DET FALSTERSKE DIGE
Referat fra digesyn/bestyrelsesmøde d. 5. Oktober 2009 på Strandkroen .

Følgende deltog i digesynet: Sven Andersen, Søren Bjerregaard, Søren Krighaar, Frits Jensen, Flemming
Mortensen , fra Kystdirektoratet Holger Toxvig, samt 2 medarbejder Villy Vinder og Lars Nielsen.
Til bestyrelsesmødet deltog yderligere Henning Kamper, Jens Jørgen Jensen og Finn Nonbo.
Pkt. 10 på dagsordnen flyttes ind mellem pkt. 2 og 3, da Søren Krighaar skal forlade mødet efter pkt. 5,
ligeledes forlod Villy og Lars mødet, da deres ”sager” var behandlet.
Henning Kamper blev også nød til at forlade mødet.
Pkt. 1 Kystdirektoratets beretning.
Er efterfølgende rundsendt.
Pkt. 2 Reparation af digekronen fra Bøtøskoven til Stovby Strandvej.
Man enes om at starte i området ved Kjørups kro ca. 800m, da lerlag her kun er mellem 3-6cm samt ved
Sdr. Strandvej.
Pkt. 10 Omplacering af finansmidler fra Nordea Kredit Ciber 6 til et andet finansprodukt.
Vi var alle enige om ikke at ændre de vilkår vi har i forvejen.
Pkt. 3 Udskiftning af gamle trapper med nye og anlæggelse af rampe til barnevogne ved siden af
trapperne og gelænder til gangbesværede på udvalgte opgange på diget.
Man var enige om at nye trapper ved nogle steder ved de ”store” veje. Suppleres med gelænder i den ene
side samt mulighed for barnevognsrampe i den anden side. Trapper forberedes generelt med net, så rampe
senere kan etableres. Trapperne i Gedesby området gøres færdig først. Der var enighed om at i trappetrin
indstøbes galvaniseret jern, trods merpris.
Pkt. 4 Tilladelser til eller fjernelse af private bænke/borde på forstrandsdiget. Sven Andersen fremlægger
henvendelser efter opsætningen af mærkater på bænkene.
Sven Andersen fortalte at ca. 40 bænke var opsat og vi har hørt fra 7 personer. Holger Toxvig nævnte at der
var ekstra slid ved bænkene, men at det ikke var værre end de ”stier” som blev dannet i klitterne. ”Nye”
bænke vil blive holdt under observation. Det blev besluttet at en bænk med lille bord må bevares, tilladelse
gives direkte.

Pkt. 5 Livstidstilladelser eller afvisning til private bænke på digekronen.
Der er rettet henvendelse til ejerne af 5 ejendomme langs diget. Bestyrelsen vedtog følgende vedr. de ud
for ejendommene opstillede bænke:
1. Der gives livstidstilladelse til ejerne af ejendommen Digevej 36 til opstilling af bænk på landsiden af
digekronen.
2. Der gives tilladelse til ejeren af ejendommen Digevej 32 til at have den nu opstillede bænk på
landsiden af digekronen stående så længe den kan bruges.
3. Ejeren af Digevej 24-26 har ikke svaret vedr. den på vandsiden af digekronen opstillede bænk.
Digelaget går herefter ud fra at ejeren af ejendommen ikke ejer bænken og handler derefter.
4. Der gives ejerne af ejendommen Digevej 20 livstidstilladelse til opstilling af bænk på landsiden af
digekronen.
5. Ejerne af ejendommen Ternevejen 1 B har bedt om udsættelse med at besvare Digelagets
henvendelse. I følge det oplyste har de kun ejet ejendommen i få år. Det foreslås derfor ejerne, at
bænken erstattes af en af Digelagets bænke, som placeres på vandsiden af digekronen og
vedligeholdes af digelaget.

Pkt. 6 Rettelser til referatet af bestyrelsesmøde d. 6.juli 2009
Intet at bemærke.
Pkt. 7 Meddelelser Formand.
Formanden har fået henvendelse fra Trygfonden Kystlivredning, som ønsker en tilladelse på 5 år, til og med
2015. Dette accepteres, såfremt det er på samme betingelser som tidligere. Der var søgt om økonomisk
støtte fra Kræftens bekæmpelse, det blev til afslag.
Pkt. 8 Meddelelser FU.
Søren Bjerregaard fortalte at man havde lavet en oplysningstavle til information vedr. ”digearbejdet”. Lars
fik tilladelse til at han måtte aflevere børn til pasning til - og fra arbejde, selv om han kørte i firmabil, under
forudsætning af at Skats regler blev overholdt.
Pkt. 9 Meddelelser 3-mandsudvalget.
Ingen kommentarer
Pkt. 11 Næste møde
Februar måned
Pkt. 12 Evt.
Der blev talt om en kommende digetur.
Referant Finn Nonbo.

