Det Falsterske Dige
Referat fra bestyrelsesmøde den 30. november 2017 i Restaurant Oldfruen, Marielyst
Til stede var: Søren Bjerregaard, Søren Krighaar, Sven Andersen, Flemming Juul Mortensen, Jens
Corneliussen, Finn Nonbo og Hans Chr. Mortensen
Afbud fra: Per Kamper Hansen og Søren Piil
Indledningsvis havde formanden inviteret Janne Edvardsen og Annette Hansen fra STEF samt Rikke
Fabienke fra Business Lolland-Falster for at afdække og fremme samarbejdsområder.
Formanden bød velkommen. Herefter kort præsentation (deltagerne anføres i det følgende ved deres
initialer).
SA lagde for med et indlæg om baggrunden for tilladelser til arrangementer og gav konkrete eksempler,
herunder også på økonomien. Vi har fulgt kommunens praksis på området.
AH fremførte, at kommunen har ændret indstilling til betaling for torvepladser.
SA: Hvis det er tilfældet, er vi klar til at justere.
SB orienterede kort om digelagets økonomi, der beror på digeskat fra de ejendomme, der er beskyttet af
diget mod havet.
RF spurgte til mulighederne for at imødekomme ønsker til fremme af turismen, især i skuldersæsonen
(sæsonen forud for og efter højsæsonen). Nævnte eksempler fra Tyskland. Som konkret eksempel foreslog
RF en aften-event med spisning og musik for aldersgruppen 40+ (beach party eller strandklub).
SB gav udtryk for imødekommenhed over for samarbejdet.
FJM betonede vigtigheden af at passe på diget og klitterne.
JE og AH bemærkede, at man gerne vil generere omsætning i og til Marielyst-området.
Her fulgte en generel drøftelse af kommunikation – indbyrdes og udadtil for de enkelte parter. Man var
enige om at bibeholde kontakten.
I forbindelse med det ovenfor nævnte aftenarrangement vil SA/SB kontakte politiet om alkoholbevilling og
derefter give RF en tilbagemelding.
Formødet afsluttedes, gæsterne tog afsked og bestyrelsesmødet gik i gang.

Punkt 1 Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 4. september 2017
Ingen bemærkninger.
Punkt 2 Meddelelser fra formanden
- Vores tidligere opsynsmand, Bjarne T. Nielsen, døde en af de første dage i september. Der blev
sendt en bårebuket fra bestyrelsen til Bjarnes begravelse.
- Vi har modtaget regning fra landinspektøren for opmåling mv. i forbindelse med strækningen
Elkenøre Øvej – Havlykke. Beløbet overstiger det afgivne tilbud kendeligt.
- Formanden havde modtaget flere henvendelser i forbindelse med den opblussende debat for og
imod cykling på diget. Han oplæste et brev fra en digeskatyder - modstander af cykling.
- Omtalte kort indslaget i TV2 nyhederne, hvor der var bragt interviews med Søren Bjerregaard og
Flemming Jantzen.
Punkt 3 Meddelelser fra driftsudvalget
Seneste møde var afholdt den 28.11.
- Opsynsmanden har vægtet opsyn og renholdelse af diget (tømning af skraldespande mv.)
- Han har tilkendegivet tilfredshed med løn - og arbejdsvilkår

-

Der mangler stadig græsslåning på visse strækninger.

Punkt 4 Meddelelser fra kassereren v/ Søren Krighaar
- Landinspektøren har udarbejdet partsfordeling.
- Der har været begrænset arbejdsmæssig aktivitet delvis pga. vejret
- Digelagets fastrenteaftale er udløbet; formuen står nu på én konto i Nordea. Forskellige muligheder
for anbringelse drøftedes. Flemming Juul Mortensen og Finn Nonbo undersøger og melder tilbage
til Søren Krighaar.
- SK efterlyste skemaer med opgørelse over møder og kørsel.
Punkt 5 Meddelelser fra styregruppen for helhedsplan Marielyst
Møde den 8.11. Arkitekt Rikke Cora Larsen mødte ikke op.
Stemning for at midlerne fra kommunen bør anvendes på overgangen fra torvet til stranden – ikke i vandet.
Der er ressourcer til handicapforanstaltninger.
Punkt 6 Meddelelser fra følgegruppen for Bøtøskoven v/ Jens Corneliussen
På grund af fejl i mødeindkaldelse (dato og ugedag stemte ikke overens) deltog Jens ikke i det seneste
møde.
Vildheste er ankommet. Foderhus er indviet.
Punkt 7 Meddelelser fra arbejdsduoen for stiftelse af landsforening for digelag i Danmark
Intet nyt.
Punkt 8 Evaluering af møde med STEF og Business Lolland-Falster om samarbejde på digelagets
ejendomme
Alle gav udtryk for et positivt indtryk af mødets forløb.
Sven Andersen følger op på mulig alkoholbevilling hos politiet samt på kommunens regler for pladsleje.
Der er forskel på arrangementer på strand og på dige (depositum/nøgle).
Bestyrelsen vil øge antallet af møder mhp. at fremme samarbejdet.
Enkelte tilladelser diskuteredes.
Rikke Fabienke må arbejde videre med et interregional projekt på stranden ud for Marielyst Strandvej, som
skal ansøges i 2017 og vil indarbejde støjbegrænsning og fremkommelighed for badende i projektet.
Digelaget vil i 2018 modtage en ansøgning om projektet.
Punkt 9 Guldborgsund Kommunes forslag til reglement på diget og det videre forløb
Søren Bjerregaard refererede kort, hvad der hidtil er hændt. Herefter orientering om det videre forløb –
muligheder og risici. SB og HCM vil udarbejde brev til byrådets medlemmer, så det kan være dem i hænde
inden byrådsmødet den 14. december. Såfremt byrådet beslutter at vedtage det fra Teknik og
Miljøudvalget fremsendte forslag til nyt reglement, har formanden bemyndigelse fra bestyrelsen til at
påklage byrådets afgørelse. Af kystbeskyttelseshensyn vil de eksisterende skilte ikke blive nedtaget.
Punkt 10 Næste møde
Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 18.00
Punkt 11 Eventuelt
Intet.

Mødet slut kl. 22.30
Ref. Hans Chr. Mortensen

