.
Ebbe Edvardsen oplyste, at ud af 1400 medlemmer af Marielyst Grundejerforening efterspurgte
25% cykling på diget.
Leif Petersen, Bøtøvej 256, ønskede at fremme cykling på diget.
-

Yderligere et indlæg bakkede op om dette; ”og når man kan køre på det lollandske dige,
kan man vel også hér?”
En anden var træt af at springe for cyklister, der kørte på diget.

Sven Andersen oplyste, at der i vid udstrækning gives tilladelse til aktiviteter på stranden og ved
diget, og at der altså også var givet tilladelse til omtalte kvindeløb. Han tilføjede, at presset på
diget fra vægten af en cyklist (smalle dæk) er voldsommere end presset fra kørsel med
opsynsmandens bil (brede dæk).
Søren Bjerregaard forklarede herefter forskellen på opbygningen af det falsterske og det
lollandske dige, og hvad det medførte af forskelle på vedligeholdelse og anvendelse. Etableringen
af mulighed for cykling på det lollandske dige var en politisk beslutning i det tidligere Storstrøms
Amt, der også havde afholdt udgifter til anlægget.
Herefter blev redegørelsen taget til efterretning af forsamlingen.
Pkt. 4 Regnskab og budget
Digelagets kasserer, Søren Krighaar, gennemgik regnskabet. Efterfølgende var der mulighed for at
stille spørgsmål:
- Har man overvejet at placere lagets midler andetsteds end Nordea?
Søren Krighaar: Nej, vi har valgt at sikre midlerne, så godt som det er muligt.
Flemming Holm, Elkenøre, spurgte til almenfonden; hvilke kriterier ligger der til grund for brugen
af disse midler?

Søren Krighaar oplyste, at der er tale om testamentariske midler, der skal anvendes til gavn for
alle.
En deltager foreslog, at man burde anvende penge på information og kommunikation.
Kassereren gennemgik budgettet for 2016 og 2017. Det gav ikke anledning til spørgsmål.
Regnskab og budget blev taget til efterretning af forsamlingen.
Pkt. 5 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
1 medlem blandt fastboende fra Gedesby Sogn:
Søren Krighaar var villig til genvalg. Der var ingen modkandidater. Søren Krighaar blev genvalgt.
1 medlem blandt ejere af fritidsgrunde i Væggerløse Sogn:
Finn Nonbo var villig til genvalg. Fra forsamlingen blev foreslået Jørgen Jørgensen, Væggerløse,
som modkandidat.
På baggrund af den forudgående debat blev kandidaterne spurgt om deres indstilling til
henholdsvis cykling og vagtværn.
For Søren Krighaar var digets sikkerhed det vigtigste; han kan ikke gå ind for cykling. Vagtværn så
han som en ekstra hjælp til opsynsmanden.
Finn Nonbo var enig i forholdet omkring digets sikkerhed, men mente at man skulle kunne cykle
ud for Bøtøskoven. Han havde ingen indvendinger mod anvendelsen af vagtværn.
Jørgen Jørgensen var tilhænger af cykling ud for Bøtøskoven og modstander af vagtværn.
En afstemning gav Finn Nonbo 29 stemmer og Jørgen Jørgensen 18 stemmer.
Herefter var Finn Nonbo genvalgt.
Pkt. 6 Valg af revisor
På valg var Kaj Jørgensen, der var villig til genvalg.
Kaj Jørgensen blev genvalgt.
Pkt. 7 Emner til drøftelse
Sten Gerdes, Fasanvej 15, Elkenøre Strand, havde bedt digelaget tage problemerne med løsgående
hunde op.
Der var ikke bemærkninger ud over hvad der var blevet sagt i tilknytning til bestyrelsens
redegørelse.
Pkt. 8 Eventuelt
Kaj Dreijer oplyste, at han havde haft vanskeligt ved at høre hvad der blev sagt, hvad enten han
var placeret oppe foran i salen eller bag i salen. Han foreslog, at bestyrelsen overvejede nogle
bedre rammer for mødet, bl.a. et bedre højttaleranlæg.

Da der ikke var flere indlæg, erklærede dirigenten mødet for afsluttet og takkede for forholdsvis
god ro og orden.
Søren Bjerregaard sagde afslutningsvis tak til dirigenten og tak til de fremmødte.
Mødet slut kl. 12.50.
Ref. Hans Chr. Mortensen

