
Referat af bestyrelsesmøde i Det Falsterske Digelag 
torsdag 28. april kl. 18.00 på Oldfruen, Marielyst 
 
 

 
 
 
Deltagere: Christian Schou, Cyrild Jørgensen, Mogens Mika, Aksel Lindhardt, Jens Corneliussen, 
Mads Glenn Wehlast.   
Deltager via Zoom: Søren Bjerregaard. 
Deltager uden stemmeret: Opsynsmand Thomas Bo Poulsen. 
Fraværende med afbud: Benny Ellekjær. 
Fraværende uden afbud: Sven Andersen. 
  
1.Godkendelse af dagsordenen. 
Dagsordenen blev godkendt. 
  
2. Status på renoveringen af digekronen. 
Fra Marielyst Torv til Stovby Strandvej er renoveringen færdig. Nu mangler stykket frem til 
Elkenøre Øvej.  
 
Siden venter det sidste stykke fra Marielyst Torv til Bøtø Skoven. Når de er færdige med at 
renovere digekronen frem til Elkenøre Øvej, begynder arbejdet ved Kjørups Kro mod Marielyst 
Torv. Hele renoveringen ventes at være færdig inden skolernes sommerferie. 
 
Formanden kontakter kommunen for et møde for at gennemgå digekronen for eventuelle fejl og 
mangler.  
 
Mogens Mika har fået bevilget 43.850 kr. til fem borde og bænkesæt til opsætning på digekronen. 
Tilskuddet er givet på betingelse af godkendelse fra Kystdirektoratet. Forventningen er, at 
Kystdirektoratet godkender meget snart, så de fem borde/bænkesæt er klar til sommersæsonen. 
Pengene kommer fra en pulje til turistmæssig udvikling af Sydfalster. Det er Guldborgsund 
Kommune, der har afsat et millionbeløb i hele puljen. 
  
3. Status på kontraktindgåelse med Rohde Nielsen om sandfodring 
I starten af 2022 indgik vi en aftale med Rohde Nielsen om sandfodringen i 2023, hvor vi kunne 
spare i omegnen af én mio. kr. ved at udskyde sandfodringen ét år. 
 
Siden har verden ændret sig og specielt brændstofpriserne er eksploderet. 
Rohde Nielsen har ønsket en klausul i kontrakten i forhold til mulige prisstigninger på brændstof. 
Den klausul har bestyrelsen valgt at acceptere efter rådgivning fra COWI. 
I nærmeste fremtid bliver kontrakten med Rohde Nielsen om sandfodring underskrevet. 
  
4. Status på slæbesteds-projektet ved Havlykke.  
Opsynsmand Thomas Bo Poulsen orienterede om, at der mangler et par plasticplader, før 
slæbestedet er endeligt færdig og klar til brug. 
  
Der har været meget positiv respons på slæbestedet fra lokale borgere. 
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Det forventes, at slæbestedet vil være endelig færdigt og klar til brug i løbet af en uges tid. 
Udgiften til slæbestedet ventes at lande under 30.000 kr. 
   
  
5. Status på etablering af badebro ved Marielyst. 
Vi har endnu ikke fået tilsendt materiale om det endelige projekt. Badebroen skal gå fra 
asfaltkanten i sandet ved Marielyst Torv og ud i vandet. Broen skal gå 60 meter ud i vandet. 
 
Det er stadig forventningen, at badebroen skal være klar til højsæsonen. 
Det er planen, at broen skal ligge til benyttelse fra maj til og med september. 
  
  
6. Status på markeringen af 150-året for stormfloden 1872.  
Mogens Mika orienterede om opsætning af nye to mindepæle: Én ved nedgangen til Marielyst 
Strand ved Torvet og én i Gedesby. Pælene får samme udformning som den nye pæl, der er opsat i 
Bøtø Nor. 
 
Indvielsen af mindepælen ved Marielyst bliver indviet 13. august. Mindepælen i Gedesby bliver 
indviet på stormflodsdagen 13. november. 
 
Det er meningen, at der skal tændes et lys i kirken for alle dem, der mistede livet i Væggerløse 
Sogn. 24 personer omkom i Væggerløse Sogn i forbindelse med stormfloden.  Gedesby omkom 28 
personer i forbindelse med stormfloden. Der er også gudstjeneste i Gedesby. Den afholdes 13. 
november. 
 
1. november holder Anne Elisabeth Jensen fra Museum Lolland-Falster foredrag om stormfloden 
på Højskolen. Digelaget er arrangør sammen med Sydfalster Folkeuniversitet. 
  
  
7. Status på processen om nye vedtægter. 
Guldborgsund Kommune er nu – på bestyrelsens opfordring - gået i gang med at se på nye 
vedtægter til Det Falsterske Digelag. Kommunen har hyret ekstern rådgivning i sagen. Meldingen 
er, at kommunen håber at levere et udkast til nye vedtægter inden sommerferien. 
 
Vores håb er, at vi kan fremlægge nye vedtægter for medlemmerne på årsmødet i 2023. 
  
  
8. Beslutningssag: Godkendelse af regnskab for 2021. Regnskabet blev udleveret på sidste møde 
af Cyrild. 
Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen. 
 
Revisionen har også godkendt regnskabet. 
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Der var enighed om, at årsregnskabet i fremtiden kun skal behandles på ét bestyrelsesmøde og 
ikke som i dag, hvor det er på dagsordenen på to af hinanden følgende møder. 
  
9. Beslutningssag: Forslag til budget for 2023.  
Der bliver lagt op til, at digeskatten skal stige i 2023. Kasserer Cyrild Jørgensen fremlagde en 
model, hvor alle skal betale 250 kr. inklusiv moms ekstra i digeskat. 
 
Det giver yderligere 1,6 mio. kr. i kassen om året. I løbet af fem år vil der være 8,0 mio. kr. i kassen.  
 
Den ekstra opkrævning sker for at påbegynde opsparing til sandfodring i fremtiden. Digelagets 
kasse bliver tømt, når der bliver sandfodret i 2023. Derfor skal der over de kommende år spares op 
til ny sandfodring. 
  
  
10. Beslutningssag: Godkendelse af revideret beredskabsplan. 
Aksel Lindhardt har udarbejdet en ny beredskabsplan. Den minder en smule om beredskabsplanen 
på Lolland med en række justeringer. 
 
Bestyrelsen har taget beredskabsplanen til efterretning. 
 
Der er i bestyrelsen stemning for, at vi afsætter tid til en dag med eksterne folk i forhold til 
beredskabsplanen ved krisetilfælde. 
Inden beredskabsplanen er endeligt færdig, skal den ajourføres og opdateres med en række 
mindre detaljer. 
  
11. Beslutningssag: Forslag fra Elkenøre Grundejerforening om opsætning af en flydebro ved 
Elkenøre.  
Der er tale om en bro, der skal gå 20 meter ud. Den skal ligge i vandet fra maj til oktober ved 
Elkenøre Øvej. 
 
Der var enighed i bestyrelsen om at sige ja til projektet, som nu skal endeligt godkendes af 
Guldborgsund Kommune. 
  
12. Afvikling af årsmøde 2022: Hvordan gør vi rent praktisk? 
En række praktiske ting blev gennemgået i forbindelse med årsmødet. 
For at få stemmeret skal man fremvise ejendomsskattebilletten på årsmødet. Det kan være via e-
boks eller den fysiske ejendomsskattebillet. 
 
Vedrørende dirigent til årsmødet indstiller bestyrelsen Hans Henrik Tausen, jurist og bosiddende 
Marielyst Strandvej. Han har erklæret sig villig til opgaven. 
 
Søren Bjerregaard og Sven Andersen genopstiller ikke. Derfor skal der findes en fastboende fra 
Idestrup Sogn og en sommerhusejer fra Væggerløse Sogn til den nye bestyrelse. 
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Bestyrelsen arbejder på at finde egnede kandidater, men opfordrer interesserede til at melde sig. 
Bestyrelsen vil gerne opfordre især kvinder til at stille op til årsmødet. 
 
Årsmødet afvikles 19. juni 2022 på Højskolen kl. 10.00. Der serveres morgenbrød og kaffe fra kl. 
9.00. 
  
13.Beslutningssag: Godkendelse af formandens beretning til årsmøde 2022. Beretningen 
præsenteres på mødet i stikordsform, da det bliver en mundtlig og ikke nedskrevet beretning. 
Formandens stikords-beretning blev godkendt af bestyrelsen. 
  
14. Drøftelse: Bænke på diget. Skal vi lægge en plan for standardisering af bænke langs 
digekronen? Og skal vi anlægge en mindre restriktiv linje for private bænke end hidtil? 
Bestyrelsen er blevet enige om at nedsætte et lille hurtigt-arbejdende bænkeudvalg bestående af 
Mogens Mika, Jens Corneliussen samt opsynsmand Thomas Bo Poulsen, der skal komme med et 
forslag til en plan for en mulig standardisering af bænke langs diget. 
 
En borger har ytret ønske om at donere en bænk til placering i klitten. Han får besked på, at sagen 
foreløbig er udsat, indtil udvalget kommer med et forslag om fremtidige bænke på digekronen og i 
klitten. 
 
Der er enighed om, at bestyrelsen ser positivt på mulighederne for bænke til vinterbaderne i 
klitten. 
 
Alle bænke, der i dag og i fremtiden befinder sig på Det Falsterske Dige, er digelagets ejendom. 
  
15. Drøftelse: Biodiversitet på diget. Kommunen ser gerne, at vegetationen på diget kan hjælpe 
med at fremme biodiversiteten i området og har penge til formålet. Hvordan kan vi bedst 
imødekomme det? Og samtidig måske få økonomisk assistance til bekæmpelse af invasive 
planter på diget? 
Formanden og opsynsmanden har været på tur ’på diget’ med repræsentanter fra kommunen for 
at lave en plejeplan for at fremme biodiversiteten. 
 
Der kommer en plejeplan som primært tilgodeser sjældne sommerfugle som sort ildfugl. 
 
Kommunen ser gerne plejeplanen bliver opstartet allerede i år. 
 
Bestyrelsen er meget positive i forhold til at bidrage til biodiversiteten omkring diget.   
 
Formanden kontakter desuden kommunen i forsøget på at få et bidrag til at bekæmpe gyvel og 
hybenroser.   
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16. Drøftelse: Hvor langt skal vi gå over for folk der ikke forstår en henstilling? Thomas mangler 
redskaber, når beboere fx færdes på bagskråningen og klipper trådhegnet over og ikke retter ind 
efter hans venlige henvisninger. 
Bestyrelsen er enige om, at der udarbejdes en standardskrivelse til dem, der overtræder 
reglementet. Hvis der opstår gentagelsestilfælde, kan en politianmeldelse komme på tale. 
Thomas Bo Poulsen udarbejder en standardskrivelse i fællesskab med formanden. 
  
17. Meddelelser fra formanden. 
Der er digesyn onsdag 4. maj kl. 9.00. 
 
Formanden lægger op til, at der fremover kun skal være ét årligt digesyn – om foråret. I 
særtilfælde kan der holdet ét ekstraordinært digesyn om efteråret. Bestyrelsen erklærede sig enig 
i dette. 
 
Der er dialogmøde med kommunen 31. maj i henhold til aftalen fra december 2020 om jævnlige 
dialogmøder. Der er afsat én time til mødet med borgmester Simon Hansen og Christian Refstrup, 
leder af teknisk forvaltning. Fra digelaget deltager Christian, Mogens, Cyrild, Aksel og Benny samt 
Thomas.  
  
18. Meddelelser fra kassereren.  
I forhold til forsikringer er vi i gang med at skifte til nyt selskab, men der går et par år før vi har 
skiftet alle vores forsikringer. 
 
I forhold til tre toiletbygninger er de korrekte adresser nu specificeret i policen, så de er 
brandforsikret korrekt. Kommunen står for vedligeholdelse og hærværk på toiletbygningerne. 
 
  
19. Meddelelser fra følgegruppen for Bøtøskoven ved Jens Corneliussen. 
Der har været møde i følgegruppen tirsdag 19. april, men Jens Corneliussen deltog ikke, men 
bestyrelsen bliver orienteret på førstkommende møde, når referatet er kommet. 
 
20. Aktiviteter på dige og strand ved Thomas Bo Poulsen. 
Der har været afholdt beach-marathon på stranden i april.  
 
Der er gives tilladelse til afholdelse af Skt. Hans bål samt en bod til udlejning af padelbord.  
  
21. Eventuelt. 
Aksel Lindhardt spurgte til de private trapper, der er opsat op mod digekronen.  De får lov at blive 
stående, da alle trapperne i sin tid blev etableret lovligt. 
  
  
Således opfattet. Mødet slut kl. 21.30. 


