Ulvshale-Fællesskov Digelag.
Ordinær Generalforsamling lørdag den 30. april 2022.
Formandens beretning.
Grundet Corona blev vores sidste generalforsamling afholdt med mange måneders
forsinkelse. Den blev afholdt den 18. sept. 2021. Nu håber vi alle sammen, at den næsten
2 år lange Coronaperiode er er lagt bag os, og at vi fremover kan afholde vores
generalforsamling rettidigt.
1. Præsentation af bestyrelsen og dens rådgivere.
Siden generalforsamlingen i sept. 2021 har bestyrelsen bestået af Michael Lippert, der
varetager kassererhvervet, Dorte Egestad, der med sin bankfaglige baggrund bistår
omkring økonomien, og desuden er hun også kyndig ud i edb. Sidste medlem er mig selv,
som er formand.
Hvert bestyrelsesmedlem har en personlig stedfortræder/suppleant og disse har været Ole
Lie, Lau Ege Fransen og Betty Hemmingsen.
Rådgivende ingeniør: Svend-Aage Sørensen er rådgivende ingeniør og projekterende
omkring dige sikring.
Landinspektør: Henrik Plenge fra Landinspektørfirmaet LE 34 er Digelagets
landinspektør. I henhold til vedtægterne fastsættes det bidrag, der skal betales til
Katastrofefonden af en landinspektør. Henrik Plenge gennemgår hvert år vores område for
ny-og tilbygninger og fastsætter i henhold til vedtægterne bidraget til Katastrofefonden.
Bidraget er afhængigt af, hvilken kote bygningen ligger på, og bidraget betales over 10 år.
Kystdirektoratet: Den statslige myndighed Kystdirektoratet er er den besluttende
myndighed for dele af kystbeskyttelsen.
Vordingborg kommune er tilsynsmyndighed i forhold til vores diger. Samtidig har
landets kommuner i sept. 2018 overtaget dele af myndighedsopgaverne fra
Kystdirektoratet.
Vordingborg kommune har således 2 kasketter på, nemlig både som tilsynsmyndighed og
som besluttende myndighed.

2. Digets tilstand.
I henhold til vedtægterne er Digelagets formål kort og godt at vedligeholde, styrke og
bevare de diger, der blev opført i 1875.
Hvert forår foretager den rådgivende ingeniør sammen med bestyrelsen en grundig
gennemgang af specielt Nordre dige, fordi diget ligger ud til en eksponeret kyst – dvs.,
hav, vind og vandstandsstigninger påvirker kystlinjen kraftigt.
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Søndre dige, som ligger ud til Stege bugt, er et fredeligt område, hvor kystlinjen er helt
stabil, og diget kun påvirkes ved ekstremt højvande. I de sidste 40-50 år har der kun været
et tilfælde, hvor vandet var en 15-20 cm fra at gå over digets krone.
Diget langs Ulvshalevej fra den vestlige ende og hen til de offentlige toiletter er på visse
strækninger forstærket med sten, og de virker efter hensigten. Der har ikke været nedbrud
på for diget.
Konklusionen er, at det er ikke påkrævet at stenforstærke de ca. 300 meter, som ikke er
forstærket med sten her og nu, men Digelagets må påregne, at der skal stenforstærkes
inden for en overskuelig tid.
Bølgebryder nr. 1, 2 og 3 lægger ved ”moræneknolden”, som ikke hører med under
Digelagets ansvarsområde.
Bølgebryder nr. 2, 3, 4 og 5 er gennem tiderne blevet længere, således at åbningen
mellem bølgebryderne er ca. 45 meter. Ud over at beskytte digerne er der kommet en
meget stor mængde sand bag bølgebryderne, og sandet er bevokset med marehalm, som
holder på sandet.
Bølgebryder nr. 1 er ikke blevet forlænget.
Konklusionen er, at ingen tiltag er påkrævet.
Mellem Bøndernes vej og Husmændenes vej er dige foden i dag beskyttet af store sten
og dige skråningen er opbygget af beton op til kvote på ca. 200 cm.
Konklusion. Der er ikke umiddelbart behov for tiltag de næste år, da diget er stærkt og i
god stand.
Langsigtet vurderer Ingeniøren at den bedste kyst- og dige beskyttelse på denne
strækning er etablering af de planlagte bølgebrydere mellem de eksisterende 2
bølgebryderområder. Der vil skabe den fornødne dige sikkerhed med de stigende
højvande og kraftig vindforhold vi oplever.
De vil stoppe bølgernes voldsomme kraft ruller ind over stranden og svække dige foden.
En billigere alternativ mulighed vil være at styrke stensætningen ved dige foden kraftigt.
Derved vil stranden forsvinde ved at sandet vil blive skyllet ud af bølgernes kraft..
Fra øst og mod Husmændenes vej er der etableret 3 ½ bølgebryder og disse fungerer
efter hensigten, så dér er ikke behov for tiltag.
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3. Bestyrelsen.
Bestyrelsen har i perioden siden sidste generalforsamling i september 2021 arbejdet med
at formulere ændrede vedtægter, få styr på diverse papirer i forbindelse med
kassererskifte, opdatering af hjemmeside og har hjemtaget kartotek over Digelagets
medlemmer.
Hidtidig har Digelaget anvendt Grundejerforeningens kartotek mod behørig betaling.
Hjemtagningen betyder, at Digelaget nu selv kan rette henvendelse til Digelagets
medlemmer.

4. Færdsel på diget.
I de 16 år jeg har siddet i Digelagets bestyrelse har der været diskussion om, hvorledes vi
friholdt diget fra færdsel til fods, med Mountain bikes, andre køretøjer og biler.
Problemet indebærer også, hvordan vi undgår at folk laver deres egen private sti over
diget.
En anden problematik er, hvorledes vi lærer folk at bruge nedgangstrapperne og ikke gå
ved siden af trapperne. Og som bekendt har vi ikke fundet de vise sten.
For år tilbage lavede vi et flot lamineret kort på 3 sprog med angivelse af alle dige
overgange og opfordring til at passe på digerne – lige til at have liggende i sommerhuset til
gæster.
Det blev omdelt til alle sommerhuse og havde faktisk en effekt dén sommer.
For ganske nylig så jeg et opslag på Facebook i gruppen ”Os, der elsker Ulvshale”.
Opslaget var et foto af vores grønne standere med piktogrammer. Første piktogram viser
en kvinde gående på diget, og over billedet er der en rød streg, som indikerer, at det må
du ikke.
Billedet er ledsaget af en tekst, hvor der står: ”Er der nogen der ved hvad det betyder”.
Den nye sommerhusejer, der har lagt billedet op, har ikke kunnet tolke, hvad billedet
betyder, og det er der sikkert mange flere der heller ikke kan. Så det ved vi nu og tage til
efterretning.
Muligvis skulle vi lave en folder til alle sommerhusejere, så alle i det mindste er bekendt
med reglerne.
I samme materiale skulle der for øvrigt stå, at digelagets arealer ikke måtte beplantes. Jeg
har nu flere steder set, at der er lavet beplantning med påskeliljer på digelagets arealer.
Dette er ikke tilladt.

Kirsten Overgaard
Formand

3

