Referat fra
Bestyrelsesmøde i Det Falsterske Dige
Mandag den 30. august 2010 kl. 19.00 på Nørrevang
Tilstede: Arne Graae Jensen, Finn Nonbo, Flemming Juul Mortensen, Frits Jensen, Svend
Andersen, Søren Bjerregaard, Søren Krighaar og Henrik Larsen (referent) . Afbud fra Per Kamper
Hansen
Punkt
Historisk gennemgang af
vedtægtsforslaget fra det
tidligere Amt

Indhold
Jørgen Simonsen foretog en kort historisk
gennemgang af sidste forsøg på ændring af
vedtægterne for digelaget.

og

Arne Graae Jensen har foreslået at vi tager et
møde med kommune og embedsmænd
omkring revision af vedtægter og en drøftelse
af muligheden for, at kommunen får arealer til
rådighed for aktiviteter på stranden. Der er
opbakning til mødet med kommunen.

oplæg til modernisering af
teksten i vedtægterne for Det
Falsterske Digelag

Ansvar

og
modernisering af teksten i
ordensreglementet med
tilføjelser, så en bænkesag i
fremtiden undgås

Det blev aftalt at vi holder et separat møde
udelukkende omkring vedtægterne, hvor hver
enkelt bedes forholde sig til:




Alle

Materialet fra Søren dateret 17.7.2001 –
med opdelingen i hhv. de nuværende
Alle
vedtægter, og det daværende digelags
kommentarer hertil.
Det nuværende reglement – som findes
Alle
på hjemmesiden.

Aftalt til den 29.9.2010 KL 19.00 på
Nørrevang.
Mulige datoer til møde med Guldborgsund
Kommune
5.10..2010 KL. 19.00 eller
6.10.2010 KL. 19.00 – på Rådhuset.

Arne

Arne finder datoer – og melder snarest ud.
Jørgen Simonsen deltager i vores formøde den
29.9.2010 – og hans rolle er udelukkende en
rådgiverrolle indenfor det rent juridiske, og der
var på mødet flertal for at han også deltager i
kommunemødet. Søren tager en dialog med
ham – om såvel pris samt hvad rådgiverrollen
indebærer.

Søren B.

Flemming medbragte oplæg, forslag til,
problemstillingen med stemmeretten pr.
ejendom eller pr. skatteyder.
Rettelser og tilføjelser til
referatet af bestyrelsesmødet
afholdt den 11. juli 2010

Kommentarer:




Det præciseres, at det er den samlede
bestyrelse der er enige om, at der er
behov for modernisering og præcisering
af de nuværende vedtægter.
Det præciseres at formanden på mødet
gav udtryk for, at han ikke vil gøre brug
at muligheden for at indbringe en sag
for ministeriet, hvis han kom i
mindretal i en afstemning.

Referatet blev i øvrigt godkendt.
Meddelelser formand

Alle

Søren informerede om, at han på bestyrelsens
vegne har deltaget i afskedsreception (med 2
flasker vin) for landinspektør Hans Erik Kragh
fra landinspektørfirmaet Bo Rasmussen og
Kragh, som digelaget har samarbejdet med
igennem de sidste 48 år om partsfordelingen.
Henvendelse fra borgere omkring
fribadestranden. Der er i 2010 taget flere tiltag
for at markere hvor området går fra – og det er
aftalt, at vi afventer sommeren 2011 for at se
om dette ikke er tilstrækkeligt.

Meddelelser
forretningsudvalg

Kort dialog om tyskkursus til Lars – enighed
om at vi betaler et aftenskolekursus – Lars
bidrager med tiden.
Ønske om gelænder ved Gedesby Strand – den
sydligste trappe, tages på digesynet. Et enkelt
spørgsmål omkring overgangen ud for Sortevej
i Gedesby.
Ordet ’Digegreven’ på bilen er så vidt vides
endnu ikke blevet fjernet – Søren følger op
herpå.
Opsatte bænke: I referatet står der de er slebet
– i såfald gælder det ikke den ved Kai D,
ligesom malingen er tvivlsom. FU følger op.
Spørgsmål til ansættelse af ny medarbejder fra

FU

Alle

Søren B.

FU

kommunen med tilskud – og de præcise
arbejdsopgaver.
Bænkesager

Digestyrkevurdering

Jesper Schade – sagen: Vi afventer dennes
stillingtagen.
Larsen / Thiim – sagen: Afventer digesynet,
Kystinspektoratet kan muligvis hjælpe os her.
Enighed om at vi vil forsøge at undgå en
retssag.

Søren undersøger derudover muligheden for at
de kan deltage i digesynet i oktober.
Næste møde (kun om vedtægter og
ordensreglement) 29.9.2010 KL. 19.00 på
Nørrevang.
Digesynet den 4.10.2010 starter kl. 9.00 med
morgenkaffe hos Søren K. Frits sørger for
forplejning til senere på dagen.
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den
11.11.2010 KL. 19.00 på Nørrevang

Eventuelt

Søren B.

Rapporten fra COWI, forskellige holdninger
hertil.
Søren B. foreslår at vi etablerer et samarbejde
med tysk universitet med speciale i diger, som
kan levere en digestyrkevurdering, og de vil
komme med tilbud og prisoverslag. Kystinspektoratet vil godt anerkende materialet.
Opbakning hertil.

Næste møde

Søren B

Henrik har forespurgt til en økonomiopfølgning – medtages på næste møde, og
udsendes inden mødet.
Henrik har spurgt til opfølgning på digesynet i
foråret 2010, det materiale der ligger på nettet
– og der er fulgt op på hver enkelt punkt. Den
konkrete sag om en handicapovergang ved Sdr.
Strandvej – er sendt tilbage til kommunen med
alternativt forslag.

Søren B.

Søren B.
Alle

Søren K.
Frits
Alle

Søren K.

