Til samtlige medlemmer af Det Falsterske Digelag
Det har været et usædvanligt år. Covid19 indskrænkede forsamlingsfriheden. Årsmødet i juni blev
udsat. Det er siden blevet muligt at forsamles – men med afstand.
Der vil blive indkaldt til valg/eventuelt årsmøde den 11. oktober 2020 kl. 10.00 i Idestruphallen,
Kirkevej 19, 4872 Idestrup. Det vil ske ved annoncering i de lokale aviser og annonceblade samt på
digelagets hjemmeside www.detfalsterskedigelag.dk (jf. vedtægtens § 5.) Men allerede nu vil
bestyrelsen orientere om valget/mødet. Covid19 har medført, at vi skal tage visse forbehold.
A. Valg:
Hvis antallet af fremmødte overstiger, hvad der er tilladt, vil der blive foretaget valg til bestyrelsen
blandt forhåndstilmeldte kandidater i hvert af de tre områder: 1) Fastboende, Væggerløse Sogn, 2)
sommerhusejere, Væggerløse Sogn og 3) sommerhusejere, Idestrup Sogn. Man kan opstille som
kandidat ved henvendelse til formanden på s.e.bjerregaard@mail.dk senest den 30. september med
oplysning om navn, adresse (fastboende/sommerhusejer) og sogn.
Forhåndstilmeldte kandidater har mulighed for at præsentere sig selv på digelagets hjemmeside
www.detfalsterskedigelag.dk ; man kan indsende tekst på max. 1200 anslag inkl. mellemrum. På
valgdagen vil de fremmødte, der registreres som stemmeberettigede, kunne stemme på én kandidat i
hver af de tre ”områder”. Den kandidat, der i ”sit område” får flest stemmer, er valgt.
Hvem kan stemme?
Ejer du en ejendom og betaler digeskat af den, er du stemmeberettiget, når du møder personligt til
valget. Hvis to eller flere ejer en ejendom sammen, er kun én ejer stemmeberettiget. Selv om du ejer
flere ejendomme, har du kun 1 stemme. (Se mere på vores hjemmeside, Vedtægt, § 5)
Valgresultatet
Stemmesedlerne bliver talt op umiddelbart efter valgets afslutning. Resultatet vil blive meddelt de
tilstedeværende og pressen, samt blive lagt på digelagets hjemmeside.

B. Årsmøde:
Hvis antallet af fremmødte er inden for det tilladte, afvikles årsmødet som hidtil med dagsorden:
1. Dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Redegørelse fra bestyrelsen
4. Regnskab og budget

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Emner til drøftelse
8. Eventuelt.
Der er på nuværende tidspunkt tre emner til drøftelse:
1. ”Årsmødet anbefaler bestyrelsen for digelaget at trække stævningen af 11. februar 2020 mod
Miljø- og Fødevareklagenævnet og Guldborgsund Kommune tilbage og acceptere Nævnets
afgørelse af 14. august 2019 i klagesag 1002651 og kommunens påbud til digelaget af 23.
september 2019. Der skal ikke bruges flere penge eller energi på denne sag.”
2. ”Årsmødet anbefaler digelagets bestyrelse at iværksætte en renovering af digekronen, der sikrer
digekronen en sikker og farbar overflade for både almindeligt gående, rollatorbrugere,
kørestolsbrugere og cyklende à la det lollandske dige med 150 mm stabilgrus plus 50 mm slotsgrus
på toppen. Bestyrelsen anbefales som led i renoveringen at gå i dialog med Guldborgsund
Kommune om at få økonomisk støtte til renoveringen og om, hvordan renoveringen kan ske, så
digekronen eventuelt forhøjes som led i klimasikring af den.”
3. ”Årsmødet anbefaler bestyrelsen at gå i positiv dialog med Guldborgsund Kommune som
vedtægtsgiver for digelaget om, hvordan digelagets vedtægter kan demokratiseres, så
digeskatteyderne får mere direkte og reel indflydelse på digelagets virksomhed. Årsmødet vil finde
det uhensigtsmæssigt, hvis bestyrelsen sidder med korslagte arme og siger nej, nej og atter nej, hvis
kommunen starter en proces for at komme frem til mere demokratiske vedtægter.”
Forslagene er fremsendt af 12 navngivne medlemmer af ”Initiativgruppen vedr. Det Falsterske
Diges demokratisering og renovering” (tidligere: ”Initiativgruppen mod Det Falsterske Diges
forfald”).
Et mindretal i bestyrelsen, Per Kamper Hansen, oplyser, at han støtter de tre forslag.
Yderligere emner til drøftelse skal være indsendt til formanden senest den 4. oktober 2020.

Bestyrelsens bemærkninger
Forslag 1 Retssag
Hvem bestemmer over digelagets arealer: Det Falsterske Digelag eller Guldborgsund Kommune?
Kommunen (der også er myndighed på kystbeskyttelsesområdet!) har brugt naturbeskyttelsesloven
til at udnævne digekronen til ”en vej/sti i det åbne land” og derved åbnet for cykling (uden dog
direkte at tillade det!). Miljø- og Fødevareklagenævnet har i to (af tre) afgørelser accepteret denne

udlægning. Derfor har et flertal på 7 af 8 bestyrelsesmedlemmer indbragt sagen for domstolene. Og
vi har tænkt os at føre sagen til ende.
Forslag 2 Færdsel på digekronen
Et flertal i bestyrelsen har gennem årene arbejdet for at sikre, at diget – og forstrandsklitten - er
bedst muligt egnet som beskyttelse for det bagved liggende land. Hertil kommer, at vi – sammen
med kommunen - skal sikre adgangen til stranden. Adgang til fods på langs ad diget har gennem
tiden været accepteret. Dette i øvrigt i modsætning til langt de fleste diger i Danmark, hvor kun
færdsel på tværs til kysten er tilladt. At fremme trafik på langs ad diget ser vi ikke som en del af de
kystbeskyttelseshensyn, vi skal tage. Det skal i øvrigt bemærkes, at Kystdirektoratet, der har det
tekniske tilsyn, finder digets tilstand tilfredsstillende. Ej heller Guldborgsund Kommune har som
kystbeskyttelsesmyndighed haft noget at udsætte på vores varetagelse af opgaven.
Forslag 3 Ændring af gældende vedtægt
Fra Guldborgsund Kommunes side er det tidligere i år tilkendegivet, at man ikke finder tiden inde
til at ændre vedtægten, der senest er ændret i 2017.

Yderligere oplysninger, endelig dagsorden mv. vil som nævnt kunne ses på digelagets hjemmeside
www.detfalsterskedigelag.dk og vil blive annonceret i lokale medier.

På gensyn den 11. oktober i Idestrup!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Det Falsterske Digelag

