
På valgmødet skal der til bestyrelsen vælges en fastboende digeskatyder i 
Skelby/Gedesby sogn.

Følgende opstiller til denne post (i alfabetisk orden efter efternavn)

Søren Krighaar

Der er brug for den opbyggede viden og erfaring i Digelaget

Jeg er født og opvokset i Gedesby, hvor min familie har boet i mere end 8 generationer. Mine 
forfædre oplevede stormfloden i 1872, hvor tabet af menneskeliv og store værdier har haft stor 
betydning for det sydlige Falster. Jeg ved hvor vigtigt det er med et stærkt dige. HISTORIEN MÅ 
IKKE GENTAGE SIG.

Jeg har siddet i bestyrelsen siden 2001 og har derved opnået en stor viden om diget. En viden som 
ikke erhverves på få år. Jeg har i mange år været kasserer i digelaget, idet økonomi også har min 
store interesse

Jeg driver et større planteavlslandbrug lidt uden for Gedesby og næste generation står klar til at føre
det videre. Jeg lytter til medlemmerne i digelaget og finder det fornuftigt at dele ansvarsområderne 
på diget med Guldborgsund Kommune, således digelaget arbejder med kystbeskyttelsen og 
kommunen arbejder med færdslen. 

I fremtiden forventes et større pres på diget, dels på grund af flere turister, men også pga. 
havspejlsstigninger og dette ses allerede på diget med en kraftig erosion af klitten i både 2017 og 
2019. Dette vigtige arbejde med at beskytte de bagvedliggende ejendomme vil jeg gerne fortsætte i 
en periode mere.

Mogens Mika

 Jeg er daglig gæst på Det Falsterske Dige. Her løber jeg ofte, udover at jeg krydser diget hver dag 
for at bade i Østersøen
Udover mit hovedformål nemlig sikring af diget og arealerne bag, hører jeg til dem, der er glade for,
at digekronen bliver mere farbar for os alle. 500 dige skatteydere sendte på sidste årsmøde et signal 
til den siddende bestyrelse om, at det var tid til forandring. Det er det fortsat.

Jeg arbejder for en demokratisering i Digelaget, og tiden er nu inde for at dette kan ske, ved at 
bakke op om de 3 medlemmer fra Initiativgruppen som er på valg i år.
Jeg er en foreningsmand, og vil for mange være kendt som en fodboldens mand, da jeg sidder i 
bestyrelsen for DBU Lolland-Falster på ottende år. Jeg er vant til at skulle indgå kompromiser og 
beskriver mig selv som pragmatisk.

I forhold til diget mener jeg, at det godt kan beskytte mod havet og samtidig være både smukt og 
brugbart. Jeg mener, det er fint at forholde sig kritisk til sandfodring, er det er den rette løsning at 
bruge mange penge på at flytte sand, måske er der andre alternativer. Jeg har læst, at man bruger pil 
i Jylland.



På valgmødet skal der til bestyrelsen vælges en digeskatydende fritidsgrundejer 
i Væggerløse sogn.

Følgende opstiller til denne post (i alfabetisk orden efter efternavn)

Peter CG Andersen

Jeg stiller hermed op til bestyrelsen for Det Falsterske Digelag – som fritidsgrundejer I Væggerløse 
sogn. Med stor udmyghed, men energi I forhold til opgaven. Med erfaring I bestyrelsesarbejde og i  
at skabe samarbejde. 
Jeg er kommet på Diget siden barnsben – mine forældre købte en grund og byggede sommerhus I 
Elkenøre tilbage I 1959. Jeg har stor kærlighed til Diget. Dér har jeg tilbragt mange timer som 
dreng, som ung og nu som voksen. Diget har være Natur, rammen om fingerfletning og ikke mindst
vejen til forjættede is og fester I Marielyst

Jeg vil stå for en bevaring af Diget med dets egentlige: At beskytte os mod havet. Jeg vil være 
fleksibel og pragmatisk – vi må se fremad, gøre Diget tilgængeligt og samtidig sikre de værdier, der
I Naturen, som Diget nu er en del af. 

Pernille Fenger

Vi skal samle digelaget så det ikke er den gamle gruppe mod den nye. Jeg mener den nuværende 
bestyrelse gør et godt stykke arbejde. Det eneste jeg synes mangler, er at få bestyrelsen samlet.

Vigtigst er at vi skal passe på diget.

Mine rødder går tilbage til mine tiptipoldeforældre der ejede gården Maries Lyst, hvor der nu er 
højskole. Min mormor boede på Gærdesmuttevej. Selv er jeg opvokset på Holmegårdsvej bag torvet
sammen med  mine 2 brødre, min mor som arbejdede på Svaneskolen og min stedfar hvis forældre 
ejede Tannhaüser. Min far sad i Folketinget og blev valgt i Nyk. 

I dag nyder jeg mit sommerhus på Bøtø som jeg flittigt bruger som base, når jeg savner Falster, min
familie og mine nære venner.

Jeg har i sin tid siddet som formand for elevrådet på handelsskolen i Nyk, været i bestyrelser i 
børnehaver, i forældrerådet i skoler, siddet i bestyrelse i golfklub samt siddet i skolebestyrelse.

Jeg er 56 år, gift og har 3 børn.

 Min uddannelser er psykoterapeut, folkeskolelærer, golfgrundtræner, AF-konsulent. 

Min baggrund har beriget mig med en stor erfaring i at lytte og mægle og se muligheder frem for 
begrænsninger. 

Jeg er Sydfalster og jeg er Falstring med stort F. 



Mads Glenn Wehlast

Jeg er 54 år og sommerhusejer på 28. år på Marielyst.

Jeg genopstiller som fritidshusejer i 4873.
Jeg elsker området og bruger meget af min fritid i den skønne natur på Falster.
Jeg etablerede en Facebook-gruppe sammen med ti andre dynamiske kræfter sidste år. Det gjorde 
vi, fordi vi gerne vil modernisere digelaget.
En mere moderne ledelsesstil, en mere åben tilgang til emner og diskussioner med borgerne, er en 
del af de forandringer vi har ønsket.
Bestyrelsen har til dels lyttet til signalerne fra årsmødet i oktober.
I den korte tid jeg har siddet i bestyrelsen, er der skabt mange gode resultater til glæde for 
digeskatteyderne.
* Stop for Digelagets retssag mod Guldborgsund Kommune.
* Beslutning om renovering af Digekronen – den er forhåbentligt færdigrenoveret næste år.
* Kommunen afholder alle udgifterne i forbindelse med renoveringen af digekronen.
* Alle vil kunne cykle eller gå uden at være bekymret for bentøjet.
* God kemi igen med Guldborgsund Kommune.
* Referatet er nu ude hos jer fem dage efter bestyrelsesmøderne mod to-tre måneder tidligere.
 Der mangler stadig:
* Nye moderne vedtægter – udspil på vej.
* En opdatering af vores forretningsorden med et formandskab.

På valgmødet skal der til bestyrelsen vælges en digeskatyder blandt alle

Følgende opstiller til denne post (i alfabetisk orden efter efternavn)

Cyrild Jørgensen

Mine synspunkter er følgende: Bestyrelsens skal fremover været en naturlig integreret del af 
organisationsmiljøet i bl.a Stand, grundejerforeningerne og formandskabet. Samt samarbejde med 
Turist / erhvervsforeningen og Guldborgsund kommune. 

Bestyrelsen skal moderniseres med nye vedtægter og antallet reduceres fra 9 til 7. 

Udover at sikre diget, klitten og stranden vil jeg arbejde for, at skabe bedre rammer for 
handicappede og gangbesværede hen over digekronen.

At digebommede på sigt udskiftes med et mere moderne design. At gebyrer afskaffes og der 
indføres et depositum. At der undersøges om samdrift er en mulighed og billige. At der etableres et 
samarbejde med lokale Banker og formuen investeres i værdipapirer. At der etableres et fritidsmiljø
ved Havlykke. 

Mit navn er Søren Piil.

52 år, og dermed en af de yngre i bestyrelsen.



Jeg er selvstændig landmand og driver til dagligt en planteavlsejendom nord for Væggerløse.

Blev valgt til bestyrelsen i 2017 på pladsen for frit valgte for hele området.

 At sidde i bestyrelsen i digelaget er en langsigtet gerning, da det tager lang tid at lære om alle de 
forhold der er omkring diget. Jeg har i min korte periode lyttet meget til de øvrige i bestyrelsen, 
men også dannet mig et indtryk af hvad kystdirektoratet, andre eksperter og myndigheder har af 
indflydelse på hvad der skal til for at kystsikre og passe på diget og de foranliggende klitter. Derfor 
giver det også god mening at vælge mig for yderligere 4 år, så jeg kan opnå den fornødne erfaring 
med diget.

Der har jo været en årelang strid og diskussion om hvordan og hvor meget der skal færdes på 
digekronen. Striden er nu bilagt og der er indgået en fornuftig arbejdsfordeling med Guldborgsund 
Kommune og Det Falsterske Digelag og vi ser nu fremad. Kommunen tager sig af færdslen på 
diget, også økonomisk. Digelaget skal dermed kun tage sig alt vedrørende kystsikring og 
beskyttelse af diget og de bagvedliggende værdier. Det bakker jeg fuldt ud op om.


