Bestyrelsens redegørelse for regnskabsåret 2011

Bestyrelsen har i lighed med sidste år, valgt at skrive en ledelsesberetning på side 6 i årsrapporten.
Ledelsesberetningen beskriver de økonomiske forhold, som har gjort sig gældende i året 2011. På
digelagets hjemmeside www.detfalsterskedigelag.dk oplyses der om de aktiviteter som vil foregå på
digelagets område. Derudover lægger bestyrelsen med jævne mellemrum referater fra
bestyrelsesmøderne på hjemmesiden.

Digets tilstand

Onsdag den 4. maj 2011 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen, opsynsmændene og
Holger Toxvig, Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget i sin helhed fra syd mod nord.
Ud for sydenden er der gennemført forsøg med forskellige måder at bekæmpe hybenroser på. På
grundlag af forsøgsresultaterne og rådgivning fra firmaet Garta, vil digelaget fremover slå området
tre gange om året.
Ud for trappen med barnevognsspor er der udlagt 30 m3 ler/grus i stien ned til stranden. Det ser ud
til at være en god løsning.
Digelaget nævnte, at der er lokale, der arbejder for etablering af en pier ud for Marielyst. Endvidere
er der fra bådejere ønske om etablering af et slæbested.
På sidste digesyn blev der omtalt et hul, der var gravet i klitten på den nordlige del. Hullet er blevet
fyldt op med ler, og der er sået græs.
Placering af både blev diskuteret. Placering på klitten er en dårlig løsning, da det går ud over
vegetationen.
Det blev nævnt, at der muligvis er en rævegrav i klitten ved digets nordende, og at der er set en ræv.
Digelaget er opmærksom på problemet og vil sørge for, at ræve bliver bekæmpet.
En bænk, der er placeret helt ude ved klitskrænten kan forstærke skrænterosionen. Bænken vil
derfor blive fjernet.
Der har været kraftig erosion i klitskrænten for enden af Elkenøre Øvej. Der er repareret med
bigballer.
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 11. oktober 2011 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen, opsynsmændene og
Holger Toxvig, Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget i sin helhed fra syd mod nord.
Ud for sydenden er der gennemført et forsøg med bekæmpelse af hybenroser. Et område er slået 3
gange i løbet af sommeren, men man kan se, at roserne stadig skyder. Forsøget fortsættes næste år.
På den sydlige del af diget er der et sted, hvor færdslen op over bagskråningen sker ad en klippet sti
på skrå af diget. Der er kun ubetydeligt slid, så der er ingen grund til etablering af en trappe.
Reglementet siger imidlertid, at færdslen skal ske ad en trappe.
Kommunen ønsker at etablere et slæbested for enden af Marielyst Strandvej. På længere sigt er der
også et ønske om at anlægge yderligere slæbesteder henholdsvis for enden af Sildestrup Øvej og
ved sydenden af Bøtø Ringvej. Digelaget er bekymret for, at slæbestederne ikke bliver vedligeholdt

ordentligt, og at følgen bliver mere slid på diget. Der skal indhentes en tilladelse til slæbestederne
hos Kystdirektoratet.
Midt på digestrækningen er der et område, der er blevet slået 4 gange for at bekæmpe hybenroser.
Dette forsøg fortsættes også.
Fra Klitvej og 1 km mod syd er digelaget i gang med at udlægge en blanding af grus og ler på
digekronen.
To private trapper blev besigtiget. De var i tilfredsstillende stand, og de svækker ikke diget.
Et gravet hul i klitten på den nordlige del af diget er blevet fyldt op med ler. Opfyldningen er stadig
intakt.

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 og
farbarheden på katastrofevejen er nu i orden langs hele 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 cykle langs diget. Vejen er
flittigt brugt af cykler.

Stranden
I 2011 blev stranden ved Marielyst kåret som den bedste strand i Danmark. Det har vi jo nok aldrig
været i tvivl om, men nu har vi det på skrift! Det forpligtiger! Guldborgsund Kommune ansatte Finn
Trane til at rense stranden med en Beach Cleaner og stranden fremstod også ren som aldrig før set,
men så kom der store mængder fedtemøg ind på stranden. Det havde maskinen ikke kapacitet til at
klare og så var det slut med den rene strand. Det var trist, at lige netop 2011 skulle blive et
fedtemøgs år.
Der var igen i 2011 en del aktiviteter på stranden. Tryg er involveret i livreddertårnet for enden af
Marielyst Strandvej og derudover har Tryg også opstillet oplysningsskilte for enden af Marielyst
Strandvej og ved nedgangen til stranden. Skiltene informere om service i området og beskriver
badeforholdene ud for Marielyst. Der blev igen afviklet et DM-strandhåndboldstævne på stranden
ud for Marielyst Strandvej uden for skolernes sommerferie. Der har også i 2011 været mulighed for
at leje en solseng på stranden ved Marielyst. I 2011 har der igen været vandcykler ud for Marielyst
Strandvej. Der har i weekenderne i juli været afholdt forskellige aktiviteter ud for Marielyst
Strandvej bla. en brydeevent

Digets inventar

Efter at have gennemgået diget for trapper har bestyrelsen iværksat en udskiftning af trapper for
enden af fællesvejene jævnt fordelt på hele diget efter en prioriteret rækkefølge. Efter for et par år
siden at have indhentet tilbud på komplette færdig anlagte trapper og på trappetrinene alene,
besluttede bestyrelsen at digelagets ansatte selv støber trinene og selv foretager udskiftningen.
Digelaget har nu færdiggjort alle fællestrapperne i den sydlige ende af diget. Derudover er der også
udskiftet trapper på den øvrige digestrækning, hvor behovet har været størst. Trapperne er
fremtidssikret, så diget kan forhøjes uden at skulle omlægge trapperne. Desuden er der nedgravet
armeringsnet til forstærkning af siderne, idet overgangen mellem beton og græs er et sårbart punkt
på diget. Som en ekstra service overfor publikum, opsættes der nu også gelænder langs trapperne.
Digelaget har efter aftale med Kystdirektoratet, opsat bænke på forstrandsdiget på velegnede steder
og digelaget tager gerne imod ønsker og forslag om egnede placeringsmuligheder. Farven og
formen er anderledes end bænkene på digekronen, således de falder bedre ind i omgivelserne.
Bestyrelsens synes dog så godt om de nye bænke på forstrandsdiget, at de nu også placeres ved
digekronen og samtidig sættes et rør ved siden af bænkene til ilægning af cigaretskodder.
Bestyrelsen har indgået aftale med ejerne af de sidste ”private bænke ” på diget. Hegnet ved digets
fod er gennemgået og knækkede egetræspæle er udskiftet med nye. Vinteren var hård ved pælene
og der er udskiftet ialt ca. 400 pæle. Kilometerstenene på diget er efter aftale med kystdirektoratet
flyttet, 1 kilometerstenen står nu i nord. Derved passer stenene med den nye opdeling i stationer,
som kystdirektoratet opmålte for et par årtier siden. 1 kilometerstenen var for øvrigt forsvundet fra
diget og den måtte bestyrelsen lade fremstille hos en stenhugger.
Skraldespandene på digekronen bliver fremover tømt af Marius Pedersen. Køretøjet, som benyttes
er en 5 tons bil mod tidligere 10 tons, så måske bliver slidet på digekronen mindre.
Det sidste nye på forstrandsdiget er strandnummereringsskilte. Det enkelte skilts placering er
indkodet i Politiets kortdatabaser og den nøjagtige placering for alarmeringen kan derfor sendes
direkte til de relavante udrykningskøretøjer. Derved skulle risikoen for misforståelser i forbindelse
med alarmeringen minimeres. Der er opsat 23 skilte.

Digelaget driftmateriel

Der har ikke været behov for de store investeringer til driftmateriel. Det er for det meste
småinvesteringer, som der har været behov for. Så vi takker opsynsmanden for at passe godt på
vores maskiner.

Digelagets administration
Bestyrelsen besluttede at fortsætte med forretningsudvalget, som nu består af 5
bestyrelsesmedlemmer mod tidligere 4 og det er Sven Andersen, Per Kamper Hansen, Frits Jensen,
Søren Krighaar og Søren Bjerregaard.
Søren Krighaar er kasserer i digelaget.
Sven Andersen og Søren Bjerregaard deltager i styregruppen for Helhedsplan Marielyst.
Sven Andersen deltager også som observatør til STEF-møder.
Finn Nonbo og Per Kamper Hansen er referenter til møder.

Digelagets økonomi
Digelaget kom ud med et overskud i resultatet på kr. 136.144 kr. – meget lig resultatet fra året før.
Det er der også brug for, idet der er en del omkostninger forbundet med den igangværende
digestyrkevurdering og derudover har opsynsmanden brug for mere plads i maskinhuset. Der er
overført kr. 118.826 til Katastrofefonden og kr. 28.353 til Almenfonden, hvilket svarer til en
pristalsregulering på 3 % . Til gengæld har Almenfonden betalt kr. 37.012 til formål, som kommer
almenheden til gavn bl.a. bænke, trapper, grus til cykelstien i nord og harvning af stranden. I
budgettet 2012 fastholdes et partsbeløb på 40 øre, hvilket svarer til kr. 152,- for et sommerhus,
hvortil der skal lægges moms. Årsagen til at digelaget opbygger kapital, skyldes at bestyrelsen er
ved at forberede sig på omkostninger forbundet med den igangværende digestyrkevurdering.
Derudover har laget brug for mere plads i maskinhuset til opbevaring af driftinventar og
digeinventar. Så en udvidelse af maskinhuset er også nødvendig.

Bestyrelsens arbejde

Digelagets bestyrelse har afsluttet arbejdet med jordkørsel på digekronen i denne omgang og nu
afventes resultatet af digestyrkevurderingen. Der er områder, hvor digets højde ikke overholder
mindstemålene og derfor skal bestyrelsen, sammen med kystdirektoratet undersøge områderne
nærmere. Det er ud for fårevasken og ud for Ternevejen i nord. Det kan være sætninger, men det
kan også være unøjagtighed i målemetoden.
Trapperne på landsiden af diget er et vanskeligt område, idet trapperne ud for sommerhusene er
bekostet af de pågældene grundejere og selvom flere af trapperne kunne trænge til en renovering,
kan bestyrelsen kun anmode om at trapperne bliver renoveret sålænge digets sikkerhed ikke
forringes. Det skal selvfølgelig være efter digelagets og kystdirektoratets anvisning og foreskrift.
Det er en bekostelig omgang at renovere en trappe, så derfor arbejder bestyrelsen på at finde
alternative muligheder.
Bestyrelsen har afholdt flere møder med kommunen om vedtægter og reglement og derudover
arbejdes der sammen med de lokale foreninger og kommunen om en modernisering af området ud
for Marielyst Strandvej med bla. en pier.
Status vedr. nye vedtægter og reglement

Bestyrelsen har afholdt møder med Teknik- og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune 16. januar
2012 og den 14. maj 2012 om vedtægter og reglement. Digelaget ønsker at rette fejlene i de
gældende vedtægter og samtidig få præciseret forståelsen af vedtægterne. Det er bestyrelsens ønske,
at bestyrelsens geografiske spredning ikke ændres og stemmeafgivelsen skal fortsat være efter
andelsprincippet. Derudover ønsker bestyrelsen, at en mødende kun kan afgive en stemme
Bestyrelsen har også afleveret et forslag til et nyt reglement for Det Falsterske Dige til Teknik- og
Miljøudvalget i Guldborg Kommune. Reglementet er en fornyelse i den forstand, at reglementet
begynder på en positiv måde med at meddele at færdsel til fods og kortvarigt ophold er tilladt

overalt på digelagets arealer. Dernæst kommer så begrænsningerne og til sidst forbudene, men først
oplyses årsagen til forbudene. Forbudene er stort set de samme, som der altid har været. Diget er jo
det samme som det altid har været. Guldborgsund Kommune har ikke ønsket at ændre reglementet
før revisionen af vedtægterne er afsluttet.

Status vedr. digestyrkevurdering


Slut.

