
Emner til drøftelse/eventuelt

I henhold til lov og bestemmelser på området er afstemningerne kun vejledende.

Emne 1 ved Kirsten Lichtenberg

Ønske om anskaffelse og opsætning af hjertestartere.
Det foreslås at bestyrelsen for Digelaget, evt i samarbejde med Marielyst Grundejerforening, 
foranlediger anskaffelse og opsætning af hjertestartere.
En hjertestarter kan gøre forskellen på liv og død, og i tilfælde af hjertestop er tiden en vigtig 
faktor.
Ved at se på diverse hjemmesider, som f.eks. hjertestarter.dk, vil man se, at der i Marielyst er 
langt mellem hjertestarterne. En enkelt (den på Højskolen) er tilmed bag lås og slå.
En hjertestarter kan betjenes af alle. Den skal være frit tilgængelig 24/7, men den skal 
opbevares frostfrit i et dertil indrettet skab. Derfor skal opsætningen være således, at den kan 
tilsluttes strøm. En udvendig væg på f.eks. toiletbygninger eller lign. er ideel.
Hjertestarteren skal naturligvis efterses med jævne mellemrum, så man ved, at batterier mm 
stadig virker. Risikoen for tyveri og hærværk er erfaringsmæssigt ganske minimal.
I Danmark er der efterhånden et mere og mere finmasket net af såkaldte hjerteløbere, d.v.s. 
folk, der får en alarm og som kan tilkaldes til at hente nærmeste hjertestarter ved melding om 
hjertestop.
Hjertestarterne kan evt finansieres af digelaget/grundejerforeningen, eller også kan man søge 
om tilskud hos Trygfonden eller Hjerteforeningen.
Nærmere information kan findes på https://hjertestarter.dk

Emne 2 ved Peter Bjerager

Den igangværende forandring af klimaet betyder, at der bliver flere og mere voldsomme 
storme, og at det gennemsnitlige niveau af havoverfladen øges. Det betyder, at risikoen for 
stormflod på Marielyst stiger, og at diget på et tidspunkt må forhøjes. Jeg vil gerne bede 
bestyrelsen redegøre for, hvilket analyser der er gennemført af dette, hvad resultaterne af 
disse analyser er, og hvornår man forventer, at diget skal forhøjes. Baggrunden for emnet er, 
at det er i alle ejeres interesse, at vi sikrer ejendomme mod mulige stormfloder og 
oversvømmelser, hvilket jo også er det primære formål med diget.

Det bemærkes, at jeg for tiden bor i Norge og p.g.a. Covid rejserestriktioner mellem Norge 
og Danmark næppe vil være i stand til at deltage i årsmødet. Dette mener jeg ikke skal 
forhindre, at ovenstående vigtige emne behandles på årsmødet.

Emne 3 ved  Henning Kobbernagel

https://hjertestarter.dk/


1. Hvad er status vedr. den kommende grusvej på digekronen? Vi har tidligere set skitser
i Folketidende af en 6 m bred grusvej, med separering af gående og cyklende.
Senere har jeg erfaret, at grusvejen nu kun bliver 3 m. Foreligger der et kommunalt 
projekt, som kan forevises på årsmødet?

2. Hvordan sikrer man, kommunen, at handicappede, rollatorbrugere, gående og legende
børn ikke bliver kørt ned af disse gravel bikere, der er den nye trend indenfor cykling 
i terræn, oftest i større grupper med høj fart. Har kommunen tænkt sig at udforme et 
adfærdsreglement, som ingen gider læse?

3. I det forløbne år under Covid 19, har jeg konstateret et voldsomt slid på diget, dels på 
digekronen, dels på forklitten og dels i lavningen mellem forklit og digekrone, alle 
forårsaget at mountainbikere, der ikke tænker på digets beskyttende funktion. Skal der
opsættes forbudsskilte eller udformes et adfærdsreglement, der som tidligere nævnt 
ikke læses? Hvem skal føre opsyn og sidst men ikke mindst, hvem skal betale for 
udbedring af dette slid på lavning og forklit med opfyldning og genplantning, 
digeskatteyderne eller kommunen?

4. Det står klart, at kommunen forestår vedligeholdelsne af den kommende grusvej. 
Derimod er det uklart, hvem der står for den daglige renholdelse langs grusvejen. Der 
må forventes forøget færdsel på grusvejen og dermed desværre også forøget 
henkastning af affald. Vil kommunen tage sig af denne renholdningsopgave? Eller er 
det digeskatteyderne, der skal betale for renholdelse?

Emne 4 ved Nurit Pilvard 

Jeg vil gerne foreslå ændring af vedtægterne, så man f.eks som sommerhusejer kan stemme 
ved fuldmagt.

jeg foreslår dette da jeg netop d 11 juni har modtaget jeres brev af 19 maj og med den 
langsomme postgang, er det ikke muligt for mig at planlægge at deltage i mødet personligt på
næste lørdag d 20 juni

 Jeg tænker også, der er andre i den samme situation og derfor med fordel kan stemme ved 
fuldmagt.

I øvrigt foreslår jeg at man også afholder mødet på zoom eller andet digitalt forum, som 
mange i Danmark har brugt i det forgangne år p.g.a. Corona situationen.
Så er kan alle deltage og stemme uanset hvor man opholder sig og man behøver ikke møde 
op 2 timer inden mødet starter og alligevel ikke vide om man kommer ind til mødet.

Emne 5 ved Per Kamper

1. Organisering af bestyrelsesarbejdet indtil der foreligger nye vedtægter.

2. Kommende turistattraktion på Marielyst/ Falster.
3. Sammenslutning af DIGELAG i Danmark.
4. Afholdelse af Sankt Hans.
5. Alternativ til SANDFODRING.
 

Pkr. 1  - Organisering af Bestyrelsesarbejdet.
Årsmødet opfordre/pålægger den nyvalgte bestyrelse - indtil der er vedtaget nye vedtægter - 
at organiserer sig som følger:



1. Valg/udpegning af formand.
2. Valg/udpegning af dige- og kyst ansvarlig.
3. Valg/udpegning af ansvarlig for øvrige opgaver.
4. Valg/udpegning af næstformand.
5. Valg/udpegning af kasserer.
6. Nedsættelse af forretningsudvalg.
Bestyrelsen udarbejder selv arbejdsbeskrivelser og forretningsorden for pk. 1- 6 samt antallet 
af medlemmer i Forretningsudvalget.
Det nuværende Driftsudvalg nedlægges.
 

2. Kommende turistattraktion på Marielyst/Falster.
Årsmødet opfordre/pålægger den nyvalgte bestyrelse at tage initiativ til i samarbejde med 
Guldborgsund kommune og turistorganisationerne m.fl.  at undersøge mulighederne for 
etablering af 1 ny turistattraktion som bl.a. tager udgangspunkt i 1872 hændelsen samt 
udarbejdelse af 1 udviklingsplan til forbedring af strand miljøet.
 

3. Sammenslutning af Digelag i Danmark.
Årsmødet opfordre/pålægger den nyvalgte bestyrelse at tage initiativ til etablering af en 
sammenslutning af Digelag i Danmark.
 

4. Afholdelse af Skt, Hans.
Årsmødet opfordre/pålægger den nyvalgte bestyrelse i fremtiden at være initiativtager til 
afholdes af Skt. Hans bål m.m. ved hovedindgangen på Marielyst i samarbejde med 
turistforeningen m.fl. på Marielyst.
 

5.Alternativer til sandfodring.
Årsmødet opfordre/pålægger bestyrelsen at stille forslaget om sandfodring i bero indtil der er 
foretaget en tilbundsgående undersøgelse  - faglig og økonomisk - af brugbare alternativer til 
sandfodring.
 

Punkterne 1-5 vil på Årsmødet blive uddybet yderligere af undertegnede.
 


