DET FALSTERSKE DIGE
Årsmøde søndag den 10. juni 2012 kl. 10,00 på Hotel Nørrevang, Marielyst.
DAGSORDEN:
1. valg af dirigent.
Advokat Ellen Bredal Nielsen blev valgt uden modkandidat, og takkede for valget.
Dirigenten konstaterede ÅRSMØDET lovligt indkaldt, samt at der er uddelt stemmesedler
til 44 fremmødte.
2. Valg af 2 stemmetællere.
Ebbe Edvarsen og Preben Møller blev valgt.
3. Bestyrelsens redegørelse.
Redegørelsen blev fremlagt af formanden og lægges på ”Hjemmesiden” som bilag til
referatet.
Byrådets repræsentant i bestyrelsen – Arne Graae Jensen – redegjorde for arbejdet med
ændring af vedtægterne.
Bestyrelsesmedlem Sven Andersen redegjorde for HELHEDSPLANEN.
Formanden sluttede sin del af redegørelse med et godt OPLYSENDE indlæg om
styrkevurderingen af Det Falsterske Dige.
Slutteligt TAK til bestyrelsen og Opsynsmanden for et godt samarbejde.
Bemærkninger til Redegørelserne:
Kirsten Sørensen takkede bestyrelsen for godt og stort arbejde. Udtrykte også ønske om
at indkaldelse til Årsmøde blev annonceret i Vordingborgområdet.
Anette Gertung stillede spørgsmål til Arne Graae Jensen vedrørende byrådets arbejde
med vedtægterne i h.t. bl.a.§ 15 og 16, som blev afklaret ved hjælp af dirigenten.
Kaj Dreijer stillede spørgsmål om at ”katastrofevejen” blev gjort i stand.
Derudover forsøgte Kaj Dreijer at komme med et ”historisk” indlæg med henvisning til
1960, hvor de ”svage” punkter i diget blev udtaget af Det Falsterske Digelags område –
området ved Gedser Odde.
Dirigenten fastholdt Kai Dreijer på at det var spørgsmål det gik på, og fik derved afkortet
indlægget.
Formanden svarede at der var FOKUS på områderne ved Gedser Odde.
Lennart fra Elkenøre opfordrede til at muligheden for cykling på katastrofevejen blev
gjort mulig.
Leif Petersen - som havde deltaget i rigtig mange Årsmøder - oplyste at det indtil NU var
det bedste møde, og takkede for at det var digets sikkerhed der var på dagsordenen og
for det store arbejde som bestyrelsen havde lavet.
Arne fra Elkenøre, takkede også bestyrelsen for et godt arbejde og kommenterede på
trapperne med SKARPE kanter. Formanden oplyste at der vil blive taget skridt til at gøre
noget ved kanterne.
Kaj Dreijer oplyste at han havde en trappe fra 1942, som stadig var OK. Opfordrede til at
trapper laves at fagligt dygtige entreprenører.

-2Bent fra Gedesby, ønskede også at der blev lavet trapper af ”Proff” firmaer. Vedrørende
cykling håber pågældende i k k e at det ville ende med at man skulle have børnene i
”snor” for at undgå de blev kørt ned !
Eva Larsen, roste trapperne og at der rent faktisk var mulighed for at bruge rollator.
Ole Jacobsen, ønskede svar på om der i forbindelse med cykling ville blive tale om gangsti
eller cykelsti, og om hvem der skulle vedligeholde disse.
Arne Graae Jensen, oplyste at der i k ke var besluttet noget om cykling, men det er en
politisk mulighed at beslutte. Guldborgsund Byråds ønske er dog at være i dialog med
medlemmerne af digelaget.
Jessie Meiborn, gav følgende kommentar: Rettigheder bliver efterfulgt af KRAV – Tænk
på det !!!
Sven Andersen, svarede deltagerne der havde haft spørgsmål vedrørende turisterne, at
der i styregruppen for HELDHEDSPLANEN var kompetente mennesker der tog sig af disse
spørgsmål.
Ebbe Edvarsen, efterlyste svar på brev fra 26.9.2008 vedrørende vedligeholdelse af
trapper. Vedrørende evt. cykling på diget præciserede Ebbe Edvardsen at det skulle være
fra Bøtø Skoven – Gedesby og fra Elkenøre og Nordpå.
Søren Bjerregaard, oplyste at problemet med private- og fællestrapper var et stort
problem, og at man ønskede at være/komme i dialog med de ”private” trapper.
Finn Olsen, oplyste at det vart første gang i 20 år at han deltog. Pågældende mente at
jorden fra Fehmeren skulle bruges til at forhøje diget samt at høfderne skulle bevares og
vedligeholdes.
Søren Bjerregaard, oplyste at diget i k k e skulle være større/højere end nødvendigt.
Kai Dreijer, spurgte om det var meningen der skulle være DYREPARK på Marielyst jf.
udkastet til HELHEDSPLANEN for Marielyst.
Arne Graae Jensen,bemærkede at der så skulle et nyt plangrundlag til for at det kunne
lade sig gøre.
Tom Alqvist, opfordrede til at ”hullerne” i diget blev lavet/repareret således at turister
og fastboende kunne færdes på diget uden risiko for at komme til skade.
KL. 11,30 afsluttede dirigenten debatten og suspenderede Årsmødet for en PAUSE på 10
minutter.
4. REGNSKAB & BUDGET:
Kasseren gennemgik regnskab og budget, som blev taget til efterretning.

5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
Arne Graae Jensen blev valgt efter indstilling fra Guldborgsusnd Byråd jf.
byrådsbeslutning af 14.12.2009.
6. Valg af revisor.
Erik Østerholm Hansen blev genvalgt.

-37. Emner til drøftelse.
Brev fra Kai Dreijer – som var deltager bekendt. Søren Bjerregaard redegjorde for
bestyrelsen holdning til brevet/forslagene.
1. Annoncering – overvejes.
2. Ekstraordinært møde overvejes.
3. Tilfredshed med arbejdet med trapper og opsynsmanden.
Der var ikke yderligere bemærkninger til skrivelsen fra forsamlingen.
Hans Chr. Mortensen, opfordrede til at bruge ”Hjemmesiden” til at informere
medlemmerne.
Fra salen blev det spurgt om det var ”risikofrit” at have indskud på mere end 750.000 kr.
NORDEA – kassereren svarede JA!
8. Eventuelt.
Bevarelse af Høfder blev drøftet, og ligeledes hvem der har ansvaret for at beskytte
diget. Formanden oplyste at det var Kystdirektoratet, og havde tillid til at de havde styr
på dette.
Kl. 12,10 meddelte dirigent Ellen Bredal Nielsen at mødet var slut, og formand Søren
Bjerregaard takke for et godt møde og for god ro og orden, og ønskede de fremmødte en
fortsat go’ søndag !
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