Det Falsterske Dige
Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2017 i Restaurant Oldfruen, Marielyst
Til stede var: Søren Bjerregaard, Søren Krighaar, Sven Andersen, Flemming Juul Mortensen, Jens
Corneliussen, Finn Nonbo, Per Kamper Hansen og Hans Chr. Mortensen
Afbud fra: Flemming Jantzen

Punkt 1 Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 2. marts 2017
Ingen bemærkninger.
Punkt 2 Meddelelser fra formanden
- Søren Bjerregaard beklagede, han ikke havde haft mulighed for at være med ved digesynet den 25.
april
- SB har haft møde med Nina Baron, Professionshøjskolen Metropol, Institut for Teknologi. Hun er
underviser og interesseret i vores samarbejde med myndigheder, beredskabsplan mv.
Punkt 3 Meddelelser fra driftsudvalget
- Formanden tog udgangspunkt i referatet fra den 20. marts: Den nye opsynsmand, Thomas, er
faldet godt til
- Arbejdet med den ”nye” Bøtøskov: Den Danske Naturfond og Guldborgsund Kommune, der står for
projektet, har færdiggjort den sydlige fold
- Reduktion af gyvelbevoksningen mod syd drøftedes
- Maskinparken er generelt i orden
- Sven Andersen oplyste, at digefoden ud til Digevej v. Bekkasinvej er blevet ”rettet af” af et køretøj,
så den på en strækning ikke længere skråner jævnt.
Punkt 4 Økonomi v/ Søren Krighaar
Søren Krighaar oplyste, at økonomien på nuværende tidspunkt ser fornuftig ud. Der er fra 1.1. til 15.4.
anvendt 486 timer på arbejdet med diget fordelt på Henning (120 t), Lars (164 t) og vikarbureau (202 t). Det
skal ses i forhold til en årsnorm på 2000 timer.
Punkt 5 Meddelelser fra beredskabsgruppen v/Sven Andersen
Sven Andersen har rettet planen til. Den forelægges for arbejdsgruppen i næste møde, torsdag den 1. juni.
Finn Nonbo vil gerne deltage i mødet, henset til de opgaver han eventuelt kan blive pålagt. SA fandt det
relevant.
Det blev diskuteret, hvordan reaktionen skal være ved faste vandstandshøjder. Søren Bjerregaard og Sven
Andersen vil arbejde videre hermed.
Der blev bordet rundt - igen - udtrykt anerkendelse for arbejdet med beredskabsplanen.
Punkt 6 Meddelelser fra styregruppen for helhedsplan Marielyst
Intet nyt. Søren Bjerregaard har forgæves forsøgt at kontakte arkitekt Rikke Cora Larsen.
Punkt 7 Invitation til deltagelse i følgegruppen for Bøtøskoven
Guldborgsund Kommune har indkaldt repræsentanter for interesserede organisationer, foreninger mv. –
herunder digelaget – til et følgegruppemøde for Bøtøskoven den 16. maj.
Bestyrelsen udpegede Jens Corneliussen som repræsentant. Da JC ikke har mulighed for at deltage i det
første møde, var der enighed om at Søren Bjerregaard deltager som stedfortræder.

Som del af projektet er der bl.a. plan om at etablere en sø på 2000 kvm. Materialet fra udgravningen til
søen ville kunne bruges på katastrofevejen.
Vi har særlig interesse i forhold til etablering af hegn og trapper.
Punkt 8 Præcisering af udbetaling af kørselsgodtgørelse og mødediæter i forbindelse med
bestyrelsesmøder og arrangementer v/ Søren Krighaar
Søren Krighaar henviste til digelagets vedtægter §7, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen oppebærer
dagpenge og befordringsgodtgørelse efter samme regler som for kommunalbestyrelsesmedlemmer.
For møder under 4 timers varighed: 415 kr. For møder over 4 timers varighed: 830 kr.
Varigheden beregnes fra mødets starttidspunkt til dets sluttidspunkt.
Kørselsgodtgørelse: p.t. 3,53 kr. pr. km.
Udarbejdelse af referat: 415 kr.
Sven Andersen aflønnes for sit arbejde med tilladelser mv. med 110 kr. pr. time.
Reglerne for kommunalbestyrelsesmedlemmer gælder ligeledes i forbindelse med arrangementer med
fagligt grundlag.
Punkt 9 Genfremsættelse af forslag om indkøb af flagstænger og flag, som skal placeres ved overgangen
for enden af Marielyst Strandvej v/ Per Kamper Hansen
Per Kamper Hansen fremlagde forslaget om opstilling af fire flagstænger ved overgangen til stranden med
henblik på flagning ved diverse festlige lejligheder.
Adskillige synspunkter blev fremført:
- 2 flagstænger op; flagning passes af andre
- Problemer: nedgravning af stænger i diget; overholdelse af flagreglementet
- Flagstænger hører ikke hjemme på diget
- Et kompromis: 2 flagstænger ved eksisterende stolper
- Placering ved overgang mellem digelagets arealer og kommunens arealer
- Opsætning af ”holdere” til flagstænger?
- Ikke opstilling på digelagets område.
Per Kamper Hansen tilkendegav, at flagning naturligvis skal passes af de, der står for arrangementet. Han
kunne godt fornemme i hvilken retning sagen gik, men ønskede ikke forslaget til afstemning.
Søren Bjerregaard ville afvente kommunens færdiggørelse af Marielyst-projektet, før beslutning træffes.
Bestyrelsen bakkede op om dette.
Punkt 10 Strandrensning
Formanden har modtaget forslag til strandrensning fra kommunen. Rensning ved de større overgange 1
gang ugentlig i sæsonen. Rensningen foretages af Marielyst Vognmandsforretning i tidsrummet kl. 05.00 –
09.30 (evt. 19.00 – 05.00) efter aftale med digeopsynet.
Søren Bjerregaard rejste spørgsmålet, om tang og fedtemøg kan anvendes som stabilmateriale til
beskyttelse ved forstrandsklitten.
Enighed om at det bør forsøges.
SB undersøger mulighederne og forhører sig hos Toxvig i Kystdirektoratet.
Punkt 11 Drone som medhjælp for opsynsmand
Sven Andersen har undersøgt priser mv.
Formanden og Søren Krighaar vil sammen med opsynsmanden afklare et eventuelt behov.
Punkt 12 Landsforening for digelag i Danmark
Ideen er opstået, fordi Kystdirektoratets medarbejdere som ansatte i staten har en grænse for, hvor langt
de kan gå i deres opgavevaretagelse for os.

En forening af digelag synes at være en god idé mht. erfaringsudveksling og i forbindelse med at fremme
væsentlige interesser i forhold til det politiske niveau.
Forslaget drøftedes. Per Kamper Hansen og Søren Bjerregaard udarbejder oplæg.
Punkt 13 Forberedelse af ÅRSMØDE søndag den 18. juni på Restaurant Oldfruen
Ellen Bredal er på vej på pension og har derfor ikke ønsket at fungere som dirigent på årsmødet. Hun har
foreslået advokat Simon Mortensen. Søren Bjerregaard kontakter SM.
Bilagsmateriale (”folder”) til årsmødet: HCM undersøger om folderen skal opdateres.
Punkt 14 Næste møde
Søndag den 18. juni 2017 kl. 08.30 – umiddelbart inden årsmødet.
Punkt 15 Eventuelt
Intet.

Mødet slut kl. 22.05
Ref. Hans Chr. Mortensen

