Referat fra
Bestyrelsesmøde i Det Falsterske Dige
Torsdag den 11. november 2010 kl. 19.00 på ’Hotel Nørrevang ’
Til stede: Arne Graae Jensen, Finn Nonbo, Flemming Juul Mortensen, Frits Jensen, Per Kamper
Hansen, Sven Andersen, Søren Bjerregaard, Søren Krighaar og Henrik Larsen (referent) .
Derudover deltog Jørgen Simonsen.
Punkt
Rettelser til referatet fra
mødet den 29.9.2010

Modernisering Reglementet
for benyttelse af diget

Indhold
Referatet blev godkendt.

Struktureret gennemgang af hver enkelt
paragraf i Reglement for Det Falsterske Dige
som foreslået af Storstrøms amtsråd den 26.
juni 2002
§ 1: Ingen henvisninger til lovtekster eller
andre myndigheder. Det sidste punktum udgår.
§2 stk. 1: Det er ikke tilladt, at færdes på digets
bagskråning bortset fra ad anlagte trapper og
overkørsler. I øvrigt er færdsel til fods og
kortvarigt ophold tilladt overalt på arealet. På
samme måde er det tilladt at færdes med
barnevogn, legevogne og med kørestole og
lignende for handicappede.
§2 stk. 2 udgår
§3 og § 4 byttes om. I ny §3 stk.: Alt henlagt
materiale på stranden fjernes i perioden 1.
november til 1. marts. I stk. 2 ændres
”optagning af planter ” til ”at optage planter”. I

Ansvar
Alle

Søren B.
Alle

stk. 5 ændres ”bortkaste” til ”henkaste”. I stk. 8
udgår alt efter ”at drive jagt”.

I ny §4 ændres Storstrøms amt til
Guldborgsund kommune.
§5: Andet afsnit udgår.
§6 og §7: Ingen ændringer.
Cykling på diget gav endnu engang anledning
til debat – for og imod.
En afstemning viste i øvrigt, at 5 er imod
cykling på diget, og 4 stemte for cykling på
diget ud for Bøtøskoven.
Nedsættelse af udvalg som
skal mødes med kommunen
til revision af vedtægter og
reglement

Der deltager to politiske repræsentanter fra
kommunen og 2 embedsmænd. Derudover en
repræsentant fra Sydfalster Turist og
Erhvervsforening.
Fra digelaget deltager Søren B., Henrik, Sven
og Flemming. Jørgen Simonsen deltager som
konsulent for digelaget efter behov. Søren B.
indkalder vores opsynsmand efter behov

Søren B.

Arne er ansvarlig for at der bliver indkaldt til
første møde.

Arne

Meddelelser formand

Bøtø Nor har jubilæum den 12.11.2010 – der er
åbent hus fra kl. 14.
Rykket kystdirektoratet for mulig startdato for
digestyrkevurdering.
Enghalm kan bruges til udbedring af
tværgående slid på diget.
Får anbefales af konsulent fra Garta til
bekæmpelse af hybenroser.
Aftalt med kystdirektoratet, at digelaget
afventer digestyrkevurdering før det besluttes
om bænken ud for ejendommen Digevej 20
skal kræves fjernet. Indtil da skal brædderne
fjernes i perioden 1. november – 31. marts.

Meddelelser fra
forretningsudvalget

Der vil blive udsendt referat fra seneste FU i
løbet af få dage, hvortil der henvises. Ingen
dialog herom i øvrigt.

Økonomiopfølgning

Søren K. har kort gennemgået økonomi status
pr. 30.6.2010. Enkelte opklarende spørgsmål
hertil, men ingen bemærkninger i øvrigt.

(Søren K.)

Behandling af breve fra Kai
Dreijer

To henvendelser omhandlende:

Sven

1. åbent hus og aktiviteter omkring
digelaget,
2. 2. revision af vedtægter og ændring af
partsfordelingen.
F.s.a. pkt. 1 er der enighed om, at hvis der skal
være aktiviteter af denne art, skal det ske i
samarbejde med øvrige lignende”aktiviteter” i
Marielyst, og f.s.a. pkt. 2 er der arbejde igang
hermed.

Observatører fra digelaget til
møde med Sydfalsters Turist
og Erhvervsforening
Næste møde
Eventuelt

Sven udarbejder brev til Dreijer herom.
Sven repræsenterer digelaget til møderne.

Sven

Mandag den 10. januar 2011 KL. 19.00

Søren B.

Arne nævnte, at det var ærgerligt, at den
præcise agenda til mødet med kommunen den
5. oktober, ikke var blevet aftalt præcist og
afklaret – inden mødet.

(Søren B.)

Søren B.
Referat fra mødet med kommunen den 5.
oktober 2010 blev ikke drøftet. Der har
efterfølgende været mailkorrespondance herom
– hvor hver enkelt har meldt ændringsønsker til
Søren B. Arne har i den forbindelse beklaget at
punktet ikke kom på dagsordenen, idet Søren
Alle
B. har kontaktet kommunen med
bemærkninger til referatet.
Søren K.
Søren B. har informeret om, at der lørdag
kommer artikel i Folketidende (Erik Holm)
omkring digelaget.
Søren B. har forespurgt om bestyrelsen var
interesseret i et digebesøg på vestamager – og
der er interesse herfor, og Søren B. arbejder
videre med at arrangere tur dertil.
Søren K. nævnte at ’timesedler og km-

regnskab’ skal afleveres til Søren K. senest den
5.12.2010 for at pengene kan blive medtaget i
2010. Søren K. sender i øvrigt oversigt ud
over mødediæter m.v.

