Det Falsterske Dige
Referat fra bestyrelsesmøde den 3. marts 2020 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.
Formanden indledte mødet med at mindes Finn Nonbo, der afgik ved døden ved årsskiftet. Bestyrelsen
iagttog herefter et minuts stilhed.
Punkt 1 Bemærkninger til referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 26. november 2019
Ingen bemærkninger.
Punkt 2 Årsrapport og revisionsprotokol 2019
Søren Krighaar gennemgik i overordnede træk rapport og protokol. Ingen bemærkninger hertil.
Punkt 3 Budget 2021
Niveauet fastholdes. Søren Krighaar kommenterede det fremlagte forslag; udgiften til sandfodring og nyt
maskinhus vil kunne afholdes inden for det økonomiske råderum.
Sven Andersen foreslog, at budgettet tilføjes en note: ”For 2020 og 2021 kan der ske ændring af formuen,
hvis sandfodring eller opførelse af nyt maskinhus iværksættes.” Forslaget vedtaget.
Punkt 4 Meddelelser fra formanden
- Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af nyt maskinhus er fremsendt.
- SB har to gange sendt mail til Frederik Cordes, Guldborgsund Kommune, at han efter vel overstået
operation imødeser dato for dialogmøde. Ingen respons.
- Guldborgsund Kommune har imødekommet ansøgning om udpumpning af grundvand via diget ud i
Østersøen uden at orientere digelaget.
Punkt 5 Meddelelser fra driftsudvalget
Møde afholdt før jul 2019:
- Bilen skal synes; forventet udgift 10.000 kr.
- Ansøgning om opsætning af bænk ved Tyttebærvej
- Ansøgning om gelænder ved trappe ved Digeparken
- Ansøgning fra Gedesby Grundejerforening om afmærket gå/løbe rute delvis på digekronen
Driftsudvalget/opsynsmanden behandler ansøgningerne.
Punkt 6 Økonomi v/Søren Krighaar
SK oplyste, at Nordea har ændret indlånsrenten til minus 0,75 %. Efterlyste forslag til anbringelse af
formuen. Indestående i Nordea flyttes foreløbig til Danske bank.
Søren Krighaar spurgte, om der var bemærkninger til, at han og formanden får fuldmagt til at disponere via
Netbank over relevante konti vedrørende digelaget. Ingen indvendinger. SK sender mail til bestyrelsens
medlemmer herom.
Punkt 7 Meddelelser fra følgegruppen for Bøtøskoven v/Jens Corneliussen
Intet nyt.
Punkt 8 Orientering om tilladelser på strand og dige v/Sven Andersen
Omfattende ansøgning fra STEF (Sydfalster Turisme- og Ervhervsforening ) – sendt til bestyrelsen den 11.1.
Ansøgning om bænk – videresendt til driftsudvalget.

Punkt 9 Drøftelse af retningslinjerfor tilladelser i 2020 v/Sven Andersen
Sven Andersen mente ikke, at en ansøgningsdeadline den 31.3. er holdbar ved større arrangementer; det er
for sent.
STEF har tilsyneladende overtaget ansøgningerne i forbindelse med arrangementer, der egentlig har andre
som arrangører.
Rejste spørgsmålet om prisfastsættelse i forhold til deltagerantal? Det drøftedes, og som resultat heraf
arbejder SA på tilrettede retningslinjer for 2021.
Punkt 10 Orientering fra arbejdsduoen for stiftelse af landsforening for digelag i Danmark
Intet nyt.
Punkt 11 Status sandfodring
Jens Bundesen, COWI, har – på digelagets vegne - sendt ansøgning til Guldborgsund Kommune om
tilladelse til sandfodring.
Punkt 12 Status stævningen af Nævnet og Kommunen
Sagen afventer tidsfastsættelse i retten.
Punkt 13 Status politiets sigtelse
Formanden er afhørt dags dato. Sigtelsen forelægges politiets juridiske afdeling med henblik på
fremsendelse til anklagemyndigheden.
Punkt 14 Forretningsorden for bestyrelsen i Det Falsterske Digelag
Forslaget til forretningsorden blev vedtaget. Forretningsordenen tages op til eventuel revision hvert år i
første bestyrelsesmøde efter årsmødet.
Punkt 15 Beslutning om at efterkomme afgørelser fra Klagenævnet, Kommunen og politiet og at stoppe
samarbejdet med advokatfirmaet Bech-Bruun (Forslag fra Per Kamper Hansen)
PKH argumenterede for sit forslag. Fra flere sider blev det tilkendegivet, at Per Kamper Hansen ved sine
henvendelser til presse m.fl. havde optrådt illoyalt over for de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens
øvrige medlemmer fastholdt beslutningen fra mødet den 26.11.2019. Forslaget blev ikke vedtaget.
Punkt 16 Indkaldelse til ekstraordinært valgmøde, hvor bestyrelsen stiller sit mandat til rådighed
(nyvalg/genvalg) (Forslag fra Per Kamper Hansen)
Forslaget blev ikke vedtaget, da den gældende vedtægt ikke giver mulighed herfor.
Punkt 17 Skrivelse fra Tom Ahlqvist, Cyrild Jørgensen og Dan Toxværd
De tre ovennævnte digeskatydere anmodede i skrivelsen om indkaldelse til ekstraordinært årsmøde med ét
punkt på dagsordenen: ”Skal digelagets penge bruges til retssag eller til vedligeholdelse?”
Det blev besluttet at sende kortfattet svar til de tre forslagsstillere.
Punkt 18 Næste møde
Digesyn tirsdag den 5. maj 2020.
Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 6. maj 2020 kl. 19.00.
Punkt 19 Eventuelt
Sven Andersen fremførte, at beredskabsplanen skal ændres på de punkter, hvor Finn Nonbo hidtil har
været anført. Planen tages op i et kommende bestyrelsesmøde.
Mødet slut kl. 22.00

Ref. Hans Chr. Mortensen

