
Referat fra bestyrelsesmøde 1. marts 2021 og 8. marts afholdt via zoom:

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

1. Godkendelse af dagsorden
Sven Andersen bad om, at det blev registreret som et møde den 20. 
december.

2. Referater fra bestyrelsesmøde afholdt den 1. december 2020 og 
ekstraordinært møde afholdt den 20. december 2020 med bemærkninger
til godkendelse
Referaterne godkendt. Sven Andersen ønsker, at han omtales 
som fraværende fra mødet 20. december 2020.

3. Meddelelser fra formanden
* Klage fra digeskatteyder om betaling til fællesarealer.
* Kommunen har været samarbejdsvillig om de sager, vi har haft med dem.
* Formanden konstaterer, at Christian Schou er valgbar. Advokat Jørgen 
Simonsen, der tidligere har været advokat for digelaget, mener stadig ikke, at 
Christian Schou er valgbar. Bestyrelsen gør ikke mere ved sagen.
* Søren Krighaar har haft dialog med Alm. Brand efter tyveri i maskinhuset i 
maj 2019. En del er genkøbt. Der er udbetalt erstatning på 76.000 kr. efter 
tyveriet.
* Der er knækket et gelænder ved Marielyst Ferieby. Et barn har haft et uheld.
Opsynsmanden er på sagen, og vi er i dialog med Marielyst Ferieby om 
opsætning af nyt.
* Kasserer Søren Krighaar sender en forpagtningsaftale for brug af vores jord
til Jens Jørgen Jensen.
Vi har samtidig drøftelser med Jens Jørgen Jensen om at købe en del af 
hans jord. Vi har brug for mere jord til at bygge et nyt maskinhus.
Det blev aftalt, at Søren Piil og Søren Bjerregaard tager en drøftelse med 
Jens Jørgen Jensen.
* Der er forhandlet en større rabataftale i hus pr. 1000 l dieselolie.
* Vi har fået 10.000 kr. retur fra PostNord for udsendelse af brevene til 
årsmødet.
• Invitation fra Guldborgsund Kommune om digitalt dialogmøde 25. marts
om udviklingen af Sydfalster. Benny Ellekjær er foreløbig repræsentant fra 
bestyrelsen.
•
4. Meddelelser fra driftsudvalget
21. december blev der afholdt møde i driftsudvalget.
Maskinparken kører og der er ikke de store problemer.



9. februar 2021 var seneste møde. Tingene går fint uden de store udsving.

5. Meddelelser fra kassereren. v/Søren Krighaar
Søren Krighaar har intet at bemærke, men henleder opmærksomheden på 
årsrapporten.

6.Meddelelser fra følgegruppen for Bøtøskoven. v/Jens Corneliussen
Der har endnu ikke været afholdt møde i 2021.

7. Aktiviteter på dige og strand. Udkast til nye retningslinjer for 
aktiviteter på dige og strand. v/ Sven Andersen
Turist og erhvervsforeningen har fået lov til at holde strandfest 29.-30. august.
Der er givet tilladelse til beachvolley i løbet af sommeren.
Der skal udarbejdes et nyt reglement. Det kræver et samarbejde mellem 
digelag og kommune.
Søren Bjerregaard kontakter kommunen. Han vil opfordre Maya-Maria og 
Frederik Cortes til at skrive oplæg til nye retningslinjer, efter kommunen har 
overtaget vedligeholdelsen af digekronen.

8. Årsrapport 2020 v/ Søren Krighaar
Der var fejl fra lønningskontoret, hvilket betyder, at regnskabet bliver 
forbedret med 13.297 kr.
Det betyder samlet underskud på 13.344 kr.
Vores omkostninger er steget meget, primært på grund af årsmødet og 
advokatregninger. Vi har til gengæld lavet en god aftale med kommunen om 
digekronen. Jeg tror, vi har lavet en god investering i fremtiden, siger Søren 
Krighaar.

9. Forslag om ændring af forretningsorden
Forslag fra formanden til ændring i paragraf fem, hvor beslutningerne i 
referatet skal godkendes inden mødet er slut. Det endelige referat skal 
sendes til bestyrelsen senest fem dage efter mødet.
Forslaget er vedtaget. Sven Andersen er imod forslaget.

10. Forslag om at sag mod Nævnet hæves og forhandling om 
sagsomkostninger
Håkun Djurhuus mener, at vi skal betale sagsomkostningerne i niveauet 
15.000 kr. til staten for retssagen. Det er en byretsdommer, som skal træffe 
den endelige beslutning om beløbets størrelse.
Med stemmerne 8-1 blev det besluttet, at sagen skal afsluttes hurtigst muligt.
Sven Andersen mener, vi skal gennemføre sagen.



11. Anlæggelse af sti på digekronen i samarbejde med Guldborgsund 
Kommune
Kommunen aflyste et møde fredag 26. februar. Diget er først blevet opmålt 
mandag 1. marts. I løbet af få uger foreligger alle beregninger.
Søren Bjerregaard presser på for sagen kan afsluttes hurtigst muligt.
Der skal laves en beregning på, hvor meget jord Digelaget skal køre på 
digekronen. Det ligger i aftalen, at vi skal bringe den op i kote 3,97 på hele 
strækningen.
1. etape af digekronen forventes at påbegynde i løbet af foråret. Det bliver på 
strækningen fra Birkemose til den sydligste ende af Bøtøskoven. Projektet vil 
starte her, fordi det er her diget er højest.
Søren Bjerregaard roser dialogen med John Brædder i hele sagen.
Ud fra de stikprøver, der er foretaget, ser det fint ud. Det laveste punkt er 
foreløbig kote 3,84.

12. Sandfodringsprojektet
Søren Bjerregaard orienterede om, at der kommer udfordringer, hvis vi skal 
nå sandfordringen i for-sommeren. Der har været bemærkninger og klager til 
projektet, derfor trækker det ud.
Det er sandsynligt, vi kan starte 1. maj. Men det er lige før vi ikke kan 
gennemføre projektet, før turistsæsonen starter.
Formanden håber vi kan indgå et samarbejde med Det Lollandske Dige, fordi 
de har et tilsvarende projekt.
Vi har søgt staten om tilskud til sandfodring. Vi fik afslag, fordi vi er placeret i 
kategori 2. Der blev kun tilskud til dem placeret i kategori 4 og 5.
Det kan være projektet må udskydes til efteråret eller udsættes til næste 
forår, fordi vi er ved at være i tidsnød.
Man får mest glæde af sandfodringsprojektet, hvis det bliver pumpet ind på 
stranden i foråret.
En henvendelse til kommunen har vist, at vi nok ikke kan nå 
sandfodringsprojektet i foråret. Der er ingen problem i, at vi kan vente til 
foråret 2022.
Søren Bjerregaard tager fat i en strandentreprenør i forhold til planlægning af 
beplantning efter sandfodringen.

13. Redegørelse for partsfordeling. Hvordan er partsfordelingen i dag 
skruet sammen og er den rimelig? Diskussion og beslutning om 
bestyrelsen skal indsende forslag til kommunens arbejde med nye 
vedtægter om ændret partsfordeling
Christian Schou har ønsket en behandling om, hvorfor vi har parter og ikke 
udregner betalingen via ejendomsskatten.
98 procent betaler 190 kr. inklusiv moms uanset størrelse på grund. 
Fritidsgrundejere og fastboende repræsenterer 95 procent, mens de 
resterende fem procent dækkes af landbruget samt ejendomme med særlige 
beregninger.



Carsten Kragh fra LE34 deltog og opfordrede bestyrelsen til at lave så simpelt
et partfordelingssystem som overhovedet muligt, hvis systemet skal ændres.
Hvis vi lægger vores partsystem om, så hver får én part, så vil beløbet stige 
fra 190 til 210 kr. for en sommerhusejer pr. år.
Hvis vi hver får én part pr. ejendom vil vi gå fra 3,3 mio. parter til 8000 parter, 
hvor alle betaler det samme beløb årligt – 210 kr.
For landbruget vil det betyde en reduktion i snit fra 517 kr. til 210 kr. årligt.
Digelaget kan formentlig spare op imod 30.000 kr. årligt, som vi i dag betaler 
til landinspektøren.
Formanden kontakter kommunen om det er muligt med en simpel løsning, 
hvor alle tildeles én part.

14. Årsmøde 2021. Diskussion og beslutning om tid, sted, form og 
annoncering
Søren Bjerregaard forespørger Idestrup Hallen om mulighed for årsmøde 20. 
juni.
Senest 1. maj skal det besluttes om årsmødet kan finde sted 20. juni på 
grund af mulige corona-restriktioner.

15. Forslag om opsætning af 5 styks webkameraer langs diget: Et ved 
Elkenøre, et ved Sildestrup, et ved Marielyst, et ved Bøtøskoven og et 
ved Gedesby. Kameraerne skal gøre det muligt for os alle altid at kunne 
se, hvordan strand og hav arter sig på digets hjemmeside
Christian Schou har stillet forslaget og forklarer, at man ser webkameraer 
mange steder. Eksempelvis på Vestkysten. Det kunne styrke diget som 
attraktion.
Det skal ikke være et overvågningskamera. Det skal være kamera, der er højt
placeret som ikke er til gene for strandens brugere.
Christian Schou arbejder videre med forslaget. Han tjekker det juridiske og de
økonomiske perspektiver. Hensigten er, at der skal fremlægges et forslag til 
årsmødet.

16. Informationsniveauet i bestyrelsen. Diskussion og beslutning om, 
hvad der skal informeres om mellem møderne fra formandens side til 
bestyrelsen
Christian Schou roser Søren Bjerregaard for, at informationsniveauet er 
steget betragteligt i 2021.
Christian Schou nævner, at den første periode i bestyrelsen var frustrerende, 
fordi der ikke kom særlig mange informationer fra formanden.
Formanden erkendte, at informationsniveauet ikke var så højt under 
forhandlingerne med borgmester John Brædder. Men det handlede om, at 
kortene skulle holdes tæt til kroppen for ikke at løfte sløret for 
forhandlingsprocessen.
Søren Bjerregaard er indstillet på at lave et informationsbrev til bestyrelsen 
én gang om måneden. 



17. Digelaget og Facebook
Der er kommet en henvendelse til bestyrelsen fra Malene Kobbernagel, som 
har oprettet Det Falsterske Digelag på Facebook.
Søren Bjerregaard oplyser, han ikke bruger Facebook.
Folk er velkommen til at ringe til mig, men jeg debatterer ikke på Facebook, 
siger formanden.
Benny Ellekjær og Sven Andersen mener ikke digelaget skal være 
repræsenteret på Facebook. De mener, Malene Kobbernagels side skal 
stoppes, fordi siden ser officiel ud.
Søren Bjerregaard henvender sig til Malene Kobbernagel, når der er en 
afklaring på, hvad der sker med Facebook-gruppen for Det Falsterske Diges 
Forfald.

18. Næste møde
Der er digesyn 5. maj. Kystdirektoratet kommer på besøg og diget bliver 
gennemgået.
Næste bestyrelsesmøde afholdes 26. april.

19. Eventuelt
Sven Andersen foreslår, at Guldborgsund Kommune fremover inviteres med 
til digesyn – første gang 5. maj.
Sven Andersen forsøger at arrangere et møde vedrørende beredskabsplanen
i juni med politiet.
 

Referent: Mads Glenn Wehlast – 8. marts 2021.
 

 

 

 


