
Det Falsterske Dige                                                     
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 24. juni 2020 kl. 19.00 på Restaurant Oldfruen i Marielyst   
 
Til stede var: Søren Bjerregaard, Søren Krighaar, Sven Andersen, Benny Ellekjær, Søren Piil, Per Kamper 
Hansen og Hans Chr. Mortensen. 
Fraværende: Jens Corneliussen 
 
Punkt 1  Bemærkninger til referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 6. maj 2020 
Ingen bemærkninger til referatet, men Per Kamper Hansen spurgte til opfølgning på sidste linje i pkt. 4 
Økonomi (estimat fra Bech-Bruun på forventede udgifter). Formanden oplyste, at han havde kontaktet 
Bech-Bruun, men der forelå endnu ikke nye oplysninger. 
 
Punkt 2  Meddelelser fra formanden 

- Sankt Hans aften er forløbet roligt; enkelte affaldsbeholdere  blev ødelagt 
- Henvendelse fra person, der arbejder med digeprojekter. Har forslag til forbedring af diget. SB vil 

mødes med vedkommende 
- Digesyn afholdt den 9.6. Rapport er udsendt 
- Intet nyt fra kommunen om hegn og trapper ved Bøtøskoven. 

  
Punkt 3  Meddelelser fra driftsudvalget 
Medhjælper Karl Viggo er i gang med at male bænke og bomme og andet træværk. 

- Græsset er mange steder meget slidt 
- Vi har opsamlet en del skrald 
- Melding om adskillige løse hunde 
- Maskinparken er i orden 
- Intet nyt i forbindelse med maskinhuset. 

 
Punkt 4  Økonomi v/Søren Krighaar 
Vores aftale med rådgivnings- og revisionsfirmaet VKST i Øster Toreby om udarbejdelse af regnskab udløber 
snart. Søren Krighaar spurgte om bestyrelsen ønskede aftalen forlænget. Der var enighed om at forlænge 
aftalen. 
De bestyrelsesmedlemmer, der endnu ikke har legitimeret sig i Nordea, bedes gøre det.  
Estimat for de forventede udgifter til Bech-Bruun er ikke modtaget (jf. pkt. 1). Vi rykker for oplysningerne. 
 
Punkt 5  Meddelelser fra følgegruppen for Bøtøskoven v/Jens Corneliussen 
Jens var ikke til stede, men Benny Ellekjær kunne oplyse, at et aftalt møde var blevet aflyst (covid 19). 
 
Punkt 6  Orientering om tilladelser på strand og dige v/Sven Andersen 
Ansøgning om brug af metaldetektor: Der er endnu ikke indgået betaling fra ansøger. 
 
Punkt 7  Orientering fra arbejdsduoen for stiftelse af landsforening for digelag i Danmark 
Intet nyt. 
 
Punkt 8  Status sandfodring 
Formanden har været i kontakt med COWI. Vi afventer stadig Guldborgsund Kommunes behandling af 
vores ansøgning om tilladelse til sandfodring. PKH spurgte til økonomien i forhold til COWI-aftalen. Søren 
Bjerregaard oplyste, at kontrakten lyder på 40.000 kr. 
SB vil kontakte Scandlines for at indhente oplysninger om materiale til sandfodring. 
 



Punkt 9  Status stævningen af Nævnet og Kommunen 
Indledende telefonisk møde afholdt den 19. juni. Deltagere: Retsformanden, Kammeradvokaten og Bech-
Bruun. Bech-Bruun har frafaldet COWI som vidne. Retssagen er berammet til den 4. november 2020. 1 
retsdag er afsat. Vi skal udrede 2.000 kr. i berammelsesafgift. 
 
Punkt 10  Forberedelse af Årsmøde 2020 
Formanden skitserede gældende retningslinjer. Forskellige muligheder diskuteredes under hensyn til 
mødested, dato, deltagerantal og mødets afvikling. 

- Det besluttedes at afholde mødet søndag den 11. oktober 2020 kl. 10.00 i Idestruphallen. 
- Afhængigt af de til den tid gældende retningslinjer gennemføres mødet med det tilladte antal 

deltagere.  
- Møder der flere deltagere end tilladt, foretages kun valg. 
- Indkaldelse til mødet udsendes til samtlige digeskatydere pr. brev og annonceres lokalt. 

Herefter drøftedes de fremsendte mails fra Initiativ-gruppen – også benævnt Kritiske Digeskatydere samt 
”Det falsterske diges forfald” (på Facebook) - (omhandlende forslag til drøftelse i årsmødet mv.). 
HCM udarbejder forslag til svar. 
Advokat Simon Mortensen arbejder videre med fortolkning af vedtægten. 
 
Punkt 11  Forslag til ny vedtægt, udarbejdet af gruppen Kritiske Digeskatydere 
Forslaget blev drøftet, og et flertal i bestyrelsen enedes om at sende et kort svar til gruppen v/ Henning 
Mussegaard, gående ud på, at vi ikke finder anledning til at arbejde for en ændring af gældende vedtægt. 
 
Punkt 12  Skitseprojekt til drøftelse, COWI 
Søren Bjerregaard spurgte til bestyrelsens holdning til udarbejdelsen af et COWI-skitseprojekt om 
etablering af cykel-/gangsti på diget som økonomisk/teknisk alternativ til Initiativgruppens forslag. 
Projektet skulle baseres på en beregning (foretaget af digeingeniør) af ændringerne i diget, som er 
nødvendige for at bevare digets styrke, samt et overslag over de forventede omkostninger. 
Efter en længere diskussion var der enighed om midlertidigt at henlægge forslaget. 
På baggrund af tidligere behandlet forslag kontakter formanden Ole Jacobsen, Guldborgsund Kommune, 
med henblik på at drøfte fælles interesse i udnyttelse af materialer fra den gamle Storstrømsbro.  
 
Punkt 13  Næste møde 
Mandag den 31. august 2020 kl. 19.00. 
 
Punkt 14  Eventuelt 
Søren Krighaar oplyste, at vi har en bestyrelsesansvarsforsikring.  
 
Mødet slut kl. 22.15                                       
 
Ref. Hans Chr. Mortensen 


