Det Falsterske Dige
Referat fra bestyrelsesmøde den 4. september 2017 i Restaurant Oldfruen, Marielyst
Til stede var: Søren Bjerregaard, Søren Krighaar, Sven Andersen, Flemming Juul Mortensen, Søren Piil, Per
Kamper Hansen og Hans Chr. Mortensen
Afbud fra: Jens Corneliussen og Finn Nonbo

Punkt 1 Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 6. juli 2017
Overskriften til punkt 11 rettes til ”Meddelelser fra arbejdsduoen for stiftelse af landsforening for digelag i
Danmark”.
Punkt 2 Meddelelser fra formanden
- I forbindelse med opsynsmandens markering af bænke, der ikke er opsat med accept fra digelaget,
er en bænk ved Salturtvej fjernet. De hidtidige brugere har efterfølgende ansøgt digelaget om
opsætning af en ”autoriseret” bænk sammesteds
- En grundejer har henvendt sig i forbindelse med ulovlig parkering ved Ternevejens udmundíng i
Digevej (Elkenøre). Da parkeringen ikke vedrører digelagets ejendom (dige eller katastrofevej), vil
SB henvise til grundejerforeningen
- Formanden har den 30. august haft møde med afdelingsleder Frederik Cordes fra Guldborgsund
Kommune. De drøftede bl.a. a) uhensigtsmæssige forhold i forbindelse med oprydning efter Skt.
Hans aften og lignende begivenheder (FRC vil rette op på dette); b) udbedring af skader i
forbindelse med toiletbygningen ved Sildestrup Øvej (henvendelse til kommunen v/ Charlotte
Wiberg har ikke ført til noget – FRC vil følge sagen op); c) udgifter i forbindelse med tømning af
skraldestativer; d) muligheden for et slæbested med nedkørsel til stranden ved Bøtøskoven i
forbindelse med udlejning af joller – SB foreslog i stedet Havlykke, der vil være velegnet til
formålet; e) nyt reglement for diget (udskudt pga. afbud fra Teknik- og Miljøudvalget til møde med
bestyrelsen d.d.)
- Samarbejdet med Thomas, opsynsmanden, fungerer fint
- Strandrensningen, som kommunen står for, går i visse tilfælde for tæt på klitten.
Punkt 3 Meddelelser fra driftsudvalget
Intet nyt.
Punkt 4 Meddelelser fra kassereren v/ Søren Krighaar
Søren Krighaar har til bestyrelsens medlemmer udsendt råbalance for tiden indtil juni måned. Økonomien
ser fornuftig ud, men afspejler et forholdsvis lavt arbejdsmæssigt aktivitetsniveau (forventes øget i
efteråret). Der er siden 15. juni anvendt 240 timer fordelt på Lars (16 t) og Thomas (224 t).
Punkt 5 Meddelelser fra styregruppen for helhedsplan Marielyst
Der har ikke været afholdt møde siden sidst. Søren Bjerregaard har talt med Charlotte Wiberg – intet nyt.
Punkt 6 Meddelelser fra følgegruppen for Bøtøskoven v/ Jens Corneliussen
Da Jens havde meldt afbud til mødet, var der intet nyt under dette punkt.

Punkt 7 Meddelelser fra arbejdsduoen for stiftelse af landsforening for digelag i Danmark
Per Kamper Hansen har fundet en interessant hjemmeside tilhørende Uffe Nilsson, Slagelse. Har
efterfølgende mailet, men ikke fået respons. Arbejdet tager nu udgangspunkt i adresseliste fra
Kystdirektoratet (beror hos Søren Bjerregaard).
Punkt 8 Overskridelser af ejendomsskel på strækningen mellem Elkenøre Øvej og Havlykkevej
Til mødet forelå materiale udarbejdet af landinspektøren med oversigt over ejendomme, ejerforhold og
adskillige overskridelser af skel. Efter drøftelse enedes bestyrelsen om at lade udarbejde 2-3 forskelligt
lydende breve afhængigt af forholdene på den pågældende ejendom. HCM sender oplæg til formanden.
Punkt 9 Guldborgsund Kommune tilbyder at afholde omkostningen til op/nedgange på diget og til et
hegn langs digets fod langs Bøtøskoven mod at diget indgår i en vandrerute
Forslaget blev accepteret af bestyrelsen på betingelse, at digelaget får indflydelse på arbejdet enten ved
selv at udføre det – mod betaling – eller ved at aftale med en given entreprenør, hvordan arbejdet ønskes
udført. Hegnet langs digets fod ønskes etableret som digelagets øvrige hegning.
Punkt 10 Evaluering af retningslinjer og takster for erhvervsaktiviteter på digelagets ejendomme
Sven Andersen havde udsendt gældende retningslinjer mv. Enighed om at vi fortsætter som hidtil, indtil
kommunen ændrer sit beregningsgrundlag.
Punkt 11 Næste møde
Tirsdag den 3. oktober 2017 er der digesyn.
Næste bestyrelsesmøde fastsat til torsdag den 30. november 2017.
Punkt 12 Eventuelt
Sven Andersen orienterede kort om en ansøgning om etablering af forhindringsbane på stranden til foråret.

Mødet slut kl. 21.30
Ref. Hans Chr. Mortensen

