
Bestyrelsesmøde i Det Falsterske Digelag mandag 17. maj 2021 kl. 19.00 
på Oldfruen 

  

Deltagere: Søren Bjerregaard, Aksel Lindhardt, Søren Piil, Christian Schou, 
Benny Ellekjær, Sven Andersen, Jens Corneliussen og Mads Glenn Wehlast 
(virtuelt) 

Afbud: Søren Krighaar. 

  

1.   Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
2.   Endelig godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet afholdt 

den 26. april 2021. 
Referatet blev godkendt. 
 
3.   Meddelelser fra formanden 

•         Har haft møde med kommunen og fået oplyst, at badebroen 
først bliver opsat i 2022. 

•         Har fået en henvendelse fra en opfinder, der ville mødes. Men 
regnvejr udsatte mødet. 

•         Der er kommet brev fra Guldborgsund Kommune vedrørende et 
brev fra Sydsjælland og Lolland Falster Politi, der opgiver at 
rejse en sag mod digelagets bestyrelse. 

•         Hård kystbeskyttelse med bølgebryder vil koste i niveauet 70-
125 mio. kr. i anlægsomkostninger på alle 17 km.  Det kan ikke 
stå alene uden sandfordring. 

•         Formanden vurderer, vi ikke har brug for den hårde 
kystbeskyttelse her og nu. 

•         Christian Schou vil gerne have en kort og præcis beregning på 
effekten af den hårde kystbeskyttelse kombineret med 
sandfordring. Sven Andersen mener ikke, at vi skal bruge penge 
på sådan en udregning. 



•         Formanden tager en snak med COWI og der bevilges 
maksimum 10.000 kr. til projektet. 

4.   Meddelelser fra driftsudvalget 

12. maj var der driftsudvalgsmøde. Der er fældet træer, sat hegn og 
nu bliver græsset slået ved alle trapperne. 
Tømningen af skraldespande på diget kører også hensigtsmæssigt. 
Tømning sker efter behov også hen over sommeren. 
Maskinparken kører også, som den skal. 

 
5.   Meddelelser fra kassereren. v/Søren Krighaar 

Søren Krighaar har overført penge til Danske Bank, så vi har under 
100.000 kr. stående på kontoen. 
I budgettet forventes minusrente på 5000 kr. for 2022. 
Årsregnskabet kommer til digital underskrift for bestyrelsen snarest. 

 
6.   Meddelelser fra følgegruppen for Bøtøskoven. v/Jens 

Corneliussen 

         Der er stilstand og aktuelt ingen mødeaktivitet. 

 
7.   Aktiviteter på dige og strand. v/ Sven Andersen 

Der er ikke givet nogen tilladelser siden seneste bestyrelsesmøde. 

 
8.   Anlæggelse af sti på digekronen i samarbejde med 

Guldborgsund Kommune 

Formanden har været til møde med Guldborgsund Kommune 11. maj. 
Her blev det oplyst, at man påbegynder renoveringen af digekronen 
med start fra Birkemose i syd til Sortevej mod nord. Arbejdet begynder 
medio juni. 
1.   etape bliver en forsøgsetape. Det er i den forbindelse håbet, at det 

samlede beløb for renoveringen er så lavt, at det ikke skal i udbud.  
Resten af renoveringen af digekronen forventer kommunen kan ske 
senere i 2021. Udfordringen i forhold til tidsplanen kan blive, at arbejdet 
skal i udbud. 
Kommunens repræsentanter gav, ifølge formanden, udtryk for, at de 
har en dialog med Kystdirektoratet, der skal godkende renoveringen. 

Formanden gav udtryk for bekymringen for færdslen af både gående og 
cyklende på digekronen, men han pointerer, at det ikke er digelagets 
opgave men alene kommunens ansvar. 
Det er aftalt, at kommunen skifter skiltningen på digekronen i takt med 
renoveringen. 



9.   Sandfodringsprojektet 

Formanden har været i dialog med Guldborgsund Kommune 
vedrørende projektet. 
Når vi modtager tilladelsen, vil der være en tidsfrist på fire uger for en 
klagefrist. 
Det er frustrerende vi ikke modtager tilladelsen, pointerer formanden. 

Behandlingstiden for eventuelle klager i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet ventes at være otte måneder. Derfor skal vi 
snart have et svar, hvis sandfodring skal blive en realitet i 2022. 

 
10. Ny partsfordeling. v/Carsten Kragh, LE34 

I kan ikke lave et system, der er 100 procent retfærdigt. Men det 
handler om at lave en både simpel og enkel partsfordeling for alle 
digeskatteydere, siger Carsten Kragh. 
Der vil altid være nogle enkelte, der skal betale lidt mere og andre lidt 
mindre. 
En fordeling med én ejendom – én stemme er målet. Hvis vi skal have 
samme årlige indtægt, skal bidraget for en sommerhusejer stige fra 190 
kr. til 210 kr. årligt. 
Sven Andersen foreslog, at digelaget ’æder’ det årlige indtægtsfald på 
10 procent ved at fastholde den nuværende pris. 
Formanden konkluderer, vi er tæt på at være i mål med en model. 
Ændringen kommer til at ske i forbindelse med indførelsen af nye 
vedtægter. 
  

11. Forberedelse af årsmøde 2021 i Idestrup Hallen 

Morten Jensen har i år ikke mulighed for at være dirigent. I stedet er 
foreslået Morten Ammentorp, som bestyrelsen anbefaler som dirigent. 

Christian Schou har lavet et udkast til annoncetekst og brev til 
digeskatteyderne. 
Sven Andersen mener, at annoncen skal være meget kort og præcis og 
kun indeholde de nødvendige oplysninger. Det kunne ikke samle 
opbakning. 
Der bliver på årsmødet en orientering om regnskab og budget, der ikke 
skal godkendes. 
Både Søren Piil, Søren Krighaar og Mads Glenn Wehlast genopstiller. 
Cyrild Jørgensen og Mogens Mika har også meddelt deres kandidatur. 
Sven Andersen forlader mødet, fordi det anvendes tid på en privat 
Facebook-gruppe.  

         - Jeg skal ikke bruge tid på en privat Facebook-gruppe. Derfor går jeg   
nu, udtaler Sven Andersen. 



Søren Piil undrer sig over, at det på bestyrelsesmødet d. 26. april ikke blev 
nævnt, at de to nye føromtalte kandidater (Cyrild Jørgensen og Mogens Mika) 
bliver opstillet, idet det allerede var slået op i Facebook-gruppen 10. april. Det 
blev der ikke rigtigt svaret på. 
Christian Schou svarede til gengæld helt konkret, at formålet med de 
opstillede, som er modkandidater til Søren Piil og Søren Krighaar, er at 
udskifte formanden. 
Der blev vedtaget små justeringer til annonceteksten og i brevet til samtlige 
digeskatteydere, der bliver udsendt i den kommende uge. 
Bestyrelsen anbefaler, at det er kun stemmeberettigede, der møder frem på 
årsmødet. 
Borgmester John Brædder deltager i årsmødet som kommunens 
repræsentant. Det bliver muligt at stille spørgsmål til borgmesteren. 

 
12. Forbedring af slæbested for enden af Havlykkevej i 

samarbejde med Guldborgsund Kommune 

Formanden har diskuteres emnet med kommunen. Her er holdningen, 
at et beløb på 100.000 kr., som COVI har meddelt, er for dyr en løsning. 
Nu vil kommunen i samarbejde med os arbejde for en fælles og billigere 
løsning. 
 
13. Næste møde 

20. juni 07.30 i Idestrup Hallen på dagen for årsmødet. 

 
14. Eventuelt 

           Benny Ellekjær foreslog opslag på de tre pyloner i området som 
blikfang for årsmødet. Det skal opsættes i ugen op til årsmødet. 

  

For referatet: Mads Glenn Wehlast 

  

  

 


