Det Falsterske Dige
Referat fra bestyrelsesmøde den 11. oktober 2020 kl. 08.15 i Idestrup Forsamlingshus, Kirkevej 19
Til stede var: Søren Bjerregaard, Søren Krighaar, Sven Andersen, Benny Ellekjær, Søren Piil, Per Kamper
Hansen og Hans Chr. Mortensen. Herudover deltog advokat Morten Jensen (dirigent, årsmødet)
Fraværende: Jens Corneliussen havde meldt afbud.
Punkt 1 Bemærkninger til referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 31. august 2020
Ingen bemærkninger.
Punkt 2 Meddelelser fra formanden
- COWI og SB skulle mødes med Guldborgsund Kommune den 16. september for at drøfte
sandfodring. Mødet blev udsat til den 1. oktober. Kommunen meldte afbud. Philip Rasmussen har
efterfølgende (11.10.) sendt mail.
- Den 18. september blev der afholdt møde om Bøtøskoven med deltagelse af folk bag projektet,
repræsentanter fra to grundejerforeninger og digelaget. Herfra deltog Søren Bjerregaard og Benny
Ellekjær. Mødet var et af flere møder, som senere skal indgå i en endelig anbefaling til brug for
udviklingen af området.
Punkt 3 Indkomne forslag til drøftelse på årsmøde
De indkomne forslag fra Initiativgruppen sættes til vejledende afstemning.
Forslagene fra Birgit og Christian Madsen sættes på under eventuelt. Baggrunden herfor er, at forslagene
som udgangspunkt var fremlagt til beslutning – ikke til drøftelse. En henvendelse til Birgit Madsen om en
omformulering til drøftelse vandt ikke genklang.
Forslagene fra Hjørdis Rendrup optages ligeledes under eventuelt.
Punkt 4 Årsmødets/valgets program
Der blev fremlagt og diskuteret praktiske problemer ved afviklingen af valgmøde/årsmøde mv.
- Valgbarhed af kandidater
- Mødeledelse
- Stemmetællere/ stemmeoptælling
- Taletid
- Pauser
- Inviterede oplægsholdere (Jens Bundesen, Håkun Djurhuus)
- Omkostninger i forbindelse med retssag – konsekvenser ved videre forløb.
Punkt 5 Per Hansen foreslår honorar på kr. 10.000 til H.C. Mortensen for indsatsen i bestyrelsen
PKH motiverede sit forslag. Forslaget blev diskuteret. Såvel H. C. Mortensen som Sven Andersen henholdt
sig til hidtidig honorering. Søren Krighaar nævnte, at formanden har ydet en ekstraordinær indsats i den
forudgående tid, hvilket burde værdsættes. Efter diskussion og afstemning vedtoges ekstraordinært at
honorere H. C. Mortensen med 2.000 kr. Ekstraordinært honorar til formanden tages op i næste
bestyrelsesmøde.
Punkt 6 Eventuelt
Intet.
Mødet slut kl. 09.40
Ref. Hans Chr. Mortensen

