Det Falsterske Dige
Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2017 kl. 08.30 i Restaurant Oldfruen, Marielyst
Til stede var: Søren Bjerregaard, Søren Krighaar, Sven Andersen, Flemming Juul Mortensen, Jens
Corneliussen og Hans Chr. Mortensen. Advokat Simon Mortensen deltog fra kl. 09.00 med henblik på
forberedelse af årsmødet.
Fraværende: Flemming Jantzen, Per Kamper Hansen og Finn Nonbo

Punkt 1 Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 8. maj 2017
Ingen bemærkninger.
Punkt 2 Meddelelser fra formanden
- Søren Bjerregaard og Flemming Juul Mortensen har haft møde med arkitekt Rikke Cora Larsen om
kommunens planer for overgangen ved Marielyst. RCL vil udarbejde to forslag og sende dem til SB
- Der er problemer med en del sommerhusejeres hegn i forløbet fra Elkenøre Øvej og mod nord. De
er i et vist omfang etableret på digelagets ejendom. Formanden har kontaktet landsinspektøren for
at få et tilbud på en opdateret skeldragning mellem sommerhusgrunde og katastrofevej. Herudover
har flere grundejere kørt med plæneklipper på forstrandsklitten for at holde bevoksningen nede
- Der har været afholdt møde i følgegruppen for projektet i Bøtøskoven. Referat er endnu ikke
modtaget.
Punkt 3 Meddelelser fra driftsudvalget
- Der er brugt nogen tid i arbejdet med bevoksningen ud for Bøtøskoven
- Hærværk mod adskillige af vores piktogramskilte på diget: På strækningen Havlykkevej –
Bøtøskoven er primært cykelforbudsskiltene blevet overmalet. Er meldt til politiet
- Ved station 0,65 er der sprøjtet med Roundup fra digekronen og henover diget til stranden. Der er
primært sprøjtet på slåenbuskene, men også græsset er stærkt medtaget. Dette er ligeledes meldt
til politiet, idet hærværkspersonen/grundejeren ikke kunne spottes.
Punkt 4 Bestyrelsens redegørelse
Søren Bjerregaard havde udarbejdet forslag til redegørelse, der blev gennemgået i overordnede træk.
Enkelte forhold blev drøftet. Bestyrelsen tilsluttede sig redegørelsen.
Punkt 5 Næste møde
Torsdag den 6. juli 2017 kl. 19.00.
Punkt 6 Eventuelt
Intet.

Mødet slut kl. 09.50
Ref. Hans Chr. Mortensen

