
Det Falsterske Dige                                                     
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 31. august 2020 kl. 19.00 på Restaurant Oldfruen i Marielyst   
 
Til stede var: Søren Bjerregaard, Søren Krighaar, Sven Andersen, Benny Ellekjær, Søren Piil, Per Kamper 
Hansen og Hans Chr. Mortensen. 
Fraværende: Jens Corneliussen 
 
Punkt 1  Bemærkninger til referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 24. juni 2020 
Ingen bemærkninger. 
 
Punkt 2  Meddelelser fra formanden 

- SB har været i kontakt med Scandlines; muligt samarbejde om sandfodringsprojekt.  
- Nyt maskinhus: Jens Jørgen Jensen vil ikke sælge jordstykket, før der foreligger en landzone-

tilladelse til projektet. Kommunen kan ikke give landzonetilladelse, før vi har overtaget arealet. 
- Har fået henvendelse fra mæglerfirmaet Home. På en ejendom i Radbjerg er en servitut om 

digeskat, men den ligger uden for området. Servitutten ønskes aflyst. Formanden meddeler Home, 
at vi ikke har indvendinger mod at servitutten fjernes. 

- Fibia har sendt tilbud om oprettelse af fibernet ved maskinhuset. Opsynsmanden mener ikke, vi har 
behov for det. Vi siger nej tak. 

- Elkenøre: Nogle beboere er utilfredse med de store sten ved kysten. I tilknytning hertil skal COWI 
og SB mødes med Guldborgsund Kommune den 16. september for at drøfte sandfodring. 

- Projektgruppe Marielyst arbejder på at afslutte projektet nedover stranden, men mangler tilladelse 
fra Kystdirektoratet. 

- Formanden og Sven Andersen mødes den 11. september med firma, der arbejder med 
højvandssikring. 

- På baggrund af brugerundersøgelser skal der den 18. september være møde om Bøtøskoven med 
deltagelse af folk bag projektet, repræsentanter fra to grundejerforeninger og digelaget. Herfra 
deltager Søren Bjerregaard, Jens Corneliussen/Benny Ellekjær. 
  

Punkt 3  Meddelelser fra driftsudvalget 
Møde den 26. august med opsynsmanden: 

- Stadig travlt med at male  bomme, bænke mv. 
- Gør klar til græsslåning og udskiftning af hegn 
- Der har været mange gæster på diget og stranden 
- Vi har fjernet et skraldestativ ved Sildestrup; det blev brugt til husholdningsaffald 
- Ansøgning om gelænder ved trappe ved Drosselvej; opsættes ved lejlighed 
- Eventuelt ny trappe ved Dansk Folkeferie; SB kontakter Skanlux. 

 
Punkt 4  Økonomi v/Søren Krighaar 
SK afventer momsopgørelse. Den er skubbet til 1.3.2021 pga. corona. 
Nordea har rykket for legitimering af bestyrelsesmedlemmer. Søren bad om snarlig opfølgning.  
 
Punkt 5  Meddelelser fra følgegruppen for Bøtøskoven v/Jens Corneliussen 
Jens var ikke til stede, men Benny Ellekjær kunne oplyse, at der er fastsat møde til 1.9. 
 
Punkt 6  Orientering om tilladelser på strand og dige v/Sven Andersen 
SA nævnte indkomne ansøgninger om 

- løb i 2021 
- brug af metaldetektor 



- salg af pandekager (The Pancake Man) 
- filmoptagelse ved et tysk filmhold. 

 
Punkt 7  Orientering fra arbejdsduoen for stiftelse af landsforening for digelag i Danmark 
Intet nyt. 
 
Punkt 8  Status sandfodring 
Maya Maria Madslund, Guldborgsund Kommune, har sendt to sider med spørgsmål til detaljer i 
sandfodringsprojektet. Den 16. september om formiddagen mødes Maya Maria Madslund med Jens 
Bundesen, COWI, og Søren Bjerregaard. 
 
Punkt 9  Status stævningen af Nævnet og Kommunen 
Formanden har kontaktet Bech-Bruun, men har endnu ikke modtaget økonomisk status derfra.  
 
Punkt 10  Forberedelse af Årsmøde 2020 
Tid og sted ligger fast: Søndag den 11. oktober 2020 kl. 10.00 i Idestruphallen.  
Samtlige digeskatydere orienteres pr. brev, der påføres stregkode med henblik på identifikation ved 
fremmødet. HCM udarbejder forslag til brev. 
Der annonceres som tidligere år. 
Formanden foreslog advokat Morten Jensen, Advokatfirmaet Drachmann, som dirigent. Besluttet. 
Den seneste henvendelse fra ”Initiativgruppen vedr. Det Falsterske Diges demokratisering og renovering” 
(tidligere ”Initiativgruppen mod Det Falsterske Diges forfald”) drøftedes. 
Der var ikke bemærkninger til gruppens tre opstillede kandidater. Gruppens tre fremsendte forslag blev 
besluttet optaget på årsmødets dagsorden under ”Emner til drøftelse”. Forslagene omhandler  1) Stæv-
ningen mod Miljø- og Fødevareklagenævnet og Guldborgsund Kommune skal trækkes tilbage, 2) Iværk-
sættelse af renovering af digekronen og 3) Indlede dialog med Guldborgsund Kommune med henblik på 
demokratisering af digelagets vedtægt. 
HCM udarbejder forslag til svar. 
Efter drøftelse ønskede Per Kamper Hansen ført til referat, at han er enig i de af gruppen stillede forslag. 
 
Punkt 11  Materialer fra den gamle Storstrømsbro til forstærkning af diget 
SB har talt med Mads Boye Petersen fra forvaltningen i Guldborgsund Kommune og arbejder på at afholde 
møde med ham, Ole Jacobsen (også fra GK) og Philip Rasmussen (der af Vejdirektoratet er engageret til at 
afsætte materialerne) den 16.september, så  også Jens Bundesen, COWI, kan deltage. 
 
Punkt 12  Næste møde 
Digesyn den 29. september 2020. 
Næste bestyrelsesmøde afholdes formentligt i tilslutning til valget/årsmødet den 11. oktober. 
 
Punkt 13  Eventuelt 
Intet. 
 
Mødet slut kl. 22.00                                       
 
Ref. Hans Chr. Mortensen 


