DET FALSTERSKE DIGE
Referat af årsmøde på ”Hotel Nørrevang” fredag den 16-06-2006 kl. 20.00.
Forud for mødets ordinære dagsorden bød formanden Søren Bjerregaard velkommen til
de fremmødte ca. 25 deltagere og præsenterede de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer samt bad om et øjebliks stilhed for at ære afdøde Benny
Jørgensens minde. – Det konstateredes, at der ikke var repræsentanter fra pressen til
stede, hvorefter man overgik til årsmødets ordinære dagsorden.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Valg af 2 stemmetællere.
Bestyrelsens redegørelse.
Regnskab.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
1 medlem vælges blandt ejere af fritidsgrunde fra Væggerløse Sogn.
Finn Nonbo modtager genvalg.
1 medlem vælges blandt fastboende fra Gedesby Sogn
Søren Krighaar modtager genvalg.

6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
Pkt. 1.
Bestyrelsens forslag til dirigent, H.C.Mortensen, godkendtes uden modkandidat. H.C.M.
takkede for valget og konstaterede at årsmødet var lovligt indvarslet i h.t. vedtægterne
under henvisning til rettidig annoncering i de lokale dagblade. Samtidig gjorde han
opmærksom på, at Benny Jørgensens dødsfald nødvendiggjorde en ændring i
dagsordenen og foreslog, at man indføjede et punkt 5.A.:
Suppleringsvalg for Benny Jørgensens resterende valgperiode. – Forslaget blev
vedtaget, hvorefter den ændrede dagsorden blev oplæst og man overgik til

Pkt. 2.
Valgt som stemmetællere blev Otto Rasmussen og Flemming Larsen.

Pkt. 3.
Søren Bjerregaard oplæste bestyrelsens redegørelse 2005, som følger:
Siden sidste årsmøde har der rundt om i verden været flere naturkatastrofer. Den som i
Danmark formentlig har haft størst opmærksomhed var da orkanen Katrina gik i land
lige øst million byen New Orleans i staten Louisiana, USA den 29. august 2005. Med en
vindhastighed på ca. 200 km/t anrettede den enorme ødelæggelser med mere end 1300
dræbte og skader som er opgjort til mindst 34,4 milliader amerikansk dollars.
En af årsagerne til at der blev så omfattende en oversvømmelse var opløsningen af
jorden omkring de høje betonplader som var nedgravet i flere meters dybde. Presset fra
vandet gjorde at den opblødte jord ikke kunne holde pladerne på plads og de skred
mange meter tilbage og derved var der åbnet for den helt store oversvømmelse.
Nu vil nogle så tænke, hvad har det med vores dige at gøre? Det som har vist sig ved
mange digebrud er, at digerne mister stabiliteten ved længerevarende vandpåvirkning.
Det er ikke nok at have et højt dige, det skal også dimensioneres efter vandopblødning
og de byggematerialer man har til rådighed så det ikke bare sejler væk.

Digets tilstand
Året der er gået har været nænsomt ved vores dige. Østersøen har vist sig fra sin gode
side og derved har der været mulighed for at opbygge et stærkere forstrandsdige af
marehalm og tilblæst sand og derved har vi noget materiale til at stoppe vandet med
næste gang vi får en vandstandsstigning. Desværre opbygger det ikke jævnt langs hele
diget.
Man kan efterhånden se på diget, at der kommer flere besøgende. Bevoksningen ser træt
ud flere steder, og græsset når ikke at blive genskabt mellem højsæsonerne. Mange
benytter diget til deres daglige motionsture hele året, så vi vil bede hundeluftere om at
tænke over at det er et dige de går på.
Ved Gedesby har vi udlagt 54 kubikmeter lergrus på digekronen. Det rakte til 200 meter
på digekronen. Vi forsætter med lægge lergrus på digekronen, idet der flere steder er
slidt hul i lerlaget så sandet på digekronen ligger helt ubeskyttet. Vi har med

kystdirektoratet hjælp, fået miljøstyrelsen tilladelse til at benytte kemikaliet MCPA på
diget mod uønskede træer og buske. I de senere år har vi kun benyttet glyphosat og da
det ikke er selektivt har vi brugt meget tid på at undgå skader på nytteplanterne. Vi
bruger fortsat meget tid på rydde op foran Bøtø skoven. Der står stadigt nogle træstød og
så er der en del gyvel som er gået ud. Det skal også fjernes.

Digets inventar
Bænkene på diget står meget udsatte og derfor har vi skiftet træet i 6 af dem. På siderne
af overkørslen for enden af Marielyst Strandvej har der stået et stakit af træ. Det har vi
fjernet, da det var rådnet op. I første omgang vil vi ikke sætte et nyt op, men se om
publikum følger asfalt -nedgangen til stranden. Omkring toiletbygningen er vi ved at
lave et nyt rækværk, da det gamle var dårligt. Trådhegnet neden for diget reparere vi på
jævnligt, da egetræspælene rådner for til sidst at vælte. Ialt har vi nedgravet 500 nye
pæle

Digelagets driftmateriel
Digelaget har købt en ny buskrydder, da den gamle var til reparation hver anden dag. Det
var for dyrt, både med reparationen og den spildte arbejdstid.
Traktoren har fået nye helsvejsede fælge med bredere dæk, idet de gamle dæk blev
skåret op på siderne når vi ramte en trærod skjult i græsset. De gamle fælge revnede hele
tiden, fordi vægten fra vores græsslåmaskine var for stor.
Ellers er alt i maskinhuset ved det gamle.

Digelagets administration
Bestyrelsen besluttede ved konstitueringen, at fortsætte med et forretningsudvalg på 4
bestyrelsesmedlemmer. FU mødes en gang hver måned i maskinhuset, hvor man
sammen med opsynsmanden drøfter situationen på digelagets ejendom. Umiddelbart før
hvert møde gennemkøre et FU- medlem sammen med opsynsmanden hele diget.
Bestyrelsen besluttede ved konstitueringen også at fortsætte med 3- mandsudvalget.
Dette udvalg arbejder udelukkende med forhold af juridisk karakter på digelagets
ejendom.

I februar måned 2006 ønskede vores regnskabsfører af personlige grunde at blive løst fra
jobbet som regnskabsfører. Bestyrelsen besluttede at ansætte Søren Krighaar som
kasserer. Sørens opgave består i at betale regningerne og udbetale løn til
opsynsmændene og derefter sende bilagene til revisoren som så konterer dem og sender
bestyrelsen en kvartalsrapport. Sammenlagt skulle det blive lidt billigere end før.

Digelagets økonomi
Digelaget har igen fået et underskud i resultatopgørelsen efter et enkelt år med
overskud.. Selve driften og administrationen af diget har ellers gået godt med besparelser
flere steder, men da renten jo er steget er kursen på vores beholdninger faldet og det slår
igennem i vores regnskab med det samme. Da renten højest sandsynligt vil stige
yderligere og katastrofefondens værdi skal bevares er vi nød til at sætte beløbet pr. part
op fra 0,21 kr. til 0,22 kr. For et sommerhus bliver digebidraget på kr. 83,60 dertil skal
lægges moms.
Arbejdsopgaver i digelaget
Kystdirektoratet har skrevet til digelaget at vi bør igangsætte en planlægning af
belægningen på digekronen over en kortere årrække, så det arbejder vi med for
øjeblikket.
Umiddelbart efter årsmødet vil der komme en påtale til de lodsejere langs
katastrofevejen som lader deres bevoksning gro langt ud over katastrofevejen. Digelaget
ejer et 7,5 meter bredt område mellem diget og sommerhusene, men mange steder gror
træerne så langt ud at et køretøj ikke kan passere.
Bestyrelsen arbejder lige nu på at forskønne forholdene omkring vores toilet bygning
ved Marielyst Strandvej. Kommunen har lovet os asfalt til nedgangen, da digelaget
ifølge reglementet kun skal sørge for en macadamiseret overkørsel.
Bestyrelsen har nu et par år håndhævet reglementets § 4 vedrørende både på digelagets
område. Det har været annonceret i L-F Folketidende, men da ikke alle læser avisen har
vi ladet fremstille nogle klistermærker til at påføre bådene. Derved er der ingen
undskyldning for at ikke at være informeret.
Digelaget har nu et stykke tid arbejdet med oplysningsskilte til publikum på diget. Skilte
som fortæller om fortiden og om digets konstruktion, således at publikum tænker over,
hvad de går på. Pengene skal tages fra vores almenfond.
Almenfond har i år kun været brugt til reparation af cykelstien i nord og til forbedringer
af adgangsforholdende for de handicappede. Hvis der sidder nogle med en god ide

hvortil man kunne bruge nogle penge, vil bestyrelsen være lydhør. Eneste krav er at det
skal komme mange til gode og ikke være til gene for andre.
Omkring stranden og tangproblematikken kan bestyrelsen oplyse at vi har deltaget i et
møde på Møn og hos Sydfalster Kommune, hvor vi har meddelt at vi vil være
behjælpelige i den udstrækning vores materiel og arbejdskraft rækker.
På stranden arbejder vi videre med at konstruere en ny harve til bekæmpelse af Sodaurt
og Strandmælde. Harven er en såkaldt tallerkenharve, som arbejder efter et andet princip
end vores stubharve. Så må vi se hvordan det går.
Digelaget har modtaget underretning om, at området syd for digets sydlige afslutning var
svagt, og at der kunne være risiko for, at havet herfra kunne trænge ind bag diget ved en
stormflod.
Digelaget havde derfor besluttet også at besigtige dette område sammen med
Kystdirektoratet på vores digesyn. Det kunne herved konstateres, at kystskrænten var
tilgroet, og at der således ikke var tegn på erosion. Endvidere er området ovenfor
skrænten forholdsvis højt i en ret bred bræmme. Fra digets sydende forløber en svag
højderyg i terrænet mod vest og sydvest ind til den højtliggende landevej. Det er
Kystdirektoratets umiddelbare vurdering, at området ikke indebærer en højere risiko for
gennembrud og overskylning end selve diget.
Herefter gav formanden de fremmødte mulighed for kommentarer og at stille opklarende
spørgsmål til redegørelsen, og der var efterfølgende en kortere debat.Kaj
Dreijer refererede til en undersøgelse, som Kystdirektoratet havde foretaget i 2001,
hvori det blev anført, at erosionen af høfder og skrænt i den allersydligste del af diget var
voldsom og med risiko for at kunne forårsage gennembrydning og oversvømmelse af de
bagved beliggende arealer. – Hertil svarede Søren Bjerregaard, at man i bestyrelsen følte
sig tryg i så henseende, idet Kystdirektoratets vurdering - bl.a. efter en af de seneste
inspektioner – har været, at dette område ikke vurderes at have en højere risiko for
gennembrud og overskylning end selve diget.
Svend Teilmann henviste til det stadigt stigende antal både på stranden i
sommerperioden og var bekendt med de gældende regler på området, men var i tvivl om,
hvorvidt placering af både på diget virkelig kunne forårsage varig skade.– Hertil svarede
Søren Bjerregaard, at bestyrelsens erfaringer i sådanne tilfælde viste tydelige tegn på
svækkelse af vegetationen, ligesom sandfygningen skabte problemer, men S.B. gjorde
samtidig opmærksom på, at man i bestyrelsen arbejder på, at bådejere også i
vintersæsonen skal have mulighed for at transportere deres båd til stranden for
søsætning.
Da der ikke var flere spørgsmål til redegørelsen gik man videre i dagsordenen.

Pkt. 4.
Årsrapport 2005 blev oplæst af Søren Krighaar , hvorefter der blev lejlighed til at
stille spørgsmål
til resultatopgørelsen. Arne Pedersen fik forklaret baggrunden for den årlige udgift til
landinspektøren samt den påkrævede årlige vækst af katastrofefondens midler.
Jørgen Laustsen bemærkede sig de store forskelle på de finansielle indtægter fra det
ene regnskabsår til det andet, men var godt klar over, at hverken bestyrelsen eller
Revision Syd har nogen mulighed for at påvirke kursreguleringerne på obligationer eller
rentesituationen som sådan.
Svend Teilmann spurgte til nødvendigheden af at have over 0,5 million kroner i
likvider ved årsskiftet, og det blev pointeret at dette skyldtes den særlige omstændighed,
at digelaget hvert år kort før årsskiftet fra Storstrøms Amt modtog 2.rate af den
opkrævede digeskat. –Spørgerne stillede sig tilfreds med besvarelserne og man overgik
til næste punkt på dagsordenen.

Pkt. 5.
Finn Nonbo blev genvalgt uden modkandidat blandt ejere af fritidsgrunde fra
Væggerløse Sogn.
Søren Krighaar blev genvalgt uden modkandidat blandt fastboende fra Gedesby Sogn.
Herefter overgik man til valghandlingen under
Pkt. 5.A.
Dirigenten nævnte bestyrelsens forslag, Frits Jensen, og forespurgte, om der var andre
forslag
til suppleringsvalg for afdøde Benny Jørgensens resterende valgperiode, hvorefterKaj
Dreijer bad om ordet og foreslog Jørgen Laustsen. Stemmetællerne slap dog for at
skulle i aktion hos de fremmødte 17 stemmeberettigede, idet dirigenten efter lidt
opklarende snak med den sidst foreslåede kandidat kunne konstatere, at denne var
stemmeberettiget på årsmødet, men derimod ikke valgbar.
Frits Jensen var herefter valgt uden modkandidat.

Pkt. 6.
Digelagets interne revisor, Jørgen Grum, havde måttet melde fra til årsmødet grundet
sygdom,
men var villig til at genopstille. J.G. blev genvalgt uden modkandidat

Pkt. 7.
Da ingen ønskede ordet under punktet ”Eventuelt” takkede dirigenten afslutningsvis de
fremmødte for god ro og orden på årsmødet. Bestyrelsesformanden supplerede med at
undskylde den til tider irriterende baggrundsmusik, og årsmøde 2005 var herefter
afsluttet.

Referent: Otto Rasmussen

