DET FALSTERSKE DIGE
Referat fra bestyrelsesmøde 27.09.12.
Fremmødte: Søren Bjerregaard, Søren Krighaar, Flemming Juul Mortensen, Sven Andersen, Frits jensen, Henrik
Larsen, Arne Graae Jensen, Finn Nonbo
Afbud: Per Kamper Hansen
Pkt. 1 Godkendelse af referat fra d. 26.6.12
Referat godkendt med bemærkning om at referent kan være på skift.
Pkt.2 Meddelelse fra formand:
Regnskab 2011 og budget2012 godkendt af Guldborgsund kommune.
Revision Beierholm inviterer til faglige dage i Ringsted.
Pkt.3 Meddelelser FU
Her arbejdes med APV (arbejdsplads vurdering). Det er bestyrelsens opfattelse at hvis nogen blander sig i
digeopsynsmandens arbejde, skal der henvises til bestyrelsen. Se i øvrigt referat fra FU. Flemming havde prøver af
underlag til grusstier, som skal godkendes af FU. Da der i dag skal skiltes med badevandskvalitet, skal vi have
undersøgt placeringsmulighed for om eksisterende skilte kan bruges. Der arbejdes fortsat med sundhedsspor ved/
på diget.
Pkt. 4 Meddelelser fra styregruppen for helhedsplan
Se særligt udsendt referat.
Pkt. 5 Meddelelser fra STEF-møder
Se udsendte referat
Pkt. 6 Økonomisk status
Søren Krighaar fortalte om regnskab og det så godt ud. ½ års tal var udsendt på forhånd, der var ingen
bemærkninger hertil.
Pkt. 7 Status vedtægter
Arne graae Jensen meddelte at der var fremkommet ca. 200 indsigelser og at han i øvrigt ville kunne komme
med svar til næste møde.
Pkt. 8 Tyskernes endelige udkast til digestyrkevurdering og KDI`s bemærkninger
Det bør undersøges på Guldborgsund kommune om man har nogen bemærkninger til rapporten. Vi vil have
indregnet en situation som den 13. november 1872. Vandstanden ved stormfloden 1872 skal fastsættes. Kan vandet
komme bagfra dvs. uden for digelagets område og ind. Hvorfor er overgangen ved Bøtø Strandvej ikke kritisk. Søren
B tager kontakt til kystdirektoratet.
Pkt.9 Offentliggørelse af digestyrkevurdering d. 13.10.12 på Højskolen.
Dagsorden gennemgået til dagens program
Pkt. 10 Næste møde
Referent Finn Nonbo

Digesyn d. 08.oktober og næste bestyrelsesmøde d. 1.november.Møde afsluttet 21.15

