DET FALSTERSKE DIGELAG
Referat fra bestyrelsesmøde søndag d. 11. juli 2010 kl. 10.00 på hotel Nørrevang
Til stede: Søren Bjerregaard, Søren Krighaar, Sven Andersen, Frits Jensen, Arne Graa Jensen, Henrik Larsen,
Per Kamper Hansen, Flemming Juul Mortensen og Finn Nonbo.
Da der var 2 nye bestyrelsesmedlemmer præsenterede alle sig.

Dagsorden til konstituering:
1. Valg af formand
Inden en afstemning efterlyste Per Kamper Hansen og Henrik Larsen , Søren Bjerregaards holdninger til
arbejdet i digelaget. Søren Bjerregaard brugte herefter en del tid på gennemgang af digelagets
arbejdsgang. Han bekræftede yderligere at han arbejde efter bestyrelsen flertal og ville ikke gøre brug af
vedtægternes mulighed for at indbringe en sag for ministeriet, hvis han kommer i mindretal i en
afstemning. Herefter valg. Søren Bjerregaard blev foreslået og blev valgt uden modkandidat.
Dagsorden til bestyrelsesmøde:
1. Rettelser /tilføjelser til tidligere referat fra mødet 18.juni 2010
Arne Graa Jensen ønskede under dette punkt og efter diskussionen af forståelsen af vedtægterne fra
valgmødet den 18. juni 2010, at det er den samlede bestyrelse, som er enige om, at der er behov for
en modernisering og præcisering af de nuværende vedtægter.
2. Meddelelser fra formanden
Søren Bjerregaard orienterer om hvordan vedtægtsbehandlingen fra Storstrøms amt og Sydfalster
kommune var foregået. I forbindelse med strandsport Marielyst ansøgning om aktivitet på stranden.
Der blev ligeledes fortalt om breve fra kommunen som betragter forstranddiget som en strandeng
efter naturbeskyttelsesloven og ikke som et dige efter kystbeskyttelsesloven. Kommunen bliver
informeret om dette. Der fremsendes ny adresseliste til bestyrelsen.
3. Meddelelser fra FU
Der har været møde i FU d. 1. juli. Der blev drøftet arbejdsgangen i det arbejde som personalet
deltager med. Sven Andersen redegjorde for arbejdsgangen i FU samt arbejdsbetingelserne. I øvrigt
var der forslag om at hvis arbejdet med at udskifte trapperne ikke kunne nås, kunne man overveje at
få hjælp fra en entreprenør til selve placering af trinene. Det blev oplyst at den medhjælper, som
kommune havde stillet gratis til rådighed, ønskede kommunen nu fremover at betale et løntilskud på
67,- kr. pr. time. Den resterende løn som digelaget kunne forhandle sig frem til og forsikringer osv. ,
skulle digelaget nu selv betale. Det blev besluttet at samarbejdet med kommunen om medhjælp
med tilskud skulle bringes til ophør ved aftalens udløb.
Vedr. Åbent Hus arrangement d. 25.juni var ikke noget tilløbsstykke, da der kun mødte 8-10
personer. Der arbejdes videre med bekæmpelse af hybenbuske. Medlemmer af FU er stadig SB, SH,
FJ og SA.
4. Meddelelser fra 3- mandsudvalget
Det blev besluttet at nedlægge udvalget, arbejdet overtages af FU. Der blev drøftet møders indhold
og man besluttede at udsende referat fra FU møder til hele bestyrelsen. Det blev ligeledes efter

forslag fra Søren Bjerregaard besluttet, at bestyrelsesmøder i forbindelse med digesyn, skal
afholdes en anden dag. Henrik Larsen mente at det kunne være svært at indpasse tid til møderne, da
disse tit var inden for normal arbejdstid. Det blev besluttet at Annette Gertung og evt. advokaten
kunne gøre ”bænkesagen” færdig.
5. Valg af kasserer eller en regnskabsfører
Det blev besluttet at Søren Krighaar fortsætter som hidtil.
6. Valg af sekretær eller én eller flere referenter
Henrik Larsen vil fremover gerne være referent.
7. Næste møde
Der foreslås et bestyrelsesmøde, således at debatten om vedtægtsændringerne genoptages, da
mange ting kan have ændret sig siden sidst emnet blev behandlet.
Bestyrelsesmøde d. 30.august 2010 kl. 19.00 på hotel Nørrevang, dagsorden kommer senere.
Digesyn d. 4. oktober 2010 kl. 09.00.
8. Eventuelt
Der blev foreslået at dirigenten til valgmøderne fremover skulle være advokat og kontrol ved
indgangen skulle være nogen fra bestyrelsen.
Referent Finn Nonbo

