
          Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag 
                     17. februar kl. 19:30 på Højskolen Marielyst 
 
Deltagere: Christian Schou, Mogens Mika, Cyrild Jørgensen, Søren Bjerregaard, Aksel Lindhardt, 
Benny Ellekjær, Mads Glenn Wehlast (sidstnævnte via Teams). 
Indbudt gæst: Jens Bundesen, Cowi (via Teams). 
Observatør: Thomas Bo Poulsen. 
Fraværende med afbud: Jens Corneliussen. 
Fraværende uden afbud: Sven Andersen. 
 
 
1. Godkendelse af dagsordenen. 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Renoveringen af digekronen: Stillingtagen til koten på digekronen og kommunens udspil 
omkring samme. 
 
Guldborgsund Kommune har lavet beregninger, der viser, at det vil koste digelaget 2,9 mio. kr., 
hvis digekronen skal bringes op i kote 3.97 på den resterende del af strækningen.  
 
Når man ser på kommunens beregninger, er det kun 1,9 km, der er under kote 3.90.  
Reelt er det samlet 3,6 km, der aktuelt er under kote 3.97. Hele 12 km af de 17 på digekronen er 
allerede over kote 3.97. 
 
Formand Christian Schou fik opbakning fra et flertal til, at man fraviger de 3.97 på den korte 
strækning det handler om på digekronen. Derved kan kommunen straks iværksætte renoveringen 
af den resterende del af digekronen. 
 
Søren Bjerregaard kunne ikke samle flertal til et ønske om at få en jurist til at se nærmere på 
kommunens beregninger, så digelaget i fremtiden kan regne med, at man ikke pålægges yderligere 
udgifter til digekronen. 
 
Søren Bjerregaard: Jeg er bekymret over det oplæg, jeg har set fra kommunen. Jeg mener, vi skal 
have en juridisk person til at se på, om vi er sikret i fremtiden, så digelaget ikke pålægges ekstra 
omkostninger. Vi skal i henhold til vedtægten have en digekrone på 2,51 m. Kommunen skal 
bekoste bredden til fire meter, fordi det er et ønske fra dem. Det må aldrig blive digelagets 
omkostning, at kommunen ønsker en bredere digekrone. 
 
Søren Bjerregaard ønsker assistance fra digeingeniør Svend Aage Sørensen fra Lolland. Han mener, 
at han skal assistere kommunen i volumenberegningen. 
 
3. Sandfodring: Stillingtagen til nyt tilbud fra Rohde Nielsen. 
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Efter en længere rundbords-diskussion i bestyrelsen endte det med en afstemning, hvor fem 
(Søren Bjerregaard, Mogens Mika, Benny Ellekjær, Cyrild Jørgensen og Mads Glenn Wehlast) 
stemte for at udskyde sandfodringen til sæsonen 2022/2023, fordi der blandt andet er mindst én 
mio. kr. at spare ved at vente med sandfodringen. 
 
Aksel Lindhardt og Christian Schou var betænkelige ved at udskyde sandfodringen og ville 
foretrække at sandfodre som planlagt i marts og april 2022 i nord og syd, altså ved Elkenøre og 
Gedesby. Det ville betyde, at man sprang Bøtø over. 
 
Bestyrelsen besluttede samtidig at gå i forhandlinger med Rohde Nielsen, der er valgt til at udføre 
opgaven, i håbet om, at der kan ske yderligere reduktion af prisen. 
 
Et stort ønske fra bestyrelsen er at reducere perioden, hvor der kan sandfodres. Bestyrelsen ser 
gerne, at sandfodringen kommer til at ske medio februar 2023 til udgangen af april 2023. 
 
Ved at udskyde sandfodringen til sæsonen 2022/2023 kan prisen reduceres til niveauet 7,8 mio. 
kr. plus moms. Der kan dog ske en yderligere reduktion, hvis oppumpet sand fra Gedser Havn og 
eventuelt Grønsund kan benyttes hos os.  
 
Bestyrelsen går nu i realitetsforhandlinger med Rohde Nielsen. Fordelen ved at vælge Rohde 
Nielsen er samtidig, at det også er dem, der står for oppumpningen af sand fra Gedser Havn. 
 
4. Indkøb af drone efter forslag fra digeskatteyder 
 
Forslag fra en digeskatteyder om indkøb af drone til 15-20.000 kr. til at se, hvordan stranden og 
diget udvikler sig løbende. 
 
Forslaget blev diskuteret, men også forkastet, fordi det ikke er muligt at opsætte faste fixpunkter 
på stranden, der kan afsløre, hvordan dige og strand udvikler sig hen over året.  
 
5. Eventuelt 
Her diskuterede bestyrelsen digelagets økonomiske situation, fordi der er udsigter til, at kassen 
bliver tømt med den forestående sandfodring. Kasserer Cyrild Jørgensen fremlægger på 
førstkommende bestyrelsesmøde et udkast til det kommende års budget, hvor der rundt om 
bordet var enighed om, at digeskatten med sikkerhed kommer til at stige. Derfor er det 
nødvendigt at opbygge et kapitalberedskab, så der kan sandfodres igen om fem år. 
 
Det næste bestyrelsesmøde er flyttet fra 6. maj til 28. april på Oldfruen.  
Referent Mads Glenn Wehlast. 
Mødet afsluttet kl. 21.15 


