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      25. maj 2018. 

Generalforsamling torsdag den 24-5-2018, kl. 1900 

På Kramnitsevej 21D, Kramnitse 

___________________________Referat. __________________________ 

Dagsorden: 

Generalforsamling: 

DET LOLLANDSKE DIGELAG afholder generalforsamling 

Torsdag den 24-05-2018, kl. 19.00 

På Kramnitsevej 21D, Kramnitse. 

Dagsorden ifølge digelagets vedtægter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning om digelagets aktiviteter i det forgangne år. 

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning 

 til generalforsamlingens godkendelse. 

4. Forelæggelse af budget for 2019 til orientering og drøftelse. 

5. Behandling af indkomne forslag: 

(Ingen indkomne forslag). 

6. Valg af medlem til bestyrelsen og dennes suppleant. 

Følgende opstiller til valget: 

a. Henrik Marcussen, Højrebyvej 101, 4900 Nakskov. 
Som dennes suppleant: 
Bjarne Zachariassen, Havsnæsvej 18 Vesternæs, 4900 Nakskov. 

7. Valg af revisor. 

Forslag: statsaut. Revisor Lars Strange Hansen, 

Beierholm, Nykøbing F. 

8. Eventuelt. 

 

På generalforsamlingen udleveres digelagets regnskab. Hvis dige skatteydere ønsker regnskabet tilsendt inden 

generalforsamlingen, kan det rekvireres på tlf. 42159949. 

 

For at få adgang til mødet og kunne stemme, skal man være dige skatteydere til Det lollandske digelag. 

Stemmesedler udleveres ved indgangen mod dokumentation i form af ejendomsskattebillet. Der kan kun stemmes 

ved personligt fremmøde, og der kan kun afgives en stemme pr. person, uanset hvor mange ejendomme 

vedkommende ejer. 

 

Digelaget er vært ved en kop kaffe, øl og vand. 

På bestyrelsens vegne 

Søren Jensen, formand. 

 

 

Kramnitzevej 21 D, 4970 Rødby, Tlf. 5478 02 38, Mail: am@lollandsdigelag.dk 
 Det Lollandske Digelag administrerer, vedligeholder og udbygger digerne på Sydlolland fra Nakskov til Keldskov, en strækning på ca. 70 km incl. forløbningsdiger.  

mailto:am@lollandsdigelag.dk


Der var 16 tilstede, som alle var stemmeberettiget.                                                                                   
Formanden bød velkommen. 

 

Ad.1. Formanden foreslog advokat Jeppe Søndergaard som dirigent.                                 
Jeppe Søndergaard blev valgt.                                                                                    
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i.h.t vedtægter, 
og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser. 

 

Ad.2. Formanden aflagde beretning om digelagets aktiviteter. 

 

 Formandens beretning: 

 

Velkommen: 

Velkommen til alle fremmødte, til digelaget 5 generalforsamling. 

Vi har fastholdt at det er her på matriklen Kramnitsevej 21 D vi vil afholde vor generalforsamling, hvor det 

samtidig giver mulighed for at se bygninger, redskaber og hvad vi går og arbejder med på værkstedet. 

En særlig velkomst til Christian Borre Hansen fra Femern, som vi vender tilbage til senere. 

Praktisk information: Der kan hentes drikkelse oppe ved bordet. Toilet er der inde ved kontoret. 

Præsentation:  

Bestyrelsen: Hans Jørgen Krag, Henrik Marcussen, Thomas Due, Henning Rasmussen og Søren Jensen.  

Henning Rasmussen er udpeget af Lolland Byråd. Tidligere var det Torben Larsen på denne 

post, men ønskede ikke at fortsætte. 

Medarbejdere: Digechef Allan Møller, Dige-opsynsmand Morten Haugaard og dige-medarbejder Morten                      

Wagner        

Aktiviteter på Diget: 

Som jeg har nævnt på tidligere generalforsamlinger, har Digechefen udarbejdet et årshjul på de aktiviteter 

der skal udføres på Diget, dels den almindelige drift, men også nye tiltag og få dem lagt ind i de rigtige 

terminer.    

De tidligere år har der stået en meget stor Dige port som kunne besigtiges, men i år er det en noget mindre 

port, som skal monteres ved Handermelle udløbet. 

Vinterskader har været begrænset, men alligevel har vi måtte reparerer med 470 ton sten på strækningen fra 

Ålehoved til Vesternæs.    



Vi har oplevet store kystforandringer, hvor sandforstrand har været helt væk, men stort set er gendannet igen. 

Det fortæller lidt om naturens kræfter der flytter på materialerne. 

Sandfodring ved Østersøbadet: Vi afventer godkendelse fra Kystdirektoratet. Det er velvidende at Femern 

forventes at begynde anlægsarbejdet i 2020, hvor noget af det første bliver at der skal bygges en stenmole ud, 

lige før Østersøbadet.  

Projekter og anlæg: 

Femern: Femern projektet har kørt længe i en fase hvor det har handlet om en høringsproces, en masse 

indsigelser osv. Men noget tyder på der er ved at ske noget lige om lidt…det kan være vi får mere at vide om 

det senere, men der er lavet aftale om en ekspropriation af Diget når anlægsarbejdet pågår. Foreløbig til 

2023. 

N8: National cykelrute 8, som nu er lagt bl.a. på en strækning af det Lollandske Dige. (Fra Nakskov til 

Rødbyhavn). Det har medført at vi er ved at forbedre cykelstien fra Nakskov til Maglehøj, hvor der bliver 

lagt slotgrus på hele strækningen. Der er kommet nye skilte, og med nye piktogrammer. Det er udgiftsneutral 

for DLD. Der er bevilliget 836.330 kr. fra grøn ordning. 

Afgræsning: Vi har i mange år haft afgræsning ved Bunddragerne, men nu arbejdes der også på afgræsning 

på arealet mellem Hummingen og Kramnitse. Der vurderes også på et området vest for Kramnitse havn, syd 

for Diget. 

Kommunen har også luftet om der var mulighed for opsætning af shelder og kanopladser. 

 

     

Med venlig hilsen 

Søren Jensen 

 

Debat: 

En dige skatteyder spurgte indtil, om hvorfor digelaget ikke kørte sand fra Kramnitse, som havde gjort før. 

Formanden oplyste, at det blev opgivet primært pga. af belastningen af vejene, hvor transporterne kørte. 

Tidligere bestyrelsesmedlem Torben Larsen supplerede med, at dengang man etablerede stenhøfderne ved 

Næsby, brugte man sand fra Kramnitse, som blev dozet ud pga. af stor vanddybde.  

 

 

 

Ad.3. Fremlæggelse af regnskab: 

Statsaut. revisor Lars Strange Hansen fremlagde et sammendrag af årsrapporten, hvor 

der blev orienteret om de respektive poster i regnskabet. 

 

Debat: 

Der blev ikke stillet spørgsmål til regnskabet, og regnskabet blev godkendt. 

 



 

 

  

Ad.4. Fremlæggelse af budget: 

Digechef Allan Møller fremlagde budgettet for 2019, hvor han orienterede om 
baggrunden for budgettet, samt de investeringer som diget står over for i 2019. 

 Debat: 

Der blev ikke stillet spørgsmål til budgettet. 

 

Ad.5. Behandling af indkommende forslag: 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Ad.6. Valg af medlem til bestyrelsen og dennes suppleant: 

Der var opstillet en kandidat, Henrik Marcussen, som modtog genvalg. Som dennes 
suppleant er Bjarne Zachariassen. 

 

 

Ad.7. Valg af revisor: 

Valgt som digelagets revisor blev:                                                                                 
Statsaut. revisor Lars Strange Hansen, Beierholm, 4800 Nykøbing F.   

                  

Ad.8 Eventuelt:  

Debat: En dige skatteyder spurgte indtil, hvad digelaget havde tinglyst på hans ejendom i 
september 2017. Digechefen oplyste, at der var tale om tinglysning af de sidste nye 
vedtægter. Digechef oplyste, at det havde været problematisk med tinglysnings-
retten, da der var tale om meget store mængder tinglysninger, og at man kun kunne 
tinglyse i ”klumper” af ca. 100 stk.                                                                                                                                                   

 



 

Formanden takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 20,00 

 

 

Referat godkendt d.    /    - 2018 

 

_________________________                                                                                                                             
Jeppe Søndergaard                                                                                                                                      
Dirigent. 

 

Efter Generalforsamlingen trådte bestyrelsen sammen, under ledelse af Hans Jørgen krag (længst 
siddende bestyrelsesmedlem iht. §8) for at vælge formand. En enig bestyrelse genvalgte Søren 
Jensen som formand. 

Bestyrelsen består således af: 

Søren Jensen (formand), valgt som repræsentant for sommerhusejere.                                                               
Henning Gunnar Errebo Rasmussen, udpeget af Lolland Kommune.                                                         
Thomas Due, valgt som repræsentant for ejere af landbrugsarealer.                                                                     
Hans Jørgen Krag, valgt frit blandt dige skatteyderne.                                                                                 
Henrik Marcussen, valgt frit blandt dige skatteyderne. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


