
Referat af zoom-bestyrelsesmøde i Det Falsterske Digelag 26. april 
2021: 
Deltagere: Søren Bjerregaard, Søren Krighaar, Søren Piil, Aksel Lindhardt, 
Sven Andersen, Benny Ellekjær, Christian Schou og Mads Glenn Wehlast 
Afbud: Jens Corneliussen 
1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsorden er godkendt. 
2. Endelig godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 1. marts 2021 
Referatet er endeligt godkendt. 
3. Meddelelser fra formanden 
* Deltog i dialogmøde om udvikling af Sydfalster 25. marts med kommunen.  
* Vi har fået tilbudt jord fra solcelle-projektet ved Væggerløse. Vi rådfører os 
med COWI og Kystdirektoratet om det kan bruges på diget. 
* Jeg har rykket kommunen vedrørende færdslen på diget. Det tager jeg op 
igen 11. maj på et møde med kommunen. 
* Digelaget skal betale 15.000 kr. i sagsomkostninger til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Retten har behandlet sagen. Nu er sagen afsluttet. 
* Vi afventer stadig tilladelse til sandfordringsprojekt fra Guldborgsund 
Kommune. Tilladelsen ventes først til sommer. 
* Idestrup Hallen er reserveret til 20. juni til årsmøde. 
* Sammen med Det Lollandske Dige har jeg klaget over støttemulighederne i 
forbindelse med sandfodringsprojekter. 
Kommunen er orienteret om vores klage ved brev til borgmester John 
Brædder. 
Vi har klaget og ønsker at blive ligestillet med vadehavsdigerne om mulighed 
for tilskud til sandfordring. 
* Digesynet er udsat fra 5. maj til 15. juni, hvor kommunen gerne vil deltage. 
Formanden gav ordet til Mads Glenn Wehlast, der orienterede om, at 
interessegruppen på Facebook har ændret navn til Det Falsterske Dige. Sven 
Andersen udtrykte utilfredshed med gruppen havde ændret navn og mente, 
at ’det er helt ude i skoven’, at gruppen nu virker som et officielt organ for 
digelaget. 
4. Meddelelser fra driftsudvalget 
* Der har været møde d.d i udvalget. Der arbejdes med flisophugning på diget 
for træer, der har en stamme på mere end ti cm. 
* Skraldebilen er igen begyndt at køre på diget for at indsamle affald. Den 
kører i øjeblikket én gang om ugen.  
* Der har været klager om autocampere ved Havlykke, hvor der er et plateau. 
Her kan de i camperen sidde og nyde havudsigten. Færdselspolitiet foreslår 
tidsbegrænset parkering. Vi drøfter sagen videre med kommunen. 



* Vi har problemer med slåen i den nordlige ende af diget. Der er ingen nem 
løsning. Hvis vi ikke slår det, bliver det helt groet til. Vi forsøger at lytte til 
både fugleelskere og dem, der gerne vil se ud over vandet. 
* Opsynsmanden er meget økonomisk og passer godt på vores maskiner. 
5. Meddelelser fra kasserer Søren Krighaar 
* Regningen på 15.000 kr., som retten besluttede digelaget skulle betale til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet, er afregnet. 
* Vi har fået brev fra Nordea om negative renter for alle beløb over 100.000 
kr. Vi forsøger at holde saldoen så lav som muligt. 
6. Meddelelser fra følgegruppen for Bøtøskoven v/Jens Corneliussen 
Benny Ellekjær orienterede om, at der ikke har været møder. Han forventer et 
møde ultimo maj/primo juni. 
Han oplyste, at der ikke har været problemer med, at dyrene sulter i 
Bøtøskoven.  
7. Aktiviteter på dige og strand v/Sven Andersen 
Siden seneste møde har jeg givet tilladelse til fire aktiviteter. Det handler om 
beachhåndbold, yoga-arrangementer, udlejning af stand-up-padle samt et 
marathonløb. 
8. Budget 2022 v/Søren Krighaar 
* I budgettet for 2022 budgetteres med 5000 kr. i minusrenter, fordi Nordea 
har indført minusrenter ved mere end 100.000 kr. indestående. 
* Vi fastholder digebidraget, som er blevet opkrævet de senere år. 190 kr. er 
beløbet for en sommerhusejer årligt. 
* Vi forventer sandfordring vil koste i niveauet tre mio. kr. i 2022. 
9. Præcisering af forretningsorden 
* Referatet offentliggøres fem dage efter mødet, hvis der ikke er indsigelser 
fra bestyrelsens medlemmer. 
Sven Andersen erkendte, han havde tabt diskussionen, men han er 
modstander af forslaget. 
10. Anlæggelse af sti på digekronen i samarbejde med Guldborgsund 
Kommune 
* Formanden har rykket kommunen både telefonisk pr. mail og telefon i marts 
vedrørende renovering af digekronen. Nu er det aftalt, at mødes 11. maj, hvor 
en status på renovering og færdslen skal drøftes.  
Som forholdene er nu, nedslides digekronen på grund af færdslen, der er 
steget markant den senere tid. Derfor håber vi, at renoveringen af digekronen 
snarest kan komme i gang.  
Fra den sydlige ende af Bøtøskoven og sydpå kan renoveringen af 
digekronen påbegyndes straks, fordi der ikke skal køres jord på. Højden er 
tilstrækkelig.  
Formanden kontakter John Brædder for en hurtig dialog. 



11. Sandfodringsprojekt 
* Kommunen har ikke færdigbehandlet vores ansøgning i tide til, at der kan 
ske sandfodring i år. Sandfodring kan ikke ske efter 1. maj. 
Derfor er projektet udsat – formentlig til 2022. 
12. Ny partsfordeling v/Carsten Kragh, LE34 
Det er tanken at ændre på betalingen, så hver grundejer har én part. 
Landbruget og erhvervsdrivende vil slippe lidt billigere, mens 
sommerhusejerne skal betale en lille smule mere. Men det er meget små 
marginaler, vi taler om. 
Udgangspunkt er én ejendom (uanset om det er ejerlejligheder, sommerhuse, 
landbrug, erhverv) – ét partsbidrag. 
Opkrævningen kan blive en udfordring med de 143 ejerlejligheder på området 
ved Dansk Folkeferie. I dag har de kun én stemme og modtager én 
opkrævning. 
Carsten Kragh fra LE34 arbejder videre med et udkast til den nye 
partfordeling. Han vender tilbage med en melding ultimo maj. 
13. Årsmøde 2021. Diskussion om tid, sted, form og annoncering. 
* Idestrup Hallen er foreløbig reserveret til årsmødet 20. juni. 
* Vi afventer en beslutning til senest 19. maj med en afgørelse om årsmødet. 
Lige nu siger forsamlingsforbuddet 100 personer indendørs 20. juni. 
* Det blev – som sidste år – igen besluttet at udsende et brev til hver enkelt 
digeskatteyder. 
* Valg af dirigent på årsmødet. En enig bestyrelse foreslår Morten Jensen 
som dirigent. Sven Andersen er imod, at ’valg’ af dirigent, kommer på 
dagsordenen til årsmødet. 
* Opstillingen af kandidater kan på forhånd meldes til formand Søren 
Bjerregaard. Kandidater kan meldes på dagen for årsmødet. 
Der er tre kandidater på valg – Væggerløse Sogn (fritidshus ejere). Gedesby 
(fastboende) og endelig skal der findes et bestyrelsesmedlem blandt alle – 
uanset om man er fastboende eller fritidshusejer. 
14. Forslag om opsætning af fem stk. webkameraer langs diget 
v/Christian Schou 
Christian Schou har haft dialog med Kystdirektoratet, der oplyser, at de ikke 
kan give dispensation til forslaget kan realiseres.  
15. Forbedring af slæbested for enden af Havlykkevej i samarbejde med 
Guldborgsund Kommune 
100.000 kr. ville det alene koste for at få COWI til at lave de indledende 
undersøgelser til projektet. Det bliver nu forelagt for borgmester John 
Brædder. Bestyrelsen er positiv overfor projektet. Også i forhold til at bidrage 
økonomisk. 
16. Næste møde 



17. maj kl. 19.00 
17. Eventuelt 
Christian Schou havde fået flere henvendelser på Facebook fra folk med en 
række spørgsmål, som blev debatteret på bestyrelsesmødet. Svaret på de 
spørgsmål fremgår af referatet. 
Der er beredskabsmøde 1. juni. 
 
 
 


