Det Falsterske Dige
Referat fra bestyrelsesmøde den 29. november 2016 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
Fraværende: Flemming Jantzen

Punkt 1 Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmøde den 31. august 2016
Ingen bemærkninger.
Punkt 2 Meddelelser fra formanden
a) Firmaet IDEBYG har - under renovering af toiletbygningen for enden af Sildestrup Øvej for Guldborgsund
Kommune – gravet en meter ind i digets fod og har lagt sandet hen over skråningen mod digekronen.
Ødelæggelsen af diget er stoppet. Kommunen er indstillet på at afholde udgiften til retablering.
b) Samme firma – IDEBYG – har i forbindelse med renovering af toiletbygning på Bøtøvej 147 anmodet om
nøgle til bommen for enden af Bøtø Strandvej, så de kan køre ad katastrofevejen til toiletbygningen, en
strækning på ca. 1 km. Det undersøges, om kommunen i stedet kan åbne bommen til stien fra Lupintorvet
til diget (oprindelige adgangsvej til toiletbygningen).
Punkt 3 Meddelelser fra driftsudvalget
Fra møde den 18. november:
- det påregnes at ansætte ny opsynsmand 1.3.2017
- der har været ansat ny vikar indtil 17. november
- Henning Gammel vil varetage opsynet i vinterperioden
- problemer med husholdningsaffald i stativerne på diget blev drøftet; et mærkat med teksten
”Husholdningsaffald – nej tak!” kunne være en mulighed. Formanden kontakter PVM-reklame
m.h.p. udformning.
Punkt 4 Meddelelser fra kassereren
Søren Krighaar oplyste, at aftalen med vores regnskabspartner, DLS, udløber ved årsskiftet. SK forsøger at
få en 3-årig aftale i hus frem for en 1-årig.
- Forbruget er ikke voldsomt for tiden – der forventes et positivt resultat i årets regnskab.
- Kørselsskemaer indsendes snarest – tak.
- I forbindelse med ekskursioner diskuteredes diæter. Såfremt indholdet af ekskursionen er af høj
faglig karakter, bør det udløse diæter. Spørgsmålet tages op i forud for den næste ekskursion.
Punkt 5 Meddelelser fra følgegruppen for helhedsplan Marielyst
Intet nyt.
Punkt 6 Meddelelser fra beredskabsgruppen v/Sven Andersen
Seneste møde i gruppen var den 24. november. Arbejdet med beredskabsplanen fortsætter.
Hjemmeværnet kan skrives ind i planen, ligesom tv-overvågning i kritiske perioder er OK.
Der havde været diskussion om evakuering.
Sven Andersen foreslår en prøvealarmering i forbindelse med et bestyrelsesmøde i foråret.

Punkt 7 Evaluering af Jyllandsturen
Ribe og Rejsby diger er af en anden konstruktion end vores. De er bastante diger i store dimensioner
opbygget af klæg og med et anderledes bagland end hér – landbrugsland, ikke megen bebyggelse, ikke
sommerhuse.
Oksby dige er sammenligneligt med det falsterske dige. Konstruktion, bagland, påvirket af slid fra
fastboende og turister.
Forhold omkring beplantning og skiltning havde været lærerige. Det gælder også beskyttelse af klitten mod
menneskeskabt slid med bl.a. gangbroer af træ og græshalm.
Der burde etableres en interesseorganisation for digelag.
Ros til Finn Nonbo for arrangementet!
Punkt 8 Forstærkning af diget ud for Marielyst Strandvej
Som svar på digelagets henvendelse har Kystdirektoratet i brev af 25. oktober 2016 meddelt, at man ikke
kan medfinansiere en forhøjelse af diget, og at man i øvrigt finder det falsterske dige generelt godt
vedligeholdt.
Formanden har været i kontakt med Guldborgsund Kommune (Frederik Cordes). Hér er man henholdende
og vil gerne have beregninger på et konkret projekt, før man kan give et endeligt svar.
Bestyrelsen diskuterede forskellige løsninger:
1) Forhøjelse af diget
2) Genskabelse af klitten
3) Ændret adgangsforløb over klitten.
Det blev besluttet at prioritere 2) Genskabelse af klitten.
Punkt 9 Forslag om indkøb af fire flagstænger som skal stå ved hovedopgangen til diget og fire
Dannebrogsflag og fire flag med digelagets logo
Per Kamper Hansen – der havde stået bag sommerens flagning på diget – havde stillet forslaget for på den
måde at markere opgangen til diget ved Marielyst Strandvej, hvor de fleste strandgæster passerer i
sæsonen.
Forslaget affødte flere synspunkter om bl.a. æstetik, placering og pasning af flag. Der var ikke opbakning til
placering på diget: permanent turistflagning må foregå på kommunalt område.
Per Kamper Hansen fastholdt sit forslag.
Efter drøftelse enedes man om, at PKH kunne konkretisere et forslag om flagning i forbindelse med enkelte
arrangementer – fx Skt. Hans - i et af de næste møder. Bestyrelsen vil så tage endelig stilling.
Punkt 10 Næste møde
Næste møde er regnskabsmøde. Afholdes enten den 1. marts eller den 2. marts 2017 – kl. 18.00.
Punkt 11 Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Mødet slut kl. 22.15
Ref. Hans Chr. Mortensen

