DET FALSTERSKE DIGE
Referat fra bestyrelsesmøde d. 6.juli 2017 afholdt på Oldfruen.
Følgende deltog: Søren Bjerregaard, Sven Andersen, H.C.Mortensen, Flemming Juul Mortensen, Søren Piil,
Per Kamper Hansen og Finn Nonbo. Søren Krighaar deltog fra pkt. 4.
Afbud fra: Jens Corneliussen.
Inden mødet begyndte bød Søren Bjerregaard velkommen til nyt medlem Søren Piil og alle præsenterede
sig kort.

Dagsorden
Pkt. 1 Valg af formand
Søren Bjerregaard blev enstemmigt valgt.
Pkt. 2 Valg af kasserer
Søren Krighaar blev enstemmigt valgt
Pkt. 3 Valg af driftsudvalg og økonomiske rammer
Søren Bjerregaard og Søren Krighaar blev genvalgt og beløb på ca. 50000,00kr. kan stadig bruges
uden hele bestyrelsens godkendelse.
Pkt. 4 Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet afholdt d. 18.juni 2017.
Ingen bemærkninger.
Pkt. 5 Meddelelser fra formanden
Der har lige været en højvandshændelse, hvilket har medført at handicap-ramperne skulle
genplaceres (udføres af Guldborgsund kommune).
Ved Gedesby har det været nødvendigt af foretage strandrensning med rendegraver.
Ved politiet har vi fået en kontaktperson Morten A. Jensen.
Pkt. 6 Meddelelser fra driftsudvalget
Udvalget holdt møde 4.juli, digeopsynsmanden Thomas havde taget billeder af oplevelser i
området, som blev drøftet. Vi ønsker en dialog med kommunen ang. oprydning efter Sct. Hans, bl.a. blev
der bekadiget både klitter og digekrone af færdsel med rendegraver.
Ved Bøtøgård kørte man over diget, der vil herefter blive monteret låse på bomme. Der har været drøftet
evt, brug af drone til overvågning. Digeopsynsmanden føler ikke der er behov for denne løsning endnu.

Bomme ved Elkenøre har været fjernet. Ved overgangen Stoubystarnd placeres stolpe. Der har været kørsel
med ATV på strand. Strandrenser har kørt for tæt på klitten. Ved Bøtøskoven ændres kæde til bom. Der er
stadig behov for udvidelse af maskinhuset. Vi bekæmper myrer ved nogle trapper. Bænke placering
registreres af Sven Andersen.
Pkt. 7 Meddelelser fra kassereren v/Søren Krighaar
SK meddelelte af vi i maj/juni har haft ca. 265 vikartimer, samt lidt tid til vores faste medhjælper, så
budget kan næsten overholdes.
Pkt. 8 Meddelelser fra følgegruppen for helhedsplan Marielyst og behandling af arkitektens
skitseforslag til overgangen for enden af Marielyst Strandvej og videre ud i Østersøen.
Søren Bjerregaard og Flemming Juul Mortensen deltog i møde d. 21.maj, hvor Rikke Larsen fra ETN
Arkitekterne fortalte om byggeprojektet ved Marielyst Strandvej og om bygning på bagskråning,
gangarealet og badebro ved vandet. Da vi ikke kan se at der ikke er forbedring af digesikkerheden /
digekronens kote ændres til ca. 4,5m ( vi ønsker at der afholdes et møde med nogle af
bestyrelsesmedlemmerne, så der kan opnås tilfredshed hos begge parter, og det samtidigt kan godkendes
af kystinspektoratet.
Pkt. 9 Meddelelser fra beredskabsgruppen v/Sven Andersen
Beredskabsplanen er færdig og lagt på nettet, der mangler enkelte rettelser. Der har været afholdt møde
med politiet, hvor også det Lollandske dige deltog.
Pkt. 10 Meddelser fra følgegruppen for Bøtøskoven v/Jens Corneliussen
Der har ikke været afholdt møde
Pkt. 11 Meddelelser fra arbejdsduoen og Guldborsund Kommune om stiruter, delvist på digelagets
ejendom
Per Kamper Hansen havde undersøgt mulighederne om stiftelse af en landsforening for digelag.
Andre har ligeledes forsøgt at lave noget lignende. Hans Chr. Mortensen oplyste at det ikke var nemt, da
nogle diger er private og andre offentlige. Per Kamper vil til et kommende bestyrelsesmøde have undersøgt
noget mere konkret.
Pkt. 12 Muligt samarbejde med Naturfonden og Guldborgsund Kommune om stiruter, delvist på
digelagets ejendom
Søren Bjerregaard har haft dialog med Skov-og naturkonsulent Thyge Andersen ang. Projektet ved
Bøtøskoven. Vi ønsker at inden opstart etableres hegn ved digets fod (ca 3 km.) samt at der bliver etableret
trappe på diget ved udgange fra skoven til katastrofevejen, digelaget deltager gerne i et møde ang. dette.
Pkt. 13 Manglende overholdelse af ejendomsskel mellem Elkenøre Øvej og Havlykkevej
Vedr. problemer med skel fra Elkenøre Øvej og mod nord, igangsættes tilbud fra landinspektøren. Som
omfatter skellet langs diget.

Pkt. 14 Evaluering af årsmøde 2017
Alt forløb fint. Vi vil sandsynligvis holde det samme sted næste år.
Pkt. 15 Arbejdsopgaver for bestyrelsen frem til årsmøde 2018
Opgaver fordeles stadig på samme måde som sidste år.
Pkt. 16 Forslag om afholdelse af halvårlige møder med TM-udvalget i Guldborgsund Kommune.
Da kommunen ikke længere er repræsenteret i bestyrelsen, ønsker vi afholdelse af møde 2 gange
årligt. Første møde aftalt til 4.september før bestyrelsesmøde.
Pkt. 17 Næste møde
Mandag d. 4.sept. 2017 på Oldfruen
Digesyn 3.oktober 2017
Pkt. 18 Eventuelt
Intet.

Mødet slut 21,50
Referant : Finn Nonbo

