
Det Falsterske Digelag 
Referat fra årsmøde den 18. juni 2017 i Restaurant Oldfruen, Marielyst  
 
Fra bestyrelsen deltog Søren Bjerregaard, Søren Krighaar, Flemming Juul Mortensen, Sven 
Andersen, Jens Corneliussen og Hans Chr. Mortensen. Der var afbud fra Finn Nonbo, Per Kamper 
Hansen og Flemming Jantzen. Til stede var i alt 45 stemmeberettigede. 
 
Digelagets formand, Søren Bjerregaard, bød velkommen til årsmødet. Han spurgte, om der var 
repræsentanter for pressen til stede; det var der: Birgitte Grønning fra Folketidende. Herefter gik 
man til dagsordenens 
 
Pkt. 1  Valg af dirigent 
Formanden foreslog advokat Simon Mortensen, der blev valgt. Dirigenten takkede for valget og 
konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt. 
 
Pkt. 2  Valg af 2 stemmetællere 
Gitte Højsgaard og Torben Friis Hansen blev valgt. 
 
Pkt. 3  Redegørelse fra bestyrelsen  
 
Inden fremlæggelsen af selve redegørelsen informerede Hans Chr. Mortensen kort om ny vedtægt 
for digelaget: 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 22. maj 2017 delvist stadfæstet Guldborgsund Kommunes 
afgørelser af 18. februar 2013 om fastsættelse af ny vedtægt for digelaget, idet nævnet dog giver 
medhold i klagepunkterne, der angår kommunens udpegning af et bestyrelsesmedlem for 
digelaget og kravet om kommunal godkendelse af bestyrelsens forretningsorden. 
Nævnets afgørelse medfører, 
at kommunen ikke længere kan udpege et medlem til bestyrelsen; digelaget kan frit vælge ”det 9. 
medlem” blandt sine interessenter, dvs. blandt digeskatyderne, 
at bestyrelsen selv fastsætter sin forretningsorden. Kommunen skal ikke godkende 
forretningsordenen, 
at sidste sætning i vedtægtens § 4 ”Dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med 
tilladelse til cykling på diget skal efter forudgående aftale afholdes af Guldborgsund Kommune” 
skal ophæves. Begrundelsen er, at nævnet vurderer, at cykling på diget ikke kan tillades med 
hjemmel i kystbeskyttelseslovens § 17, da bestemmelsen alene kan bruges til begrænsning af 
færdslen.  
 
Herefter fremlagde formanden bestyrelsens redegørelse for regnskabsåret 2016 således: 
 
”Bestyrelsen har i lighed med sidste år skrevet en ledelsesberetning i årsrapporten. 
Ledelsesberetningen beskriver de økonomiske forhold, som har gjort sig gældende i året 2016. På 
digelagets hjemmeside www.detfalsterskedigelag.dk oplyses der om de aktiviteter, som vil foregå 
på digelagets arealer. Derudover lægger bestyrelsen med mellemrum referater fra 
bestyrelsesmøder på hjemmesiden.  
 

http://www.detfalsterskedigelag.dk/


Digets og klittens tilstand  
Tirsdag den 26. april 2016 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen, opsynsmanden og 
Holger Toxvig fra Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget udvalgte steder fra syd mod nord, idet det 
på grund af meget nedbør ikke var hensigtsmæssigt at køre på digekronen.  
I forbindelse med snakken om hybenroser ved sydenden af diget, nævnte digeingeniøren en 
artikel fra Naturstyrelsen, hvor forskellige bekæmpelsesmetoder er gennemgået. Artiklen er 
fremsendt til formanden.  
Ved sydenden er der en lille høfde, der blev besigtiget. Høfden er næsten sanddækket, men 
sandmængden varierer fra år til år.  
Ved Dillet i Gedesby blev forskellige grusblandinger til digekronen drøftet. I ugen før var der udlagt 
bundsikringsgrus på et stykke af kronen nordpå. Det var meget klistret, men det ville snart  blive 
mere fast.  
Ud for Sdr. Strandvej i Bøtø er der et stykke med hybenroser, der i september 2015 efter slåning 
var strøget med Roundup. Det er tydeligt, at roserne er påvirket, men de er ikke slået helt ihjel. 
Der var blevet brugt en blanding, hvor der var tilført 5 dele vand. Det foreslås, at blandingen næste 
gang gøres lidt stærkere.  
Der var på forskellige strækninger af diget fældet træer, hvor stammediameteren var kommet 
over de aftalte 10 cm i stammediameter.  
Der er ud for Lupintorvet i Bøtø planer om en gangbro hen over klitten, så det bliver lettere for 
handicappede at komme ned på stranden. Problemet er, at der er en ret dyb lavning mellem diget 
og klitten ved stranden. Der er enighed om, at det vil være bedre at etablere en dæmning på tværs 
af lavningen, så man undgår stolper i digeforskråning og klit.  
Samme sted er der på bagskråningen en trappe med et barnevognsspor ved siden af opbygget af 
plastkassetter. Bortset fra at sporet kunne have været lidt bredere, ser det ud til at fungere fint.  
Ud for Marielyst Strandvej har digelaget på begge sider af nedgangen til stranden fået opsat et 
Poda-hegn med fire tråde. Hegnet beskytter klitten mod færdsel - både ved diget og ved stranden. 
Det forventes, at hegnet delvist løser problemet med turisternes slid på klitten uden for 
overgangen.  
Lidt nord Marielyst Strandvej er der endnu et område, hvor hybenroser er strøget med Roundup. 
Selvom behandlingen har været som ved Sdr. Strandvej i Bøtø, er virkningen mindre på roserne, 
idet der er mange nye skud på stænglen.  
På digelagets materielplads er der som et forsøg støbt et vogndæk med beton. Det er meningen, 
at klodsen skal bruges til fortøjning af joller i stedet for forankringspæle, som bankes i klitfoden.  
Ud for Sildestrup Øvej har der været erosion i klitskrænten under en højvands-situation i 
november 2015 med en vandstand på ca. 1 m.  
Ud for Elkenøre planlægger digelaget en forhøjelse af overgangen over diget.  
Ved digets nordende opsættes en chikane for cyklister. Bestyrelsen i digelaget vil gerne bevare 
den hvide bom som en markering af, at her begynder digelagets område. Laget finder en praktisk 
løsning.  
Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at såvel digeskråninger som klitter generelt var intakte 
og i god vedligeholdelsesstand. Digesynet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger. 
 
  



Tirsdag den 27. september 2016 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen, 
opsynsmændene og Holger Toxvig fra Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget i sin helhed fra syd 
mod nord.  
Der er en del slåenbuske uden for diget helt mod syd.  
Laget vil lægge ler på stierne ned mod stranden ud for Sydfalstervej og ud for Holmevej.  
Digelaget har en aftale med ejeren af iskiosken ved Dillet om, at han skal holde øje med affaldet i 
skraldespanden på diget. På stien ned mod stranden har kommunen udlagt knust beton. Dette 
materiale hører ikke hjemme på dette sted. Kommunen bør derfor erstatte den knuste beton med 
ler. Bræddestien og platformen på stranden bliver fjernet af kommunen efter efterårsferien.  
Ved Sdr. Strandvej er de hybenroser, der er blevet strøget med Roundup, næsten væk. Det er det 
hidtil bedste resultat i bekæmpelsen af hybenroser.  
Ud for Lupintorvet i Bøtø har digelaget overvejet at etablere en dæmning mellem digekronen og 
klitten uden for diget. Dæmningen vil gøre det lettere for handicappede at komme ned på 
stranden. Digelaget har stillet overvejelserne i bero indtil videre.  
Ud for Klitvej er der blevet udlagt køreplader på katastrofevejen ned til et hus, der er ved at blive 
ombygget. Bestyrelsen frygter, at vegetationen tager varigt skade. 
Ved st. 5,6 er der en trappe for få lodsejere. Trappen er som et forsøg udført med træpæle og 
brædder med trin af plastkassetter. Der er enighed om, at trappen fungerer fint.  
Langs overgangen ved Marielyst Strandvej er der opsat et kvalitetshegn på begge sider. Hegnet er 
ført ca. 10 m på langs ad kysten både inde ved diget og ude ved stranden, så turisterne forhindres i 
at gå over klitten. Hegnet har fungeret fint. Digelaget overvejer at plante hjælme i de bare 
områder uden for hegnet. 
Ud for Digevej 54B har digelaget fjernet to træer med stammediameter over 10 cm. Grundejeren 
mener, at nogle rosenbuske på toppen af klitten også kan skade diget under en 
stormflodssituation. Ejeren ønsker dem derfor fjernet, men det er digelaget ikke enig i. 
Kystdirektoratet deler digelagets opfattelse.  
Ud for Digevej 16 har der tidligere været gravet i klitten. Digelaget lagde ler i hullet, og det har 
fungeret fint.  
Ved st. 1,4 er der en privat rydning, som digelaget vil holde under observation. Der er i nærheden 
af rydningen opsat en privat bænk. Digelaget vil kontakte ejeren, og ejerens ønsker vil indgå i 
overvejelserne om, hvilken løsning digelaget vælger.  
Ved st. 1,0 er der på en kort strækning af digekronen mange store sten. Her har digelaget som et 
forsøg haft en stenknuser til at bearbejde overfladen. Resultatet er godt, men det er dyrt. 
Stenknuseren kan bearbejde en strækning på ca. 1 km i timen. Digelaget vil overveje, om 
stenknuseren er løsningen, eller om der skal forsøges med anvendelse af lergrus.  
Ved digets nordende er bom og skiltning sat i stand. Der er skiltet tydeligt med, at cykler ikke må 
køre på diget.  
Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at såvel digeskråninger som klitter generelt var intakte 
og i god vedligeholdelsesstand. Digesynet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.  
Digelaget har generelt et problem med privat husholdningsaffald i affaldsstativerne på diget. For 
det første så slider det på diget at hente sækkene. For det andet så er det arbejdsmæssigt 
bekosteligt at bringe sækkene ned fra diget. For det tredje så kan vi ikke køre på diget under 
fugtige forhold, og derved bliver sækkene overfyldte. For det fjerde så giver madrester muse- og 
rottehuller i sækkene og endnu værre – også i diget. Så der er mange gode grunde til at tænke 
over, hvad man smider i skraldespandene.    



 
Katastrofevejen 
Digelaget ejer det 7,5 meter brede areal mellem digets fod og sommerhusene, i daglig tale kaldet 
katastrofevejen. Digelaget erhvervede området i 1943 til brug for arbejdskørsel. 
Da digelaget af arbejdsmæssige årsager skal kunne køre på katastrofevejen, er det nødvendigt at 
beplantningen og hegnene holdes, så vejen er farbar uden at beskadige digelagets maskiner. 
Digelaget beskærer jævnligt bevoksningen langs katastrofevejen ind mod sommerhusene. Der var 
i decemberstormen væltet en del træer ud over katastrofevejen, særligt ud Bøtø By. Digelaget 
savede træerne over og skubbede dem ind til siden, så katastrofevejen stadigt var fremkommelig.  
Nord for Elkenøre Strand er katastrofevejen for år tilbage gjort cykelegnet, og digelaget indkøber 
løbende grus, som bliver udlagt med midler fra almenfonden for at kunne bevare muligheden for 
cykling langs diget. Vejen er flittigt benyttet. 
 
Stranden 
Det fremgår af naturbeskyttelsesloven, at det er kortvarigt tilladt at have en båd uden motor 
liggende på strandbredden. Ønsker man at have sin båd liggende på stranden i mere end 1 døgn, 
kræver det lodsejerens tilladelse. Hvilket vil sige digelagets tilladelse. 
Endvidere anbefaler Kystdirektoratet, at både mv. ikke placeres ud for digerne om vinteren, da 
både under stormvejr kan skade diget. 
Der må ikke slås pæle i diget eller i stranden til fastgørelse af både.  Både må ikke anbringes i 
klitten eller på diget, idet det vil skade beklædningen. Desværre kan vi igen konstatere, at der 
ulovligt slås pæle i stranden efter højvandshændelsen den 4.-5. januar. 
Bestyrelsen har nu i mere end et år annonceret med udlejning af ankerklodser til nedgravning i 
sandet på stranden. Indtil nu har vi udlejet én klods. Prisen er DKK 400,- plus moms pr. år. 
Ankerklodsen består af beton støbt i et dæk uden kanter og med en kæde i midten. Der er ingen 
skarpe kanter som gående kan slå sig på. Digeingeniøren synes godt om forankringsklodsen, idet 
den ikke kan skade diget. Opsynsmanden har brugt meget tid på at fjerne træer og andet affald, 
som var drevet ind på stranden fra Østersøen i vinter. Guldborgsund Kommune bekostede igen i 
2016 strandrengøringen og oprydningen efter Sankt Hans bålene på stranden. Der var igen i 2016 
en del aktiviteter på stranden. Trygfonden har i samarbejde med Guldborgsund Kommune og 
digelaget opsat livreddertårnet for enden af Marielyst Strandvej og har også bekostet 
redningskransene, som er opsat på stativerne til strandnummerskiltene. Der blev afholdt flere 
aktiviteter på stranden ud for Marielyst Strandvej i løbet af sommeren. Aktiviteterne annonceres 
på digelagets hjemmeside.  
Efter højvandshændelsen den 4.-5. januar 2017 drev der meget træ ind på stranden, og stranden 
blev ca. en halv meter lavere ved klitten. Sandet fra klitten og stranden ligger 50 meter ude i 
Østersøen. Stranden er også blevet bredere, idet vandet høvlede op til 5 meter af klitten mange 
steder.  
 
Digets inventar 
Digelaget udskifter løbende træet i de gamle bænke med nyt, og der opsættes nye bænke oppe i 
klitten, hvor der er et ønske om dette og hvor det ikke skader klitten. Piktogramskiltene på diget 
bliver jævnligt udskiftet med nye, idet solen bleger farverne.  Overmalede skilte bliver udskiftet 
med nye, såfremt vi ikke kan fjerne malingen. Hegnet ved digets fod bliver jævnligt gennemgået 
for knækkede egetræspæle, som udskiftes med nye. Trappetrin, som smuldrer, bliver renoveret. 



Toiletbygningerne ved Sildestrup Øvej og ved Bøtø Strandvej har fået ny træbeklædning, som 
kommunen har bekostet. Det er gået hårdt ud over digeskråningen, som ligger op ad bygningen. 
Håndværkerne var åbenbart ikke klar over, at det var et dige, de gravede i.   
 
Digelagets driftsmateriel og bygninger 
Der er indkøbt en ny påhængsvogn til at spænde efter driftsbilen. Det øvrige driftsmateriel 
vedligeholdes løbende og er funktionsmæssigt i orden. Vi sparer stadig op til et større maskinhus , 
som skal indpasses med den eksisterende driftsbygning, idet pladsen i vores nuværende 
maskinhus er for trang. Kontoret i driftsbygningen har efter moderniseringen gjort det muligt at 
holde interne møder i digelaget og også møder med indbudte personer.  
 
Digelagets administration 
Bestyrelsen har et driftsudvalg, som tager sig af den daglige drift, og udvalget består af 
formanden, kassereren og opsynsmanden.  
Søren Krighaar er kasserer i digelaget. 
Søren Bjerregaard deltager i følgegruppen for Helhedsplan Marielyst. 
Sven Andersen deltager i en beredskabsgruppe, som arbejder med at gøre beredskabsplanen for 
Det Falsterske Digelag tidssvarende. Sven vil efter bestyrelsens redegørelse fortælle om 
beredskabsgruppens arbejde. 
Sven Andersen står for registrering af bænke og inventar på diget. 
Sven Andersen behandler ansøgninger på digelagets arealer efter retningslinjer, som er udarbejdet 
af bestyrelsen.  
Finn Nonbo og Hans Christian Mortensen er referenter til møder. 
 
Medhjælpere på diget 
Efter årsmødet sidste år blev digelagets fastansatte opsynsmand syg, og det var med stort vemod, 
at bestyrelsen måtte afslutte samarbejdet med Bjarne. Bjarne var et ordensmenneske, som kunne 
udføre de fleste arbejdsopgaver på diget, både som traktorfører og som håndværker. I perioden 
fra den 21. juni 2016 og til april 2017 passede Henning Gammel diget i samarbejde med skiftende 
vikarer. Det var ikke optimalt, og mange opgaver måtte vente. I samme periode blev diget ramt af 
en højvandshændelse, som medførte et stort arbejdspres på Henning. Henning var egentlig kun 
ansat til at arbejde et par hundrede timer om året. Vi er taknemmelige for at Henning holdt stand 
og passede diget i den vanskelige periode. Den tidligere digeopsynsmand, Lars Kromand Nielsen, 
tilbød sin hjælp med græsslåningen i efteråret, idet Lars havde bemærket at græsslåning trak ud. 
Bestyrelsen takker Lars Kromand Nielsen for hans assistance, samtidigt med, at han passede sit 
nye arbejde. Bjarne er i dag kommet videre i livet og har fundet et andet arbejde, langt væk fra 
vores dige.  
I dag har bestyrelsen mulighed for at trække på tre opsynsmænd, som kan udføre de nødvendige 
opgaver på diget. Thomas Poulsen står for den daglige ledelse med planlægning og uddelegering 
af arbejdsopgaver til Lars Sørensen og Henning Gammel. Vi har et godt team som fungerer godt 
sammen, og de har udført en stor opgave med oprydningen efter højvandshændelsen den 4.-5. 
januar og ved træfældningen på diget i samarbejde med skovfoged Thyge Andersen og hans 
medhjælpere fra Bøtøskoven. 
 
 



Digelagets økonomi 
Digelaget kom ud af 2016 med et overskud i resultatet på DKK 543.191 mod DKK 484.710 for det 
foregående år, hvilket skyldes et lavere aktivitetsniveau end året før. Der er overført DKK 131.386 
til Katastrofefonden, hvilket svarer til en pristalsregulering på 3 procent. Overskuddet henlægges 
til udvidelse af det eksisterende maskinhus og til opbygning af en større egenkapital. 
Almenkontoen har betalt DKK 29.981 til formål, som kommer almenheden til gavn på diget. I 
budgettet for 2018 fastholdes et uændret partsbeløb på 40 øre pr. part, hvilket svarer til DKK 152,- 
for et sommerhus, hvortil der skal lægges moms.  
 
Bestyrelsens arbejde og fremtiden 
Digelaget er opmærksom på en fremtidig havspejlsstigning, som kan medføre, at diget skal 
forhøjes. Derfor er bestyrelsen i tæt dialog med kystdirektoratet om mulighederne for at styrke 
diget. Bestyrelsen opsøger også andre digelag for at høre om deres erfaringer. Bestyrelsen besøgte 
i efteråret Ribe diget, Rejsby diget og Oksby diget ved den jyske vestkyst efter anbefaling fra 
digeingeniøren. Det var en interessant tur, hvor vi talte med dedikerede digefolk. Vi modtager 
også besøg af interesserede, som ønsker at høre om vores dige.  
Vi har nu fået en ny og moderniseret beredskabsplan for beskyttelsesområdet. Ingen håber 
selvfølgelig at den skal tages i anvendelse. Men nu er vi bedre forberedte, hvis det forfærdelige 
skulle ske.  
Området for enden af Marielyst Strandvej skal forstærkes yderligere, da det er det svageste 
område på hele digeanlægget. Hegnet, som er opsat for at beskytte klitten for enden af Marielyst 
Strandvej, har været en succes. Klitten er vokset stor og stærk og kan i dag yde en bedre 
beskyttelse end for få år siden. Følgegruppen for Helhedsplan Marielyst arbejder på at færdiggøre 
visionsplanen over diget og til vandet, så området fremtræder som en helhed. I det samarbejde 
indgår digelaget, og planen er, at diget i fremtiden skal kunne holde til påvirkningen fra et øget 
antal turister med flere aktiviteter ud for det nye strandstrøg. Indtil overgangen er forstærket, vil 
digelaget ved en stormflodsvarsling placere storsække med sten som bølgebrydere i overgangen 
til stranden. Den 4.-5. januar 2017 varsledes der en forhøjet vandstand på 1,70 meter, og digelaget 
placerede derfor bølgebryderne i overgangen for enden af Marielyst Strandvej. Det blev der også i 
overgangen for enden af Bøtø Strandvej og i handicapovergangen ved Dillet. Arbejdet med 
storsækkene forløb som planlagt. Vandet nåede dog ikke op til bølgebryderne, hvilket skyldes 
vindforholdene. 
Den nordlige halvdel af Bøtøskoven er købt af Den Danske Naturfond, og der skal udsættes heste 
og kreaturer til at afgræsse skoven. Det er Guldborgsund Kommune, som står for driften af 
naturskoven. For at holde dyrene inde i skoven skal der opsættes hegn rundt om skoven og derved 
langs diget. Bestyrelsen opmærksomhed er særligt på hegnets holdbarhed og på publikums 
færden på diget ved skoven. Det er muligt, at der skal foretages nogle foranstaltninger for at 
undgå svækkelse af diget ud for skoven. Digelaget er inviteret med i følgegruppen for 
Bøtøskoven.” 
  

 
Efter formandens fremlægning af redegørelsen fik Sven Andersen ordet for at berette om arbejdet 
med beredskabsplanen. Planen er blevet godkendt den 1. juni og er nu tilgængelig på digelagets 
hjemmeside. Sven Andersen orienterede om planens hovedtræk og konstaterede, at samarbejdet 



med politi, beredskab og øvrige involverede havde fungeret tilfredsstillende. Han håbede ikke, at 
beredskabsplanen skulle komme i brug, men ”opstår situationen, er vi klar”. 
 
Søren Bjerregaard afsluttede dette udvidede punkt med en orientering om højvandshændelsen 
den 4.-5. januar i år. Vindretning og vindstyrke havde medført forhøjet vandstand, men heldigvis 
var vinden ikke gået over i en retning, der havde medført voldsomme bølger mod Falsters østkyst.  
Der blev anbragt store sække med sten ved tre overgange, men vandet nåede ikke op til dem. 
Forstrandsklitten blev angrebet af højvandet i stort set hele digets forløb. Det er af stor betydning 
for digets sikkerhed, at der er en stor forstrandsklit med stabiliserende plantevækst.   
 
Herefter åbnede dirigenten for spørgsmål. 
 
Eigil Petersen spurgte til projektet i Bøtøskoven: Er man klar over, hvor mange cykler, der vil 
komme? 
 
Søren Bjerregaard oplyste, at digelaget er med i følgegruppen for projektet, og at man er 
opmærksom på problemet. Men foreløbig ser vi tiden an. 
 
Eyvind Stonor havde været i reservatet ved Hammer Odde på Bornholm. En god oplevelse! 
 
Der var ikke yderligere bemærkninger. Redegørelsen blev taget til efterretning af forsamlingen. 
 
Pkt. 4  Regnskab og budget 
Digelagets kasserer, Søren Krighaar, gennemgik hovedpunkterne i regnskab og budget.  
 
Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål. 
 
Cyrild Jørgensen spurgte til digelagets konti i Nordea – hvad er aftalen? 
 
Søren Krighaar: Vi har en fastrenteaftale, der giver 3%. Den udløber snart. Bestyrelsen har drøftet 
forskellige muligheder. 
 
Cyrild Jørgensen spurgte, om man kunne undersøge mulighederne i andre banker.  
 
Søren Krighaar tog bemærkningen ad notam og tilføjede, at også anbringelse i obligationer og 
aktier var blevet diskuteret. Obligationer – måske. Aktier - nej. 
 
Regnskab og budget blev taget til efterretning af forsamlingen. 
 
Pkt. 5  Valg af 1 bestyrelsesmedlem 
1 medlem vælges frit blandt digelagets interessenter. 
Bestyrelsen foreslog Søren Piil, Idestrup, der kort fortalte om sit tilhørsforhold til området. 
Der var ikke yderligere kandidater, hvorfor Søren Piil valgtes som nyt medlem af bestyrelsen.  
 
 



Pkt. 6  Valg af revisor 
På valg var Preben T. Møller, der var villig til genvalg.  
Preben T. Møller blev genvalgt. 
 
Pkt. 7  Emner til drøftelse  
Ingen. 
 
Pkt. 8  Eventuelt 
Mikael Jensen henviste til et dige ved Elben i Tyskland, hvor man udnytter cykling for at stabilisere 
diget.  
 
Eyvind Stonor roste de indlæg, der var fremlagt tidligere i mødet, samt det arbejde, der foregår 
omkring diget. 
 
En deltager omtalte arbejdet med diget som fagligt kompetent, men var uforstående over for 
digelagets gebyrpolitik i forbindelse med diverse arrangementer – ”man bør støtte foreningslivet”. 
 
Søren Bjerregaard oplyste, at udgifter i forbindelse med offentlighedens adgang betales af 
digelagets medlemmer. Indtil 1992 bidrog amtet med ca. 200.000 kr. årligt. 
 
Benny Ellekær kunne ikke se problemer i forbindelse med betaling. Alle foreninger betaler jo i 
forvejen, når de skal benytte faciliteter som fx haller og baner. 
 
Eyvind Stonor tog det for givet, at digelagets medlemmer var glade for at bestyrelsen sikrer 
beskyttelsen af området. 
 
Sven Andersen redegjorde for bestyrelsens holdning til arrangementer. Hvis en arrangør opkræver 
deltagerbetaling, skal der også betales et gebyr til digelaget.  
 
Lilian Glistrup spurgte til muligheden for asfaltering af diget med henblik på cykling.  
 
Jens Erik Boesen rettede en tak til bestyrelsen for arbejdsindsatsen og overbragte hilsen fra 
borgmester John Brædder og udvalgsformand Flemming Jantzen med tak for godt samarbejde. 
 
Eigil Petersen – måske man kunne indføre cykling?    
 
Cyrild Jørgensen spurgte, om man i lyset af de stedse oftere tilfælde af terror havde gjort sig nogle 
overvejelser om risikoen, når så mange mennesker var samlet i Marielyst-området i sommertiden. 
 
Formanden: Det er ikke noget, der hidtil har været berørt. 
 
Leif Petersen: Tak for arbejdet! 
 
Da der ikke var flere indlæg, erklærede dirigenten mødet for afsluttet og takkede for god ro og 
orden. 



 
Søren Bjerregaard rettede en tak til det afgående bestyrelsesmedlem Flemming Jantzen og bød 
Søren Piil velkommen. Formanden fortsatte med at takke digelagets samarbejdspartnere og 
sluttede med tak til dirigenten og tak til de fremmødte. 
 
Mødet slut kl. 11.55. 
 
Ref. Hans Chr. Mortensen 

 


