Det Falsterske Dige
Referat fra bestyrelsesmøde den 2. marts 2017 i Restaurant Oldfruen, Marielyst
Til stede var: Søren Bjerregaard, Søren Krighaar, Sven Andersen, Flemming Juul Mortensen, Jens
Corneliussen, Finn Nonbo, Flemming Jantzen og Hans Chr. Mortensen
Fraværende: Per Kamper Hansen
På grund af Per Kamper Hansens fravær besluttedes det at udsætte punkt 10.

Punkt 1 Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmøde den 29. november 2016
Flemming Juul Mortensen havde nogle præciseringer til punkt 7 Evaluering af Jyllandsturen samt til punkt 8
Forstærkning af diget ud for Marielyst Strandvej.
Herefter har punkt 7, 1. afsnit følgende ordlyd:
”Ribe og Rejsby diger er af en anden konstruktion end vores. De er bastante diger i store dimensioner,
opbygget af sand med en kappe af klæg og med et anderledes bagland end hér – landbrugsland, ikke
megen bebyggelse, ikke sommerhuse og derfor ikke meget slid af besøgende.”
Og punkt 8, sidste afsnit har følgende ordlyd:
”Bestyrelsen diskuterede forskellige løsninger:
1) Forhøjelse af diget
2) Genskabelse og beplantning af klitten
3) Ændret adgangsforløb over klitten.
Det blev besluttet at prioritere 2) Genskabelse og beplantning af klitten.”
Punkt 2 Meddelelser fra formanden
Højvandshændelsen den 4.-5. januar 2017:
- Vandet trak sig ikke tilbage, men stod højt i nogen tid. Der blev sat storsække med sten i
overgangen ved Marielyst Strandvej, ved Bøtø Strandvej og ved handicapnedgangen ved Dillet,
Gedesby
- Vandet nåede ikke helt op
- Formanden fik adskillige bekymrede opkald og mails
- Opdatering af hjemmeside prioriteredes ikke; det var arbejdet ved og på diget, der blev prioriteret
(men kan vi forbedre kommunikationen?)
- Politiet kontaktede Søren Bjerregaard flere gange i løbet af dagen
- Varslingen fungerede godt
- Især ved Dillet og ved Stouby Strandvej skylledes en del af sandet fra forstrandsklitten (ca. 5 m) ud.
Skader er delvist udbedret. Toxvig i Kystdirektoratet har på forespørgsel oplyst, at sandet bliver i
kystprofilet. Bevoksningen på digearealerne og forstrandsklitterne er af stor betydning
- Lerdækning er ikke anvendelig i denne sammenhæng
- Stormen efterlod en mængde drivtømmer.
Den første bådforankringsklods er udlejet.
Landvindingslaget Bøtø Nord har skiftet landinspektør (nu Jørgen Hansen). Vi har fortsat Carsten Kragh.
Bøtø Nord er i øvrigt i gang med revision af vandløbsregulativer.
Punkt 3 Meddelelser fra driftsudvalget
- Medarbejderne er p.t. Daniel, som er ny, arbejder på regning via vikarservice og er en god
arbejdskraft; Lars – også ny - er hyret ind og arbejder som selvstændig med eget
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virksomhedsnummer og fungerer også godt; samt Henning Gammel, der har været medhjælp i en
længere periode, og som fungerer som ”3. mand”.
Der er problemer med hundeluftere; det blev diskuteret, om reglerne medvirker til at skabe
konflikter.
Kan vi generelt gøre reglerne mere forståelige for brugerne? Sven Andersen foreslog, at vi kunne
udarbejde en illustreret folder, der bl.a. omfattede afsnit om ”dæktryk”, ”hundegravning”,
”blomsterplukning” mv.
Maskinparken er i god stand
Hegn ved ejendom i Elkenøre står på digelagets grund; ejer kontaktes.

Punkt 4 Meddelelser fra kassereren
Søren Krighaar oplyste, at erstatning for den ødelagte græsklipper er på vej.
Hvordan forvalter vi bedst vores formue? Baggrunden for spørgsmålet er, at de hidtidige aftaler udløber til
efteråret, hvorefter vi kan forvente en rente på 0,03%. Skal vi fortsætte med bankkonti eller anbringe
penge i fx obligationer? Søren Krighaar fik opbakning til at prøve at få en fastrenteaftale fx for 3 år.
Punkt 5 Meddelelser fra beredskabsgruppen v/Sven Andersen
Sven Andersen redegjorde for de seneste ændringer i beredskabsplanen.
Der var enkelte redaktionelle bemærkninger.
SA foreslår brev til samarbejdspartnerne med hovedbudskab: Planen ligger på vores hjemmeside…
Henvendelse til pressen (Folketidende) om planen og hvor den findes.
Sven Andersen retter planen til og følger op på ovenstående.
Bestyrelsen udtrykte anerkendelse for det store arbejde, der var udført med beredskabsplanen.
Punkt 6 Meddelelser fra styregruppen for helhedsplan Marielyst
Seneste møde i gruppen var den 23. februar.
Søren Bjerregaard oplyste, at der var afsat ½ mio kroner til at undersøge, hvordan man kan forbedre
”indgangen” til Marielyst og adgangen til stranden fra ”Strandstrøget”.
Flemming Jantzen fortalte, at der ikke er penge til egentlige projekter nu, men at der arbejdes mhp.
færdiggørelse inden budgetforhandlingerne i efteråret.
Søren Bjerregaard pointerede, at såfremt et projekt om forløbet fra Strandstrøget over diget til stranden
nyder fremme, skal diget forhøjes med min. ½ meter, idet overgangen skal have en bundkote på mindst
4,50 på digekronen, og sandet ved overgangen skal indkapsles med fx beton dækket med træ.
Linjeføring og materialer diskuteredes.
Søren Bjerregaard vil søge at arrangere et møde med arkitekten. Formanden og Flemming Juul Mortensen
vil deltage. Når datoen er fastlagt, vil øvrige interesserede bestyrelsesmedlemmer få mulighed for at være
med.
Flemming Jantzen omtalte forskellige muligheder for forløbet fra Gedser Landevej til Marielyst.
Inden Guldborgsund Kommune indkalder til nyt møde i styregruppen, skal Søren Bjerregaard høres om
mødedato, idet Sven Andersen ikke længere sidder i gruppen som suppleant.
Punkt 7 Årsrapporten 2016 v/kasserer Søren Krighaar
Søren Krighaar fremførte bemærkninger til enkelte punkter.
Resultatet er pænt; afspejler et lavere aktivitetsniveau end forudgående år.
Punkt 8 Budget 2018 v/kasserer Søren Krighaar
Ingen bemærkninger udover ønsket om ombygning/udvidelse af maskinhuset.
Punkt 9 Retningslinjer og takster for udlejning af stadepladser og for indtægtsgivende aktiviteter på
digelagets ejendom for sæsonen 2017 v/Sven Andersen

Sven Andersen nævnte, at vi hidtil har arbejdet med skyldigt hensyn til kommunal sammenlignelig
virksomhed. Derfor er vores grundgebyr i forbindelse med salg nedsat fra 4000 kr. til 1000 kr.
Øvrige ændringer er indarbejdet i de reviderede retningslinjer, som medtages i næste bestyrelsesmøde.
Punkt 10 Genfremsættelse af forslag om indkøb af flagstænger og flag, som skal placeres ved
overgangen for enden af Marielyst Strandvej v/ Per Kamper Hansen
Udsat.
Punkt 11 Præcisering af udbetaling af kørselsgodtgørelse og mødediæter i forbindelse med
bestyrelsesmøder og arrangementer
Punktet tages op igen med udgangspunkt i eksisterende ordning. Søren Krighaar udarbejder mødeoplæg.
Punkt 12 Næste møde
Digesyn 25. april 2017.
Næste bestyrelsesmøde 8. maj 2017.
Punkt 13 Eventuelt
- Sven Andersen bemærkede, at man havde reduceret digelagets repræsentation i styregruppen for
helhedsplan Marielyst. Han havde opfattet det, som var han ”blevet fyret”.
- SA efterspurgte revision af arbejdspladsvurdering i forhold til digelagets medarbejdere. Sagen tages
op.

Mødet slut kl. 22.35
Ref. Hans Chr. Mortensen

