Det Falsterske Dige
Årsmøde 2008
Fredag den 20. juni kl. 20.00 på Hotel Nørrevang, Marielyst

Referat

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

Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Bestyrelsens redegørelse
Regnskab
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
1 medlem vælges blandt de fastboende fra Idestrup Sogn
Søren Bjerregaard modtager genvalg
1 medlem vælges blandt ejere af fritidsgrunde fra Væggerløse Sogn
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Digelagets årsmøde havde samlet 74 deltagere, heraf 46 stemmeberettigede.
Formanden, Søren Bjerregaard, bød velkommen til mødet. Han præsenterede de tilstedeværende
medlemmer af bestyrelsen samt digeopsynsmanden og konstaterede ved forespørgsel til salen, at
der ikke var repræsentanter fra pressen til stede. Kaj Dreijer ønskede et forslag om arbejde med
ændring af vedtægter optaget som pkt. 3 a. Stig Andersen ønskede – på baggrund af to af ham
indsendte forslag om cykling på katastrofevejen og placering af bænke ved digekronen – en
diskussion af udarbejdelse af dagsordenen. Formanden redegjorde kort for det hidtidige arbejde
med vedtægter og udarbejdelse af ændringer og afsluttede med at overlade beslutningen om placering af forslagene på dagsordenen til årsmødets dirigent.
Pkt. 1 Valg af dirigent
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Jørgen Grum, der blev valgt.
Dirigenten konstaterede at årsmødet var lovligt indvarslet jf. vedtægterne.
Stig Andersen, Bøtø spurgte om der var en forretningsorden for mødets afvikling. Formanden
oplyste at det var der ikke. Kaj Dreijer, Sildestrup efterlyste annoncering i flere annonceblade.
Formanden oplyste at annonceringen var i overensstemmelse med vedtægtens § 5.
Pkt. 2 Valg af 2 stemmetællere
Arne Nymand og Leif Petersen blev valgt.
Stig Andersen gjorde opmærksom på de fremførte forslag til dagsorden. Kaj Dreijer ønskede
forslagene taget op umiddelbart efter formandens beretning. Arne Nymand, Elkenøre konstaterede
at mødet er et valgmøde, hvor der vælges medlemmer til bestyrelsen, men formodede at eventuelle
forslag bringes videre til kommunen?
Dirigenten foreslog at forslagenes placering på dagsordenen blev taget op efter formandens
beretning.
Pkt. 3 Bestyrelsens redegørelse
Bestyrelsens redegørelse blev fremlagt af formanden, Søren Bjerregaard, således:
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”Bestyrelsen har i år besluttet at udvide ledelsesberetningen, som kan læses på side 5 i årsrapporten.
Dette er sket efter ønske fra sidste års årsmøde med håbet om, at flere af vores medlemmer får et
indblik i, hvad der sker i digelaget. Fjorten dage før årsmødet har medlemmerne mulighed for at få
et trykt eksemplar af årsrapporten udleveret af opsynsmanden. Der er kun udleveret 4 stk. i år. Da
årsrapporten også kan hentes på digelagets hjemmeside, er der sikkert mange, der har hentet den
der. Bestyrelsen har også besluttet at lægge nyhedsbreve ud på vores hjemmeside. Foreløbig er der
udlagt 2 nyhedsbreve i henholdsvis efteråret 2007 og foråret 2008, så man derigennem har
mulighed i at følge med i, hvad der sker i digelaget.
Digets tilstand
Onsdag den 2. maj 2007 afholdtes digesyn med deltagelse af digelagets nye digeingeniør, Holger
Toxvig, Kystdirektoratet. Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at såvel digeskråningen som
klitter var intakte og i god vedligeholdelsesstand. Ved Sildestrup Strand havde en lodsejer gravet et
hul i klitterne for at skaffe udsigt. Digelaget har lukket hullet ved hjælp af halmballer og sand.
Bekæmpelse af uønsket vækst med MCPA har ikke alle steder været succesfuld. Bekæmpelsen skal
fortsættes og kombineres med en ekstra slåning, hvor det kan lade sig gøre.
På nogle strækninger, hvor græsvæksten er relativ svag, vil digelaget slå græsset to gange i løbet af
vækstsæsonen for at fremme væksten af sideskud og derved få et tættere græslag.
Sliddet på digekronen kommer hovedsageligt fra affaldsbilernes kørsel. Digelaget har gode
resultater med forstærkning af digekronen med en blanding af ler, grus og sten, der tromles og
vibreres.
Der er efterhånden opsat en del private bænke, både på diget og i klitterne. Der er enighed mellem
kystdirektoratet og digelaget om, at bænke kun opsættes af digelaget, og at de private bænke kræves
fjernet. For at imødekomme ønsket om at sidde i klitterne vil laget opsætte et mindre antal bænke
her.
Turisternes slid på klitterne blev diskuteret. Digeingeniøren orienterede om anvendelse af halm på
den jyske vestkyst til stabilisering af de mest benyttede stier gennem klitterne.
Digesynet gav ikke anledning til yderlige bemærkninger.
Mandag den 1. oktober 2007 afholdtes efterårets digesyn med deltagelse af Holger Toxvig,
Kystdirektoratet. Forstærkningen af digekronen med lergrus blev besigtiget. Helt mod syd er der
sprøjtet med MCPA, men det har ikke virket på roserne. Nedvisning med Round Up blev drøftet. Et
område med siv og et andet område med brombær er slået tre gange. Det ser ud til at have virket,
idet der er kommet mere vækst i græsset. Ved Sildestrup er der en strækning med erosion i
forstrandsdiget. Der er ikke foretaget noget, da forstrandsdiget er meget bredt netop der. Det kunne
ved besigtigelsen konstateres, at såvel digeskråning som klitter generelt var intakte og i god
vedligeholdelsesstand. Digesynet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.
I efteråret blev arbejdet med fornyelse af digekronens belægning på en 2,5 km lang strækning
påbegyndt efter anbefaling fra Kystdirektoratet, idet det gamle lerlag var væk, og sandet, som er
digets byggemateriale, lå uden beskyttelse. Det var oprindeligt planen, at lergruset skulle jævnes ud
og rotorharves med det samme, når det var kørt på, men da leret klistrede fast til dækkene på
traktoren medførte det, at vi trak en masse jord med ned på vejene i sommerhusområdet, hvilket
ikke var hensigtsmæssigt. Vi besluttede derfor at køre lergruset på diget på hele strækningen og
bagefter jævne det ud og rotorharve det. Da vi færdige med at køre de ca. 2600 tons jord på diget,
havde det fået så meget regn, at vi ikke kunne arbejde med lergruset, fordi det klistrede for meget.
Derudover var der mange store sten i jorden, som skulle fjernes med håndkraft. De lå gemt i den
jordbunke, som vi havde købt i Bjørup grusgrav. Det vi har lært her på den første strækning er, at
man ikke skal påbegynde en strækning, der er større end at man kan nå at jævne det ud med det
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samme, og at arbejdet simpelthen skal stoppes, hvis vejrudsigten lover ustadigt vejr. Så fremover vil
vi ikke lægge os fast på at nå en bestemt strækning på en bestemt tid. Jordarbejdet vil også blive
påbegyndt tidligere på året, så vi har flere dage med tørvejr at arbejde i. Nu er belægningen færdig i
den nordlige del af diget, hvor vi vil køre sand på leret for på den måde at undgå, at leret klistrer til
fodtøjet, når man færdes på diget. Næste etape bliver ved Gedesby Strand.
Ved overkørslerne afprøver vi en for os ny lerblanding, som skulle være god at gå på og som
samtidig ligger meget stabilt. Det foretrækkes frem for knust beton, der jo som bekendt har nogle
meget skarpe kanter. Men nu må vi se, om det holder på diget.
Katastrofevejen
Digelaget ejer et 7,5 meter bredt areal mellem digets fod og sommerhusene, i daglig tale kaldet
”Katastrofevejen”. Digelaget erhvervede området ved ekspropriation i 1943. Desværre bliver de
levende hegn på de tilstødende grunde ikke holdt i overensstemmelse med forskrifterne i
hegnsloven. Da digelaget af arbejdsmæssige årsager skal køre på katastrofevejen, er det nødvendigt
at bevoksningen langs vejen holdes, så vejen er farbar og ikke beskadiger digelagets maskiner. Da
hegnssyn er en langsommelig og tidskrævende affære, besluttede bestyrelsen i denne omgang at
studse hegnene langs hele diget for egen regning efter annoncering i de lokale medier. For
øjeblikket beskærer og fliser vi ude ved Bøtø Skoven. Dette gøres efter aftale med Bøtø Skovens
ejer og er omkostningsfrit for digelaget.
Stranden
Projekt ”SAND”, som digelaget har deltaget i, er nu afsluttet uden at vi har fået løst problemet med
det såkaldte fedtemøj, som ind imellem skyller op på stranden i store mængder. Vi undersøger for
øjeblikket, om der er tilslutning til at arbejde videre med fedtemøj-problemet og er i kontakt med en
ansat fra Vordingborg Kommune, hvor der arbejdes med en teknik, der hedder pyrolyse.
De grønne stikkende planter på stranden er relativt nemme at bekæmpe, idet to harvninger med en
Lemken-harve fjerner planten og efterlader stranden uden spor.
Der er givet tilladelse til følgende aktiviteter på stranden: Salg af is på stranden for enden af
Marielyst Strandvej fra mobil bod, som skal fjernes hver dag. Tryg på stranden, som omhandler
badesikkerhed, opstilling af et livreddertårn for enden af Marielyst Strandvej, udlejning af
vandcykler, udlejning af solsenge og afvikling af to strandhåndboldstævner, begge uden for
skolernes sommerferie.
Digets inventar
Digelaget har i samarbejde med Guldborgsund Museum (det tidligere Falsters Minder) arbejdet med
informationsskilte i størrelsen 60x84 cm, som skal stå henholdsvis ved Elkenøre, Sildestrup, Stovby
Klit, Marielyst, Bøtø og Gedesby. På grund af sygdom og omlæggelser er projektet desværre
forsinket, men nu har de meldt sig klar til at påtage sig opgaven igen. Skiltene skal informere om
fortiden og fortælle om digets opbygning.
Der er renoveret 8 bomme og opsat nye bænke. Bestyrelsen har været nødt til at opsætte 2 nye
cykelforbudsskilte ved Laksenborg på grund af tiltagende cykling på diget i området. Derudover
arbejdes der på en bedre skiltning ved nudiststranden ud for Bøtø Skoven.
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Digelagets driftsmateriel
I maskinhuset har vi fået udskiftet vores gamle traktor med frontlæsser med en ny og større traktor
ligeledes med frontlæsser, som bedre kan magte opgaverne på diget. Vi har ligeledes indkøbt en ny
vogn, som er udstyret med lavtryksdæk. Derved undgår vi store trykningsskader på diget, når vi
kører lergrus og laver andet forefaldende arbejde på diget.
Digelagets administration
Bestyrelsen besluttede ved konstitueringen at fortsætte med et forretningsudvalg (FU) på kun 3
bestyrelsesmedlemmer, idet Kurt Wilchen Petersen har overdraget sin ejendom til sin søn og derfor
var nødt til at forlade bestyrelsen før valgmødet. FU mødes en gang hver måned i maskinhuset, hvor
man sammen med opsynsmanden drøfter situationen på digelagets ejendom. Umiddelbart før hvert
møde kører et FU-medlem sammen med opsynsmanden på diget, hvor man gennemgår arbejdssedler og ser på det arbejde, som er udført.
Bestyrelsen besluttede også at fortsætte med 3-mandsudvalget. Dette udvalg arbejder udelukkende
med forhold af juridisk karakter på digelagets ejendom. Søren Krighaar fortsatte som kasserer.
Digelagets økonomi
Digelaget har 2007 fået et lille overskud i årets resultat. Overskuddet blev trukket ned af en meget
dårlig forrentning af vores opsparing, idet vi kun kom ud med finansielle indtægter på knap 13.000
kroner. Årsagen er igen i år store negative kursreguleringer og lave udbytter. Bestyrelsen har nu
solgt investeringsbeviserne i henholdsvis lange og mellemlange obligationer og har i stedet
investeret i ultrakorte obligationer, som baserer sig på Ciber 6 renten. Med den obligation får vi
meget lille kursregulering, men til gengæld er renten variabel. Selve driften og administrationen af
diget er ellers gået som forventet, men på grund af at vi pristalsregulerer vores 2 fonde, er der
opkrævet for lidt i digebidrag. Vi har dog stadig en positiv saldo på vores fri egenkapital.
Bestyrelsen har besluttet at fastholde prisen pr. part uændret i forhold til 2008. Det svarer til 0,29 kr
pr. part, hvilket for et sommerhus med 380 parter vil sige 110,20 kroner. Dertil skal lægges moms.
Årsagen til at det samlede lodsejerbidrag stiger i budgettet er, at digelaget til stadighed får flere
medlemmer i kraft af nye udstykninger.
Bestyrelsen har besluttet at almenfonden skal betale for færdiggørelsen af anlægget og
beplantningen for enden af Marielyst Strandvej. Fornyelsen løber sammenlagt op i kr 12.952.
Diget i fremtiden
Formanden og opsynsmanden deltog i april måned i en tur til Hannover, hvor vi var inviteret til at
se et kunstigt dige, bygget inde i verdens største bølgeanlæg. Det man ønsker med forsøget er at
finde ud af, hvordan et dige bliver nedbrudt, hvor hurtigt det sker og hvilken type bølger, der
ødelægger mest. Det var meget interessant at se bølgerne banke løs på diget med forskellig kraft og
med forskelligt interval. Diget var bygget af sand i en lidt stejlere profil end vores dige og med en
halv meter tyk marsk-lerkappe medbragt fra området syd for Esbjerg, hvorpå der var et kraftigt
græstæppe af en speciel digegræsblanding.
Det var en meget lærerig tur, hvor vi også udvekslede erfaringer med andre digelag fra det
vestjyske, idet vi var det eneste digelag øst for Lillebælt, der deltog.
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Det, man håber på, er ved forsøg at finde en billig måde at forstærke digerne på i Danmark, når man
ud i fremtiden forventer vandstandsstigninger på op til en halv meter.
Det Falsterske Digelag arbejder for øjeblikket på at finde ud af den forventede vandstandsstigning
ved vores dige og på at kende digets styrke i forhold til den påvirkning, som diget skal kunne
modstå. Desværre findes der ingen målinger på bølgerne i vores område, og da det er bølgerne, som
ødelægger diget, er det vigtigt at have sådanne data. Vi håber på at kunne få staten til at lave
sådanne målinger. Så må vi måske selv bekoste beregningerne på digets styrke. Heldigvis går der
nogle år, inden vandstandsstigningerne i de forskellige beregninger skulle indtræffe.”

Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål / fremføre bemærkninger til redegørelsen.
Stig Valeur Jensen, Stovby Klit: Hvad er fedtemøj?
Kaj Dreijer, Sildestrup udtrykte betænkelighed ved det materiale fra Bjørup Grusgrav, der var
anvendt til forstærkning af digekronen.
Leif Petersen, Bøtø spurgte, hvem der skal betale for udbedringen af digekronen.
Birte Christiansen, Bøtø spurgte hvad 3-mandsudvalget beskæftiger sig med og ville vide mere om
slidlaget på digekronen.
Søren Bjerregaard forklarede at fedtemøj er et lag af opskyl på stranden – ikke tang, ikke ålegræs –
men et lag af øvrigt opskyllet materiale.
- Om det anvendte materiale på digekronen: Diget består af sand med et lerlag øverst. Færdslen har
slidt på dette lag, og derfor må vi udbedre det. Den blanding, vi har brugt, har vi tidligere anvendt,
og der er derfor tale om et ”genindkøb”. Vi betaler selv for lergruset, men vi skal have en ny
blanding. Vi ville gerne have andre til at være med til at betale udgifterne, men den seneste melding
fra Kystdirektoratet herom var negativ.
- 3-mandsudvalget arbejder med vedtægter, juridiske forhold, tilkendegivelser fra myndigheder, hér
først og fremmest kommunen.
- Slidlaget på diget består af et lerlag og et græstæppe. Nogle steder er digekronen slidt igennem.
Lissie Thiim, Sildestrup mente at arbejdet med belægningen skulle have været stoppet, da man
fandt ud af at materialet var for dårligt. Syntes ikke formandens forklaring var god nok. Vi skal vel
have det bedst mulige materiale?
Kaj Dreijer: Trappen ud for min ejendom er blevet for kort. Den fik ekstra trin for 15 år siden. KD
mente at digekronen var blevet forhøjet, fordi sand er blæst op. Har man gravet for at finde det
oprindelige lerlag?
Lissie Thiim: Hvornår konstaterede I at materialet var for dårligt?
Poul Erik Christiansen, Bøtø sagde, at der var forskel på digekronen og katastrofevejen.
Katastrofevejen er ikke egnet til kørsel, hvorimod digekronen anvendes til kørsel. Foreslog
asfaltering.
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Søren Bjerregaard sagde om materialet, at der var sten i blandingen, og det havde været et problem.
Blandingen blev i øvrigt valgt i samråd med Kystdirektoratet. Stabilgrus er ikke godt til kystbeskyttelse.
- Om Kaj Dreijers trappe: Digeopsynsmanden vil tage kontakt! Understregede at digekronen ikke er
blevet højere.
Eyvind Stonor, Gedesby havde ros til bestyrelsen: Godt I følger med! Hold fast i at der ikke skal
være cykling på digekronen!
Søren Bjerregaard sagde at katastrofevejen er eksproprieret til arbejdskørsel. Hvis man vil bruge
den til andet, så er det i orden.
Evy Larsen, Laxenborg syntes at udbedringen af diget var i orden.
Lissie Thiim havde forstået af Kystdirektoratets rapport, at der var enighed om at fjerne private
bænke. Hvorfor skal private bænke fjernes? Hvornår? Hvordan?
Hvad angår opstilling af nye bænke, fandt LT, at de ikke måtte placeres med ryggen mod
digekronen. Og når digelaget opsætter nye bænke, så skal de vedligeholdes. Havde dokumentation
for at det ikke altid var tilfældet, bl.a. ved Gyvelvænget.
Kaj Dreijer mente at det var uden betydning for digekronen, om bænkene blev placeret foran eller
bag kronen.
Søren Bjerregaard oplyste at starten på diskussionen om bænke var, at man på et digesyn havde
konstateret at der var placeret en bænk med fliser ved Bøtø. Bestyrelsen er klar over at der på
digekronen er bænke, som ikke ligner digelagets, især i den nordlige del af diget. Det giver
problemer ved græsslåning; traktorens arm skal være utroligt lang for at kunne udføre arbejdet, når
der skal tages hensyn til bænkene. Den førnævnte bænk er genstand for en igangværende retssag.
Den forventes afsluttet efter sommerferien.
Ebbe Edvardsen, Marielyst fandt at mange af betontrapperne var farlige. Hvem reparerer dem, og
hvem skal betale?
Birte Christiansen spurgte til afstemningsresultatet om cykling på diget og ville vide mere om
nyhedsbrevene.
Stig Andersen, Bøtø bemærkede, at Lissie Thiim havde stillet nogle præcise spørgsmål, men hun
havde ikke fået dokumenterede svar. SA kunne herudover oplyse, at der var fastsat afsluttende
møde i den nævnte retssag den 14. oktober.
Søren Bjerregaard oplyste om bænkenes placering, at Kystdirektoratets repræsentant havde givet
udtryk for at en placering landværts digekronen er ”gal”.
- Hvad angår trapper, vedligeholder digelaget de fælles trapper ved opgangene. ”Private” trapper
kan vi ikke tage ansvar for. Hvis de er til skade for diget, fjerner vi dem. Trappen ved Sparkøbmanden vil vi se på!
- Afstemningsresultatet om cykling på digekronen blev i sin tid offentliggjort i Folketidende. Det
findes også i det materiale, der er omdelt hér i aften.
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Kaj Dreijer spurgte igen til reparation af trapper?
Lissie Thiim: Og renholdelse af bænke?
Søren Bjerregaard: Vi tager det op!
Ebbe Edvardsen: Tager I fat i de trapper?
Søren Bjerregaard: Ja, vi tager fat i trapperne ud for fællesopgangene.
Med disse bemærkninger blev bestyrelsens redegørelse godkendt.
Jørgen Grum: Jeg vil som dirigent optage de af Stig Andersen og Kaj Dreijer stillede forslag under
punktet Eventuelt.
Kaj Dreijer gav udtryk for, at han ikke kunne finde belæg for bestyrelsens adfærd mht.
dagsordenen.
Per Kamper Hansen, Marielyst: Dirigenten er valgt for at styre dette møde, og jeg har fuld tillid til
Jørgen Grums ledelse af mødet.
Pkt. 4 Regnskab
Søren Krighaar gennemgik årsrapport for 2007 med udgangspunkt i noterne i rapportens side 7.
Der blev herefter stillet spørgsmål fra salen.
Leif Petersen, Bøtø spurgte, om vi til næste år kunne diskutere forøget bidrag af hensyn til den
likvide beholdning?
Henning Stirring, Stovby Klit efterlyste procentangivelser i oversigten.
Arne Nymand: Har vi indflydelse på noget som helst? Hvorfor betale landinspektøren?
Søren Krighaar: Forslaget om at diskutere et højere bidrag tager vi til efterretning. Udgifterne til
landinspektør kan vi ikke selv styre.
Kaj Dreijer: Landinspektøren udarbejder også oversigt til landvindingslaget Bøtø Nord.
Søren Krighaar: Ja, og så vidt jeg ved, deler vi udgiften.
Søren Krighaar gennemgik herefter budget 2009.
Henning Stirring efterspurgte også hér en procentangivelse i opstillingen.
Søren Krighaar tog det til efterretning.
Regnskabet blev taget til efterretning, og efter en pause blev årsmødet genoptaget.
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Pkt. 5 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
a) 1 medlem valgt blandt de fastboende fra Idestrup Sogn:
Søren Bjerregaard blev genvalgt.
b) 1 medlem valgt blandt ejerne af fritidsgrunde fra Væggerløse Sogn: Per Kamper Hansen
foreslog Ebbe Edvardsen, der kort præsenterede sig selv; formand for grundejerforening, går
ind for cykling – dog ikke ud for sommerhusområderne. Henning Stirring foreslog Sven
Andersen, Marielyst. Sven Andersen havde sagt ja til at lade sig opstille, men kunne ikke
være til stede, da han p.t. er udsendt til Afghanistan. Henning Stirring kunne oplyse, at Sven
Andersen ikke går ind for cykling på digekronen. Eyvind Stonor mente at kunne se
opstillingen af Ebbe Edvardsen som led i Henning Kampers arbejde for at indføre cykling på
digekronen. Leif Petersen: Det drejer sig om at sikre området mod oversvømmelse! Og jeg
støtter Ebbe Edvardsen. Vilhelm Mogensen, Elkenøre støttede ligeledes Ebbe Edvardsen og
tilkendegav at han var stærk tilhænger af cykling. Der blev herefter foretaget afstemning: Af
de tilstedeværende 45 stemmeberettigede stemte 25 på Sven Andersen og 20 på Ebbe
Edvardsen. Sven Andersen blev således valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
Pkt. 6 Valg af revisor
Jørgen Grum blev genvalgt.
Pkt. 7 Eventuelt
Dirigenten gav sig selv ordet for at understrege, at årsmødet kun er et valgmøde. Men vedtægterne
trænger i den sammenhæng til en revision.
Kaj Dreijer redegjorde for det hidtidige arbejde med vedtægterne (der var gået i stå i amtets tid).
Foreslog nedsættelse af et særligt udvalg, hvis opgave skulle være at udarbejde forslag til ændrede
vedtægter, som kommunen herefter kunne tage stilling til.
Henning Kamper sagde at amtets kompetence var overgået til kommunen. Vi har henvendt os til
transportministeriet om spørgsmålet, og vi vil se på det i kommunens teknik- og miljøudvalg.
Tilføjede at årsmødet er et valgmøde, men der burde også være mulighed for i højere grad at
involvere deltagerne. Kommunen går snart i gang med nogle udkast, og hér vil digelagets bestyrelse
være en kraftig medspiller.
Kaj Dreijer fastholdt sit oprindelige forslag om et udvalg (som medspiller for kommunen).
Henning Stirring syntes, at digelagets bestyrelse skal tages med i arbejdet.
Stig Andersen fandt, at det var udtryk for dårlig kommunikation, når kun ca. 70 ud af 7000
medlemmer var til stede. Sagde om årsmødet som valgmøde: Det er det eneste møde, der afholdes
for digelagets medlemmer; det kan man ikke kalde demokratisk. Konstaterede at medlemmerne
åbenbart ikke skulle have nogen indflydelse.
Erik Østerholm, Sildestrup syntes at der er et godt samarbejde mellem grundejerforeningerne og
digelagets bestyrelse. Men diskussionen hér går for meget op i bænk ol. Mente at der er nogle
problemer ved den sydlige del af diget. Om projekt Sand: Fint at digelaget påtager sig at harve.
Synes der gøres et godt stykke arbejde såvel med beskyttelse af området som med at forbedre
stranden. Men så gerne at kommunen indgik i et bedre samarbejde med grundejerforeningerne.
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Henning Stirring nævnte som et eksempel på det gode samarbejde med digelaget et rækværk, der
var opsat af hensyn til en stærkt gangbesværet i Marielystområdet.
Stig Andersen påpegede at han havde rejst to forslag, dels om placering af bænke på diget, dels om
trafikken på katastrofevejen.
Per Kamper Hansen: Tak for støtten til Ebbe Edvardsen. Hvad er konsekvensen af at cykle på
diget?
Kirsten Egeskov, Gedesby tilkendegav, at hun ikke er interesseret i nogen form for cykling på
diget!
Arne Nymand medgav at årsmødet er et valgmøde, men fandt at bestyrelsen gerne må lytte til
mødedeltagernes forslag. Erklærede sig herudover som modstander af cykling.
Stig Valeur Jensen spurgte til afbrænding af Skt. Hans bål (førstkommende mandag aften).
Jørgen Grum oplyste, at beredskabschefen tager stilling til spørgsmålet mandag formiddag.
Eyvind Stonor var enig med Kirsten Egeskov i hendes modstand mod cykling.
Vilhelm Mogensen mente at cykling kunne gives fri bag Bøtøskoven.
Leif Petersen kunne ikke se problemer i cykling på diget.
Stig Andersen efterlyste tilkendegivelser om cykling på katastrofevejen.
Søren Bjerregaard: Klart nej ud for sommerhusene!
Kaj Dreijer nævnte forslag fra Birgitt Bjerre om en cykelsti på katastrofevejen.
Der var ikke yderligere spørgsmål eller bemærkninger.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Søren Bjerregaard: Tak til dirigenten, Jørgen Grum, tak til digelagets medlemmer. Bestyrelsen
konstituerer sig ved møde den 10. juli. Tak for i aften!

Referent: Hans Chr. Mortensen
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