
Bestyrelsesmøde i Det Falsterske Digelag på Oldfruen 1. december 2020 

 
Deltagere: Christian Schou, Søren Bjerregaard, Søren Krighaar, Søren Piil, 
Sven Andersen, Benny Ellekær, Aksel Lindhardt, Mads Glenn Wehlast 

Afbud fra Jens Corneliussen. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
2. Referat fra bestyrelsesmødet 29. oktober: 

Efter små justeringer blev referatet godkendt. 
3. Meddelelser fra formanden 

* Bestyrelsen blev præsenteret for udkastet til en ny hjemmeside. Det blev 
besluttet, at en ny hjemmeside snarest er oppe at køre. 

* Kassereren undersøger bankforbindelserne. 
* En henvendelse fra Marielyst Ferieby vedrørende antal enheder i feriebyen. 

4. Meddelelser fra driftsudvalget 

20. november havde udvalget møde. 
Græsslåningen er færdig. Bøtø Nor har også bidraget til slåning på 
skråningerne. 
Der undersøger om prisen på dieselolien skal fastlåses. 
Der arbejdes på at gøre digekronen mere handicapvenlig i Gedesby. 

En henvendelse om en bænk til vinterbadere ved Trolliusvej undersøges. 

5. Meddelelser fra kassereren 

En kort orientering om den aktuelle økonomiske situation. 
6. Meddelelser fra følgegruppen Bøtøskoven 

Der er ikke møde før om to-tre måneder. 
7. Aktiviteter på strand og dige/Sven Andersen 

Der er udarbejdet nye retningslinjer for aktiviteter på diget. Udkastet 
diskuteres på det næste bestyrelsesmøde. 
8. Fastsættelse af forretningsorden 

Efter en kort debat blev Christian Schou forslag til forretningsorden. Det blev 
forkastet af et flertal. 
Fem medlemmer ønskede ikke, at bestyrelsesreferaterne skal godkendes i 
en periode over ti dage. Flertallet ønsker, at referater først skal godkendes på 
det førstkommende bestyrelsesmøde. Det kan tage op til to-tre måneder. 
Flertallet på fem medlemmer ønsker at bevare den nuværende 
forretningsorden. 
9. Forligsforhandlingen med kommunen 

Formanden har afholdt tre møder med borgmester John Brædder i november. 
Møderne har foregået i en meget positiv ånd. 



Formanden holder næste møde med borgmesteren 7. december, hvor der 
ventes en juridiske aftale på bordet til en forligsaftale om færdslen på diget. 

Hvis diget forhøjes fra 3,77 m til 3,97 vil diget i 2050 kunne klare en 1000 års 
hændelse, mener COWI. 
10. Sandforing ved akut erosion 

Kasserer Søren Krighaar har søgt om statsstøtte til projektet, men der er ikke 
kommet et svar. 
Formanden kontakter COWI, der indsender en ansøgning til kommunen. 
Sandforingen forventes at kunne begynde i februar, hvis alt flasker sig. 
11.Valgbarheden af bestyrelsen 

Formanden har fået henvendelse fra tre digeskatteydere, der protesterer over 
Christian Schous valgbarhed til bestyrelsen. 
To advokater har hver sin opfattelse af, om Christian Schou, der er forstander 
på Højskolen, er valgbar. Morten Jensen, der var dirigent på Årsmødet, 
mener Christian Schou er valgbar. En anden tidligere advokat, Jørgen 
Simonsen, mener det modsatte. 
Mads Glenn Wehlast foreslog, at dem, der har foretaget indsigelser mod 
Christian Schous valgbarhed selv må kontakte Guldborgsund Kommune for 
at få undersøgt valgbarheden. 
Et flertal i bestyrelsen besluttede at rette henvendelse til Guldborgsund 
Kommune for at få tilsynsmyndighedens syn på, om Christian Schou er 
valgbar. 
12. Forslag om at hylde afgående bestyrelsesmedlemmer Per Kamper 
og H.C Mortensen 

Der er besluttet at give en mindre gave til afgående bestyrelsesmedlemmer. 
Formanden sørger for besøg hos de afgående medlemmer. 
13. Næste møde 

Vi afventer forhandlingerne med Guldborgsund Kommune, før vi aftaler 
næste bestyrelsesmøde. 
14. Eventuelt 

På driftsudvalgsmødet næste gang diskuteres det om grundejere kan 
aflevere overskudsjord på diget til eventuelt at forhøje digekronen. 

Mødet afsluttet kl. 22.00. 
Således opfattet: Mads Glenn Wehlast 

  

  

  

  



 


