DET FALSTERSKE DIGE
Årsmøde i Det Falsterske Dige søndag den 9. juni 2013 kl. 10,00 i Marielyst Bowlingcenter.
Formand Søren Bjerregaard bød de fremmødte velkommen til Årsmødet og præsenterede
bestyrelsen og de ansatte.
Derudover var Finn Nonbo og Arne Graa Jensen fraværende.
Der var i k k e repræsentanter fra PRESSEN.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
Ellen Bredahl Nielsen blev valgt uden modkandidat, og konstaterede at der var 26
stemmeberettigede, og at Årsmødet ville blive afviklet efter de ”gamle”vedtægter.
2. Valg af 2 stemmetællere.
Ebbe Edvardsen og Erik Ø. Hansen blev valgt.
3. Redegørelse fra bestyrelsen. (Er vedhæftet)
Søren Bjerregaard oplæste redegørelsen, hvorefter dirigenten gav ordet frit til
spørgsmål.
Kaj Dreyer takkede for en fyldestgørende redegørelse og spurgte til de ”svage” steder på
diget og ikke mindst i den sydlige ende, hvor Det Falsterske Dige i k k e er ansvarlig for
sikkerheden. Gøres der noget ?
Formanden oplyste at man er opmærksom på problemet, men at området er privat ejet.
Jens Erik Boesen gav udtryk for stor tilfredshed med de foretagne beregninger med
hensyn til forhøjelse af diget, og opfordrede til at der blev tænkt langsigtet og at diget
forhøjes mere end det minimum.
Jens Erik Boesen opfordre også til at ”tænke” det svage punkt ved Marielyst Strandvej
(hovedindgangen) ind i en fremtidig strategi, så vi ikke fik en ny ”1872” situation på
grund af dette hul.
Formanden svarede at både Kystdirektoratet og arbejdet med Helhedsplanen har fokus
på dette område.
Erik Ø. Hansen opfordrede bestyrelsen til at udvise rettidig omhu, og forhøjet diget NU !
Erling Skafte konstaterede – ”jorden synker, vandet stiger” – så diget bør forhøjes NU
som hvis der ellers er jord til det og kvaliteten er god.
Formanden konstaterede at der er 5 områder der er under kvoten.
Slutteligt var der en ordveksling mellem Kay Dreyer og formanden vedrørende vandstand
og nuværende oversvømmelser i Tyskland. Kaj Dreyer pointerede igen det svage punkt i
den sydlige ende, hvor der forsvinder tonsvis af strand/klit ved højvand. Formanden
oplyste at højvandet i Østersøen højest vil varer 8 timer !!
Slutteligt konstaterede dirigenten at der i k k e var flere der ønskede ordet, og gik videre
til næste punkt på dagsordenen.
4. Regnskab og budget.
Regnskabet og budget blev gennemgået af kasseren, og godkendt uden bemærkninger.

-25. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Søren Bjerregaard blev valgt blandt de fastboende fra Idestrup Sogn.
Sven Andersen blev valgt blandt ejerne af fritidsgrunde fra Væggerløse Sogn.
6. Valg af revisor.
Preben T. Møller blev valgt.
7. Emner til drøftelse.
Der var indkommet punkt fra Ole Skov på Holmegårdsvej 16 vedrørende anvendelse af
sprøjtegift på diget.
Drøftelsen af forslaget mundede ud i at der fortsat bruges sprøjtegifte på trapper og
lignende i begrænsede mængder.
8. Eventuelt.
Her blev spørgsmålet om cykling på diget rejst, og endnu engang mundede det ud i en
debat på FØLELSER !
Søren Bjerregaard sluttede med at takke bestyrelsen for arbejdet. Sven Andersen
takkede for valget og henviste bl.a. til brug af Hjertestartere og at der i opsynsmandens
bil ligeledes er 1 hjertestarter – bilen er ikke længere væk en en opringning til 20267321.
Søren Bjerregaard takkede Ellen B. Nielsen for ledelsen af mødet.
Årsmødet sluttede kl. 11,45.
Marielyst, den 9. juni 2013.
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