Referat af bestyrelsesmøde i Det Falsterske Dige 29. oktober 2020 på
Oldfruen, Marielyst.

Deltagere: Søren Bjerregaard, Benny Ellekjær, Søren Krighaar, Søren Piil,
Jens Corneliussen, Sven Andersen, Christian Schou, Aksel Lindhardt, Mads
Glenn Wehlast.

Mødestart kl. 19.00.

1. Udpegning af formand blandt de fastboende:
Christian Schou ønskede at formandsvalget skulle være sidste punkt på
dagsordenen. Heri var Søren Bjerregaard ikke enig. Han ønskede valget
afklaret som første punkt.
Efter kort drøftelse blev Søren Bjerregaard genvalgt frem til juni 2021 uden
modkandidater.
-Jeg vil gerne arbejde for bestyrelsen de kommende ni måneder, selv om vi
kan komme i opposition til hinanden, siger Søren Bjerregaard.
2.Bemærkninger til referatet fra bestyrelsesmødet 11. oktober 2020:
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
3. Meddelelser fra formanden
- Jeg har modtaget en klage over valget på årsmødet. Jørgen Simonsen har
klaget over Christian Schous valg til bestyrelsen.
- Jeg har henvendt mig til vores advokat fra årsmødet (Morten Jensen), han
tolker vedtægterne på den måde, at Christian Schou godt kan vælges som
repræsentant for Højskolen.
- Jeg har bedt Morten Jensen få afklaret med Guldborgsund Kommune, om
Christian Schou er valgbar, siger Søren Bjerregaard.
Formanden informerede om møder med John Brædder privat hos
borgmesteren 15. oktober. Derudover havde han holdt møde med
borgmesteren 22. oktober.
Han informerede også om, at advokat Håkon Djurhuus fra Bech Bruun
mener, at det vil være bedst her og nu med et forlig med kommunen.
4. Meddelelser fra driftsudvalget
- Vi holdt møde med Thomas i går. Vi er rigtig glade for ham. Han passer
godt på maskinerne. Jeg synes, vi har en rigtig god ordning med Thomas. Vi
har også en løsarbejder i Karl Viggo. Han er glad for at være her og de
arbejder godt sammen, siger Søren Bjerregaard.

5. Meddelelser fra kassereren/v Søren Krighaar
- Årsmødet koster typisk 20.000 kr. Men i år forventer vi udgiften lander i
niveauet 130.000 kr. Vi har alene brugt 50.000 kr. på at sende breve ud til
digeskatteyderne.
6. Meddelelser fra følgegruppen for Bøtøskoven v/Jens Corneliussen
Der blev holdt et oplæg på Mejerigården med et konsulentfirma.
Kommunen forventer og håber, at man kan øge besøgstallet med 100.000 i
Bøtøskoven. Det er også planen, at der skal nye køer på området. Trapperne
skal være meget bredere, hvis man vil have så mange turister til området,
oplyser Benny Ellekjær.
7. Aktiviteter på strand og dige v/Sven Andersen
- En ung dame har ansøgt om udlejning af vandsportudstyr til stranden næste
sommer. Hun har fået en foreløbig godkendelse. Vi vil ikke bremse det, hvis
hun får tilladelse fra andre relevante myndigheder, siger Sven Andersen.
8. Udsættelse af retssag og forligsforhandling med kommunen.
Formanden orienterer:
- Jeg er inviteret til møde hos borgmesteren 3. november, hvor COWI
deltager sammen med kommunens folk.
- Vi arbejder på at finde en forligsløsning med kommunen.
Håkan Djurhus har lavet et forligs skitse med gående og cyklende.
Borgmesteren var positiv på at afholde udgifterne til digekronen.
- Borgmesterens ide er, at vi deler udgiften til COWIs deltagelse i mødet 3.
november.
-Søren Krighaar: - Vi skal sælge os så dyrt som muligt overfor kommunen.
-Sven Andersen: - Vi skal have gentaget undersøgelsen om cykling fra 2002.
Jeg går ikke ind for cykling på digekronen. Jeg blev valgt i 2008 på modstand
mod cykling. Det står jeg fast på.
Efter en længere drøftelse med mange historiske referencer besluttede en
enig bestyrelse at tage imod den fremstrakte hånd, som John Brædder rakte
på årsmødet.
Søren Bjerregaard fik mandat fra en samlet bestyrelse til på mandag 3.
november at indgå en principiel aftale med borgmesteren om, at kommunen
etablerer en gang- og cykelsti på diget. Sven Andersen, som fastholdt sin
modstand mod cykling, gav også sin tilslutning til mandatet om forhandlinger.
Til mødet mandag 3. november med borgmesteren accepterede bestyrelsen,
at Søren Bjerregaard alene repræsenterer digelaget. Bestyrelsen har
debatteret, hvorvidt der skulle deltage flere i møderne med borgmesteren
udover formanden.
Retssagen er udsat til 21. december 2020.
9. Evaluering af årsmøde

Søren Bjerregaard: - Vi har fået et klart signal fra årsmødet. Og jeg kan godt
se, hvilken vej det går.
Christian Schou: - Vi synes, det var et meget interessant årsmøde med et
klart udfald.
Søren Bjerregaard: - Jeg tager årsmødet til efterretning. Men sådan er
demokratiet. Dem, der ikke møder op, får ikke indflydelse.
- Vi havde forberedt alt. Vi fik en udfordring, da der var 520 i hallen, men fik
løst de udfordringer, der var. Men det kom lidt bag på mig, hvor mange der
faktisk mødte frem.
Christian Schou: - Årsmødet var et signal om, at vi skal have flere scannere til
det kommende årsmøde, så medlemmerne hurtigere kan lukkes ind.
Søren Bjerregaard: - Det kan godt være vedtægterne er lidt uklare på nogle
områder. Så må vi se på det. Men man skal forholde sig til, at vi ikke er en
almindelig forening. Vedtægterne bygger på 1873-loven.
Christian Schou: - Kommunen mener, at processen med nye vedtægter kan
tage to-fire år bedømt på tidligere vedtægtsændringer.
Søren Krighaar: - På et tidspunkt var årsmødet kaotisk. Det er ikke okay, når
der råbes ad formanden.
Søren Piil: - Jeg synes tonen til tider var skinger. Og flere havde ikke sat sig
ind i vedtægterne. Og så er det for dårligt for nyvalgte medlemmer at forlade
årsmødet før det var slut.
Sven Andersen: - Årsmødet var en tro kopi af 2010 mødet. Der møder altid
nogen frem, der tror, at vi er en almindelig forening.
Mads Glenn Wehlast: - Jeg var overrasket over så stort et fremmøde på
årsmødet, men jeg var meget glad for udfaldet af de tilkendegivelser, som de
fremmødte gav. Det var i hvert fald et klart signal om, hvordan arbejdet i
bestyrelsen skal være i fremtiden.
10. Bestyrelsesopgaver frem til årsmøde 2021
Sandfordring. Det er et projekt til flere millioner kroner. Søren Krighaar søger
offentlig støtte inden 1. november. Forventningen er, at sandfordringen kan
begynde feb/april 2021 efter en høringsfase i slutningen af året.
Indgå forligsaftale med kommunen om færdsel på diget.
Vi afventer udspil fra kommunen med hensyn til nye vedtægter. Her skal der
også ses på partsfordelingen.
Opdatering af hjemmesiden til version 2020.
11. Tillidsposter i bestyrelsen
- Vi har et driftsudvalg, hvor Søren Krighaar og jeg sidder i udvalget. Vi
træffer kun rene driftsbeslutninger, siger Søren Bjerregaard.
Udvalget har en ramme på 50.000 kr. Opsynsmanden har en ramme på 5000
kr.
Søren Krighaar blev valgt som kasserer.

Følgegruppen: Jens Corneliussen fortsætter.
Aktiviteter på strand, dige, beredskabsplaner og tilladelser: Sven Andersen
fortsætter.
Mads Glenn Wehlast er referent på møderne. I hans fravær tager Christian
Schou referat.
12. Fastsættelse af forretningsorden
Under punkt fire tilføjes: Hvert bestyrelsesmøde indledes med godkendelse af
referat og dagsorden.
Christian Schou påtager sig at skrive punkt 10 om.
Derudover påtager han sig at skrive et punkt om, hvad vi skal kommunikere
ud efter hvert bestyrelsesmøde.
13. Næste møde
Christian Schou sender doodle forslag til Søren Bjerregaard.
14. Eventuelt
Det punkt nåede bestyrelsen ikke til.
Mødet måtte afbrydes kl. 22.00 før det sidste punkt på dagsordenen.
Således opfattet: Mads Glenn Wehlast

