Det Falsterske Dige
Referat fra bestyrelsesmøde den 17. juni 2018 kl. 08.30 i Idestrup Forsamlingshus, Kirkevej 19
Til stede var: Søren Bjerregaard, Søren Krighaar, Sven Andersen, Flemming Juul Mortensen, Jens
Corneliussen, Finn Nonbo, Per Kamper Hansen, Søren Piil og Hans Chr. Mortensen. Advokat Simon
Mortensen deltog fra kl. 09.10 med henblik på forberedelse af årsmødet.

Punkt 1 Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 8. maj 2017
Flemming Juul Mortensen bemærkede, at under pkt. 14 Eventuelt var omtalt et møde på rådhuset i
forbindelse med vandboringer: Det var ikke NIRAS, men Fonden for Teknologirådet, der stod for mødet.
Punkt 2 Meddelelser fra formanden
- Digets tilstand er OK. Opsynsmanden skal se på digelagets bænke; nogle skal males, på andre skal
der fjernes alger m.m.
- Skelpæle ved katastrofevejens nordlige forløb er fundet
- Bænk ved Marielyst Strandvej: Søren Bjerregaard har ikke hørt fra ejer
- Slæbested ved Bøtø: Der har ikke været nogen tilbagemelding fra ansøger
- Opsynsmanden har ikke registreret mange overtrædelser af reglementet
- Formanden rejste spørgsmålet, om vi generelt skal give dispensation til Skt. Hans arrangementer
fremover. En diskussion mundede ud i tilslutning til en sådan dispensation.
Punkt 3 Dispensationsansøgning for hjørne af hæk på vedligeholdelsesvejen
Ejerne af Skovduevejen 26, Elkenøre, har søgt om dispensation for del af deres hæk, der for 10 år siden er
plantet på digelagets areal.
Bestyrelsen besluttede at give dispensation til eksisterende hæk, indtil en nyplantet hæk i skel har nået en
højde på 0,75 m, dog maksimalt 10 år. Herefter fjernes eksisterende hæk fra digelagets areal.
HCM udarbejder udkast til svar.
Punkt 4 Bestyrelsens redegørelse
Søren Bjerregaard havde udarbejdet forslag til redegørelse, der blev gennemgået i overordnede træk.
Bestyrelsen tilsluttede sig redegørelsen.
Punkt 5 Næste møde
Tirsdag den 17. juli 2018.
Punkt 6 Eventuelt
Per Kamper Hansen foreslog et møde med landskabsarkitekt Philip Rasmussen. Han vil gerne –
uforpligtende – deltage i et møde vedrørende skitseforslag til overgangen for enden af Marielyst Strandvej.
Søren Bjerregaard og Flemming Juul Mortensen deltager.

Mødet slut kl. 09.50
Ref. Hans Chr. Mortensen

