
Det Falsterske Dige                                                     
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 6. maj 2020 kl. 19.00 på Restaurant Oldfruen i Marielyst   
 
Til stede var: Søren Bjerregaard, Søren Krighaar, Sven Andersen, Benny Ellekjær, Jens Corneliussen, Søren 
Piil, Per Kamper Hansen og Hans Chr. Mortensen. 
 
Repræsentanter fra Initiativgruppen – en gruppe, der i pressen og på sociale medier har udtrykt 
utilfredshed med bestyrelsens forvaltning af diget – var inviteret til at fremlægge deres synspunkter, inden 
man gik over til dagsordenen. Gruppen – der består af 10 personer, og som har oplyst, at de bliver fulgt af 
1200 på Facebook - var repræsenteret ved Christian Schou (forstander for Højskolen Marielyst) og Henning 
Mussegaard (pensioneret pilot). Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig hver især for gæsterne. 
Christian Schou og Henning Mussegaard kom ind på emner som fremkommelighed på digekronen for folk i 
almindelighed og ældre og handicappede i særdeleshed, digelagets vedtægt, årsmødets indhold, cykling på 
diget – herunder årtiers strid mellem kommune/amt og digelaget - samt den igangværende retssag mod 
Miljø- og Fødevareklagenævnet og Guldborgsund Kommune. Man ønsker en dialog iværksat mellem 
kommune og digelag. Drøftelserne udmundede i, at Initiativgruppen vil udarbejde forslag til ny vedtægt, 
som vil blive fremsendt til digelagets bestyrelse. 
 
Punkt 1  Bemærkninger til referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 3. marts 2020 
Ingen bemærkninger. 
 
Punkt 2  Meddelelser fra formanden 

- Guldborgsund Kommune har udsat aftalt dialogmøde pga. corona  
- Højvandshændelse i det tidlige forår har trukket meget sand ud i området nord for Elkenøre Øvej 
- TDC har - ved firmaet Gravemesteren - fjernet et kabel i vandet ud for den sydlige ende af diget. 

  
Punkt 3  Meddelelser fra driftsudvalget 
Møde 1. marts; medhjælper Karl Viggo arbejder hjemmefra: 

- Bilen er synet 
- Bænk ved Tyttebærvej er opstillet; ros fra brugerne 
- Generelt meget slid fra cykler på siden af trapperne 
- Rester af halmballer skal fjernes 
- Besøgende fra Bøtøskoven slider meget på digets græsbeklædning ud for de nye trætrapper 
- Gangsti ved Gedesby er etableret 
- Intet nyt i forbindelse med maskinhuset. 

 
Punkt 4  Økonomi v/Søren Krighaar 
SK oplyste, at en stor del af indeståendet i Nordea er overført til Danske Bank. Tilbage står 750.000 kr. 
Eventuel investering tages op senere. 
Søren Krighaar udsender mail til bestyrelsens medlemmer med henblik på legitimering over for Nordea.  
På spørgsmål herom oplyste SK, at udgifterne til advokat foreløbig andrager ca. 100.000 kr. 
Formanden vil anmode Bech-Bruun om et estimat for de forventede udgifter. 
 
Punkt 5  Meddelelser fra følgegruppen for Bøtøskoven v/Jens Corneliussen 
Intet nyt. 
 
Punkt 6  Orientering om tilladelser på strand og dige v/Sven Andersen 
Ingen nye efter ansøgning fra STEF (Sydfalster Turisme- og Erhvervsforening ) i marts. 
Der vil senere komme mindre ændringer i retningslinjerne. 



Punkt 7  Orientering fra arbejdsduoen for stiftelse af landsforening for digelag i Danmark 
Intet nyt. 
 
Punkt 8  Status sandfodring 
Rohde Nielsen har givet tilbud (½ pris i juni måned, da man på det tidspunkt er i området). 
Vi samarbejder stadig med COWI og afventer svar fra Guldborgsund Kommune på vores ansøgning om 
tilladelse til sandfodring. 
 
Punkt 9  Status stævningen af Nævnet og Kommunen 
Kammeradvokaten har udarbejdet svarskrift til stævningen. Bech-Bruun  forventes at replicere i løbet af de 
nærmeste uger. 
 
Punkt 10  Risikovurdering af diget, udarbejdet af COWI, bestilt af Guldborgsund Kommune 
Diget indgår i stormflodsstrategien for kommunen. Den udsendte oversigt blev diskuteret. 
 
Punkt 11  Drøftelse af tiltag til imødegåelse af klimaforandringer 
Formanden har i samarbejde med COWI vendt mulighederne for mere sandfodring samt forstærkning af 
selve diget. Hvad det sidste angår, er der problemer med profilet. 
 
Punkt 12  Drøftelse af møde med repræsentanter for Initiativgruppen 
De fremførte synspunkter blev diskuteret. Gruppen havde indsendt forslag til Guldborgsund Kommune 
vedrørende fortolkning af digelagets vedtægt (forventes behandlet i kommunen den 28.5.). Vi afventer 
gruppens forslag til ny vedtægt. Per Kamper Hansen ønskede ført til referat: ”Jeg synes, vi godt kan se på 
revision af vedtægten” (efter den 28.5.). 
 
Punkt 13  Kommunen ønsker at færdiggøre helhedsplanen for Marielyst med badebro og rampe 
Vi har tidligere behandlet sagen. Bemærkning om, at rampe og bro skal fjernes i perioden 1. november til 1. 
marts. Placering skal tage hensyn til eksisterende hegn. Formanden tjekker tidligere svar i sagen. 
 
Punkt 14  Forberedelse af årsmøde 2020 
Idestrup Forsamlingshus er reserveret. Dirigent – Simon Mortensen – er kontaktet. 
På valg i år er:  
Bestyrelsesmedlemmer: 
Per Kamper Hansen, fastboende i Væggerløse Sogn – villig til genvalg 
Kandidat efter Finn Nonbo – fritidshusejer i Væggerløse Sogn 
Hans Chr. Mortensen, fritidshusejer i Idestrup Sogn – villig til genvalg 
Revisor: 
Kaj Jørgensen – villig til genvalg. 
 
Punkt 15  Næste møde 
Tirsdag den 19. maj 2020 kl. 19.00 (hvis årsmødet kan gennemføres). 
 
Punkt 16  Eventuelt 
Intet.  
 
Mødet slut kl. 22.35                                       
 
Ref. Hans Chr. Mortensen 


