Det Falsterske Dige
Referat fra bestyrelsesmøde den 6. marts 2018 i Restaurant Oldfruen, Marielyst
Til stede var: Søren Bjerregaard, Søren Krighaar, Søren Piil, Sven Andersen, Finn Nonbo og Hans Chr.
Mortensen
Afbud fra: Per Kamper Hansen, Flemming Juul Mortensen og Jens Corneliussen
Indledningsvis havde formanden inviteret Ann-Marie Frydendal Sørensen fra landinspektørfirmaet
Geopartner. Formålet var at blive orienteret om et digitalt partsfordelingsprogram, som på sigt vil gøre det
billigere at ajourføre partsfordelingen.
Formanden bød velkommen.
Herefter præsenterede A-MFS kort sig selv og Geopartner. Hun omtalte samarbejdet med Bøtø Nor
Pumpelag og fortsatte med redegørelse for
- koncept til partsfordeling, herunder automatiserede processer og brug af registerdata
- arbejdsmetoder mv. med udgangspunkt i fx bonitet/kote/arealstørrelse.
A-MFS henviste til referencer fra 5 jyske kommuner, adskillige fynske pumpelag samt Bøtø Nor Pumpelag.
Der blev undervejs stillet opklarende spørgsmål fra bestyrelsen.
På spørgsmålet om økonomi i den foreslåede løsning angav A-MFS et éngangsbeløb for konceptet.
Flere deltagere gav udtryk for, at beløbene virkede voldsomme.
A-MFS vil se nærmere på muligheder/behov /økonomi og derefter melde tilbage til Søren Bjerregaard.
Hermed afsluttedes formødet, og bestyrelsesmødet gik i gang.
Efter forelæggelsen af det nye partsfordelingskoncept var der enighed om, at det nuværende system
fungerer hensigtsmæssigt, og der ses ikke at være grund til at indføre et nyt – og dyrere – system.
Formanden kontakter Geopartner og meddeler beslutningen.
Punkt 1 Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 30. november 2017
Ingen bemærkninger.
Punkt 2 Årsrapport 2017
Bestyrelsen fandt det ikke nødvendigt at gennemgå rapporten i sin helhed. Søren Krighaar fremlagde derfor
bemærkninger til enkelte punkter og svarede på opklarende spørgsmål. Rapporten udsendes til digital
underskrift.
Punkt 3 Budget 2019
Søren Krighaars forslag til budget gav ikke anledning til bemærkninger. Det udsendes til digital underskrift.
Punkt 4 Meddelelser fra formanden
- I fortsættelse af ansøgning om opstilling af bænk ud for Digeparken (de små sommerhuse ved
nedgangen fra Marielyst Strandvej) – som SB videresendte til bestyrelsens medlemmer mhp.
kommentarer – oplyste formanden, at tilbagemeldingerne ikke var entydige, og at han derfor ikke
har foretaget sig videre. Sagen tages op i forbindelse med digesynet den 8. maj.
- Deltagelse i naturprojekt som foreslået af projektleder Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune,
(ukrudtsbekæmpelse uden brug af Round-up) findes ikke umiddelbart hensigtsmæssigt.
- Frederik Cordes fra Guldborgsund Kommune har henvendt sig om etablering af trapper og ekstra
hegn mellem katastrofevejen og Bøtøskoven ved den nye indhegning. Formanden mente, vi bør

-

-

afvente Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse i reglement-sagen. Efter drøftelse var der
enighed om, at opsætning af hegn godt kan iværksættes som en første etape.
Klagesagen: Vi afventer stadig en melding fra nævnet, om klagen har opsættende virkning; men af
kystbeskyttelseshensyn fjernes skiltene ikke, selvom nævnet ikke følger vores anmodning.
Rikke Fabienke, Business Lolland-Falster, har indbudt til møde den 14. marts mhp. orientering om
muligheder for tilskud fra Nordea-fonden. Sven Andersen og SB deltager. SB foreslog et slæbested
ved Havlykke som et projekt, der kunne imødekomme ønske fra sejlerturister. Der var ikke
indvendinger mod dette.
Flügger har henvendt sig til formanden med tilbud om 15% til lagets medlemmer ved køb i firmaet.
SB har meddelt, at digelaget ikke har et adressekartotek over medlemmerne.
Formanden for Elkenøre Grundejerforening, Gitte Højsgaard, har ønsket at fratræde. Ny formand
er Arne Bruun.
På spørgsmål herom oplyste formanden, at sagen om skeldragning langs katastrofevejen ved
Elkenøre har ligget stille pga. klagesagen vedrørende reglementet.

Punkt 5 Meddelelser fra driftsudvalget
Seneste møde blev afholdt den 11.1.
- Bilen er synet: 4 nye dæk, ny brændstofslange.
- Opsynet fungerer fint. Opsynsmanden bruger en del tid på tømning af skraldespande mv. Det
drejer sig om i alt 144. Det drøftedes, om man skulle fjerne skraldestativerne; det ville mindske
sliddet på digekronen. På den anden side ville det formodentlig medføre en del spredt affald.
- Opsynsmanden er fortsat tilfreds med ansættelses- og arbejdsvilkår. Spørgsmålet om
arbejdsplanlægning – afvejning af opsyn og vedligeholdelsesarbejder – blev vendt.
Punkt 6 Daglig økonomi v/ Søren Krighaar
- Digelagets formue indsættes i tre forskellige banker i ulige størrelser.
- Timetallet for opsynsmanden og øvrige udgifter holdes på normalt niveau.
Punkt 7 Meddelelser fra styregruppen for helhedsplan Marielyst
Næste møde afholdes den 4. april 2018.
Punkt 8 Meddelelser fra følgegruppen for Bøtøskoven v/ Jens Corneliussen
Udsat.
Punkt 9 Orientering om tilladelser på strand og dige v/ Sven Andersen
SA fremlagde retningslinjer og redegjorde for to specifikke tilladelser – ”strandklub”-arrangementet (omtalt
i referat fra mødet den 30.11.2017) og et løbsarrangement.
Taksterne blev diskuteret. Søren Bjerregaard tilkendegav, at taksterne bør afspejle digelagets omkostninger
i forbindelse med det enkelte arrangement, afhængigt af om det finder sted på stranden eller på diget. På
stranden blev foreslået 500 kr. + depositum for nøgle og eventuel oprydning, og på diget 500 kr. for den
første time og 375 kr. for de følgende (omkostninger i forbindelse med opsyn).
Arrangementet Skt. Hans aften er gratis.
Sven Andersen reviderer forslaget og sender det efterfølgende til bestyrelsens medlemmer.
Punkt 10 Meddelelser fra arbejdsduoen for stiftelse af landsforening for digelag i Danmark
Intet nyt.
Punkt 11 Nyt maskinhus
Placeringen af et nyt maskinhus blev diskuteret. Der skal mageskiftes med nabo og tilkøbes yderligere jord.

Diverse tilbud på opførelsen af maskinhuset er indhentet. Søren Bjerregaard og Søren Krighaar arbejder
videre med sagen.

Punkt 12 Næste møde
Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 15.00 efter digesynet, der indledes kl. 09.00.
Punkt 13 Eventuelt
Intet.
Mødet slut kl. 23.20
Ref. Hans Chr. Mortensen

