Det Falsterske Dige
Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2018 i Restaurant Oldfruen, Marielyst
Til stede var: Søren Bjerregaard, Søren Krighaar, Sven Andersen, Flemming Juul Mortensen, Per Kamper
Hansen, Finn Nonbo og Hans Chr. Mortensen
Afbud fra: Jens Corneliussen og Søren Piil
Indledningsvis blev der afholdt et møde med afdelingsleder Frederik Cordes, direktør Ole Jakobsen og IT –
leder Ole Dittmer Andersen fra Guldborgsund Kommune, der ville fremlægge emner af fælles interesse.
Formanden bød velkommen, og de tilstedeværende præsenterede sig.
Ole Jakobsen lagde ud med et forslag om samarbejde om cykling på digekronen. Han havde erfaret, at der
til efteråret vil være mulighed for at søge midler fra en central pulje til samarbejdsprojekter, der kan
fremme turisme mv. Et sådant projekt kunne medvirke til en forstærkning af digekronen.
Søren Bjerregaard henviste til digelagets medlemmer, hvoraf et flertal har afvist forslag om cykling på diget.
Herefter diskuteredes økonomien i et sådant projekt.
Der fremkom synspunkter for og imod, og også en ændring af ejerforholdet blev kort berørt.
Frederik Cordes rundede af med at sige, at forslaget – med muligheden for at tiltrække ressourcer udefra –
var fremlagt mhp. at sondere terrænet.
Ole Jakobsen forlod mødet.
Frederik Cordes og Ole D. Andersen orienterede herefter om
- Klagesag i Miljø- og Fødevareklagenævnet – intet nyt
- Hegning ved Bøtøskoven er etableret; virker efter hensigten. Udgifterne løber op i ca. 75.000 kr.
- Trapper sammesteds; flere kunne ønskes; kommunen afholder udgiften. Søren Bjerregaard vil
gerne afvente klagesagens afgørelse – men ”vi tager det op i bestyrelsen”
- Folderen om Bøtøskoven står foran genoptryk; kan digekronen indgå som del af vandresti? Eller
kan markering af adgang til dige og strand medtages?
- Ny vedtægt for det falsterske dige er ved at blive tinglyst
- Ændring af ejendomsskatteloven er på vej; fra 2021 forventes det at Skat overtager opkrævning af
digeskat
- Mulighed for at søge tilskud til projekter, der vil bekæmpe invasive arter. Når noget dukker op, vil
kommunen gøre opmærksom på det (vi er også velkomne til selv at sige til, hvis vi har behov)
- Info-tavler ved Bøtøskoven, også ved p-pladsen. Er der brug for en bedre handicaprampe?
- Ændring af kystbeskyttelsesloven er på vej gennem systemet – øget kompetence til kommunerne.
Hermed afsluttedes formødet, og bestyrelsesmødet gik i gang.
Indledningsvis diskuteredes emnerne fra formødet, væsentligst cykling, hegn og trapper. Enighed om at
fremme etablering af hegn og trapper.
Punkt 1 Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 6. marts 2018
Ingen bemærkninger.
Punkt 2 Meddelelser fra formanden
- Har deltaget i møde i København. Emne: Samarbejde om klimatilpasning i kystnære områder.
- Deltog sammen med Sven Andersen i orienteringsmøde med Nordeafonden; mulighed for at søge
midler til slæbested; Havlykke vil være egnet

-

Fra digesynet tidligere på dagen: 1) Slæbested ved Bøtø – vi kan efter omstændighederne give en
personlig, tidsbegrænset dispensation. Ejerskabet skal overgå til digelaget, og bådene skal placeres
på forstranden ved grænsen til den sammenhængende vegetation. 2) Opstilling af transportabel
bænk i klitten ved Digeparken. Placering kan accepteres, men bænken skal være en ”digelagsbænk”. Opsynsmanden sørger for opstilling. 3) Kommunen har foretaget rydning af bevoksning for
enden af Elkenøre Øvej. Som følge heraf lukker den eksisterende bom ikke længere af for færdsel.
Opsynsmanden flytter bommen nogle meter mod nord.

Punkt 3 Meddelelser fra driftsudvalget
- Den 15.3. havde der været møde med nabo til maskinhuset (Jens Jørgen Jensen) om muligheder for
arealoverførsel. Driftsudvalget fik grønt lys til at fortsætte arbejdet- Der arbejdes for tiden med hegn langs digefoden.
Punkt 4 Økonomi v/ Søren Krighaar
- Årsrapport er underskrevet og klar til årsmødet.
- Digelagets formue er nu placeret i Nordea, Danske Bank og Nykredit.
- P.t. normalt omkostningsniveau.
Punkt 5 Meddelelser fra styregruppen for helhedsplan Marielyst
I år forventes midlerne fortrinsvis brugt på strækningen fra Væggerløse til rundkørslen.
Søren Bjerregaard har talt med Rikke Core-Larsen om forholdene ved overgangen fra Marielyst Strandvej.
Punkt 6 Meddelelser fra følgegruppen for Bøtøskoven
Referat fra følgegruppens møde den 26. februar 2018 var udsendt til bestyrelsens medlemmer.
Punkt 7 Meddelelser fra arbejdsduoen for stiftelse af landsforening af digelag i Danmark
Intet nyt – arbejdet er stadig på det forberedende stade.
Punkt 8 Ejendomme med skelproblemer på strækningen Elkenøre Øvej - Havlykkevej
Anbefalet brev er udsendt til 8 lodsejere. Én har reageret med henvisning til hævd og påstand om fejl fra
landinspektørens side. Landinspektøren har ikke begået fejl i forbindelse med skeldragningen, og hævd kan
ikke vindes ved hegning på anden mands ejendom. Formanden sender brev/mail til vedkommende.
Punkt 9 Slæbested ved Havlykke
Enighed om at anbefale ansøgning til Nordeafonden om slæbested ved Havlykke.
Punkt 10 Aktiviteter på strand og dige v/ Sven Andersen
SA nævnte arrangementer omfattende affaldsindsamling, musik og håndbold. Arrangement afholdt den
27.4. er allerede ansøgt gentaget i 2019. Skt. Hans aften forventes afholdt som hidtil.
Punkt 11 Nyt maskinhus
Nyt maskinhus på skitseplan blev drøftet (jf. punkt 3).
Punkt 12 Forberedelse af Årsmøde søndag den 17. juni 2018
Formanden har talt med Simon Mortensen, dirigent i 2018, der gerne medvirker igen i år.
Vi kan ikke være på restaurant Oldfruen; i stedet forslag om Idestrup Forsamlingshus.
Søren Bjerregaard og Sven Andersen er på valg.
Formulering af annoncetekst blev diskuteret.

Punkt 13 Næste møde
Den 17. juni 2018 kl. 08.30 i Idestrup Forsamlingshus.
Punkt 14 Eventuelt
Per Kamper spurgte, om vi er omfattet af persondataloven?
Søren Krighaar: Det er ikke noget problem, da vi har én ansat på halv tid.
Per Kamper spurgte til opfølgning på møde på rådhuset om vandboringer i området?
Vi har ikke hørt noget fra NIRAS, der stod for mødet.
Mødet slut kl. 18.10
Ref. Hans Chr. Mortensen

