Referat af generalforsamling den 18. juni 2016
Hyllingebjerg – Liseleje Kystbeskyttelseslag
Deltagere 24 deltagere inklusiv bestyrelsen
Fra bestyrelsen er mødt:
Frits Thaulow (FT)
Carsten Frölich (CF)
Nina Wahl Asmussen (NWA)
Jens Borelli_Kjær (JBK)
Kommunens repræsentant:
Hans Buur (HB)
Forretningsfører:
Kenneth Andersen (KA)
Valg af dirigent
Svend Erik Søgaard (SES)er af bestyrelsen indstillet til dirigent og
blev af generalforsamlingen valgt.
Dirigenten kunne herefter konstatere at generalforsamlingen er
indkaldt i overensstemmelser med vedtægternes bestemmelser.
Bestyrelsesberetning
Formand Frits Thaulow (FT) byder velkommen og starter sin
beretning.
Bestyrelsesmøder:
Bestyrelsen har løbende over det sidste år afholdt bestyrelsesmøder.
Nedgangen ved Kystvej 38
Endvidere har det været afholdt møde med borgermesteren omkring
nedgangen til stranden ved Kystvej 38. Kystdirektoratet er tillige dybt
involveret i denne sag. Det medfører en række konsekvenser, som vil
blive omtalt senere i beretningen.
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Fiskerev
Bestyrelsen har været travlt optaget af at se konsekvenserne af det
etableret fiskerev. Der ligger en video taget under vandet som filmer
fiskerevet på hjemmeside. Fiskerevet er blevet promotet i forskellige
sammenhæng i det, der er skabt stor interesse for dette fiskerev.
Det viser sig nemlig at sådanne fiskerev har meget gavnlige effekt i
forhold til fisk som yngelplads og marine biologien. Bestyrelsen har
fået udarbejdet en ekspertrapport, som gennemgår den gavnlige
effekt revet ser ud til at have. Rapport er oplagt på hjemmesiden.
Opmåling af kysten
Der er ligeledes gennemført en opmåling af hele kyststrækningen, der
viser den gavnlige effekt kystbeskyttelsesprojektet har på
sandforholdene, stranden og bundforholdene indtil 8 meters dybde.
Ligeledes er disse oplagt på hjemmesiden.
Pejlingerne viser således, at anlægget fastholder sandet. Det er
tankevækkende, at vi både samler og fastholder på sandet på vores
strækning.
Nordkyst Projekt
Bestyrelsen har været involveret i Nordkystens Projekt igennem
samvirket. Det har været omfattende. FT sidder forretningsudvalget.
Der er udarbejdet en juridisk rapport fra Advokatfirmaet Horten, der
belyser den uanede mænge af klagemuligheder borgerne har i
forbindelse med etableringen af sådan et projekt. De mange
klagemuligheder gør bestyrelsen bekymret for, at Nordkyst Projektet
aldrig bliver en realitet, og såfremt projektet skulle blive en realitet,
vil der gå en årrække.
Det vanskelige i denne sag er at se hvor mange penge, der er
involveret i forarbejdet til projektet i form af rådgiverrapporter og
andre indledende manøvrer inden det overhovedet er gået i gang.
Pengene anvendes til jurister, ingeniører og andre, der skal udarbejde
diverse projekteringer og konsekvens beregningerne. Disse mange
midler udsulter de kommunale pengekasser, der i forvejen er små.
Samvirket afholdte den 17. juni 2016 et møde med diverse
ingeniørfirmaer i forbindelse med at de skal udarbejde et facility study
til Nordkyst Projektet. Målet med denne rapport, der skal leveres
ultimo august 2016 er at fremkomme med løsningsforslag, der ligger
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indenfor den metode som Kystdirektoratet i dag forvalter
lovgivningen efter. Det vil sige sandfordring.
Man forventer at projektarbejdet for Nordkyst Projektet skal kunne gå
i gang i 2019. Før denne tid er der både kommunevalg og
klagemuligheder.
Debat i forbindelse med statens engagement i kysten
Bestyrelsen har stillet spørgsmål til politikerne på Christiansborg:
”Hvad der skal ske med eftervirkningerne af BODIL”. Hertil svares: at
man afventer Kystrapporten for hele landet, der nu er forsinket til
august i år.
Nyt projekt
Bestyrelsen vil gerne etablere en bedre sikring af både vestsiden og
østsiden af lavet. Bestyrelsen har stillet spørgsmål til Niras, hvorvidt
fiskerev alene kan anvendes som kystsikring. Niras meddelte at
sådanne anlæg holder på sandet men beskytter ikke mod
ekstremhændelser
Den 16. juni 2016 blev der afholdt møde med Kystdirektoratet, hvor
skræntfodssikring på blev drøftet.
Lovgivningen stiller krav om, at der skal sandfodres hver gang, der
etableres en ny skræntfodssikring. Sker der ændringer i eksisterende
skræntfodssikringer, der er udover almindelige vedligeholdelse, skal
der indhentes en NY tilladelse. Alle nye tilladelser pålægger grundejerne at sandfodre med samme mængde sand som skræntfodssikring holder på. Dette vil være en lokal sandfodring, der skal
ske vedvarende.
Hvis Kystlavet etablerer et projekt, hvor der både etableres fiskerev
og bølgebrydere vil det betyde, at vi pålægges en permanent
sandfordring med samme mængde sand som projektet holder på. Se
mere under punktet EVENTUELT.
Manglende udbetaling af Stats-delen
Kystdirektoratet har meddelt at der ikke vil blive udbetalt penge til
lavet fra Kystpuljen længere.
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Bestyrelsen anmodede i den forbindelse om at få agtindsigt i med
henblik på at få oplyst hvilken lovhjemmel, der lå til grund for den
manglende udbetaling.
Vores Nabolav tog initiativ til et direkte møde med borgermesteren,
der herefter sikrede udbetalingen til alle de lav, som får udbetalt en
del fra staten.
Drøftelser med Kystdirektoratet
Kystdirektoratet hævder at vores strækning er unik og at den
fungerer godt, men at lavet sandfordrer for lidt. Bestyrelsen har
derefter meddelt at vi kunne præsentere et projekt, der sikrer denne
sandfordring. Hvis vi kan lave en beregning, der viser, hvor meget vi
fastholder vores sand og tillige sandfodre i samme mængde.
Kystdirektorat forventes at kunne se en mening med at etablere en
helhedsløsning for hele strækningen, således at det er Kystlavet, der
forestår den permanent sandfordring.
Nordvestvej 15, Malene Mailand:
Hvad vil det koste at sandfodre?
FT.: Det ved vi endnu ikke, men et groft gæt er: 10.000 til 25.000kr
per lodsejer om året.
Tror Bestyrelsen på det fælles kommunale Nordkyst Projekt?
FT: Nej, det sker tidligst i 2019. Men vi ønsker at gøre en indsats nu,
og at skabe et grundlag for at bestyrelsen se på sandtransporten og
identificere aktuelle sandmængder for at kunne disponere
indsatsområder.
Hyllingebjergvej 78, Bjarne Bo Jørgensen:
Sandfordring og faste anlæg: Spørgsmålet er, om der skal etableres
en diskussion på et langt højere plan? Dette skal løftes til et højere
niveau så det er på et nationalt politiskplan.
FT: Enig. Strandbeskyttelseslinjen og anlæg på stranden foran denne
administreres af Kystdirektoratet. Deres beføjelser er totale.
Kystloven bør ændres, hvis vi skal håbe på, at der sker ændringer i
administrationspraksis.
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Rådgiverne er af den opfattelse, at sandfordring er denmetode, som
Kystdirektoratet ønsker fastholdt. Niras mener, at det skal ske i
kombination med hårde anlæg, hvis man skal sikre sig mod
ekstremhændelser.
Både DHI og COWI siger at der sker en forstejling af strækningen
foran de hårde anlæg, hvilket vi gerne vil modbevise med vores
gennemførte pejlinger siden 1997.
Haldsvej 26, Herbert Nathan:
ER det korrekt forstået at der skal lægges sand op ad
strandfodssikringerne? Altså at de skal dækkes til at og holdes
dækket af sand?
FT: Ja, det er korrekt. Kystdirektoratet kræver at alle nye tilladelser
af skræntfodssikringer skal holdes dækket af sand, og at den
sandmængde som skræntfodssikringen holder på skal tilsvarende
permanent sandfodres.
Kystvej 10: Finn Nielsen:
Vi har kæmpet i mere end 2 år for at få lov til at lægge sten.
Direktoratet fastholder en vedvarende tildækning og at vi skal
sandfodre.
FT: Ja det er blevet en religiøs diskussion!
Hyllingbjergvej 116, Peter Bindner
Den ny Planlov kommer i høring i oktober 2016. Opråb fra alle
kystejere, der har det tilfælles, at vi bliver terroriseret af embedsfolk
som for eksempel Kystdirektoratet.
En af de nye regler i den nye Planlov er, hvis der er etableret et hårdt
anlæg så kan der etableres et hårdt anlæg igen. Dette må således
også kunne gælde de anlæg såsom skræntfodssikringer.
Hyllingebjergvej 78, Bjarne Bo Jørgensen:
At vi får løftet diskussionen op på nationalt niveau. At det vises frem
hvordan Kystdirektoratet teoriserer de enkelte lodsejere.
FT vi har været i kontakt med Hans Andersen fra venstre og
fremskridts partiet, Pia Adelsteen i folketinget.
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Hvad er timingen med pressen? Nørlev kommune har fået en
kompromisløsning til høring, hvor der skal fodres med 12.000 m3. og
derefter 18.000m3 hver 3. år. Heraf fremgår det, at Kystdirektoratet
er presset.
Kystvej 34, Christian Olrik:
Er der er nogen, der har etableret et samarbejde med de steder, som
er udsatte og har store problemer med Kystdirektoratet.
FT: Jeg er i tæt kontakt i Claus Holm fra Nørlev, Jylland. Her var lavet
meget tæt på at indstævne Kystdirektoratet.
Kystvej 34, Christian Olrik:
Vi har pligt til at vedligeholde, og det har vi henholdt os til. Det har
Kystdirektoratet gjort indsigelser imod.
Hyllingbjergvej 116, Peter Bindner:
Hvis man skal have fat i politikerne så skal projektet gøres så klart, at
vi hæver os over de små ting men illustrerer, hvilke konsekvenser at
skræntfodringssikring, sandfordringen, og hårde anlæg har for at
bevare vores ejendomme og strand.
Vi må vise, hvordan sådanne konsekvenser er hvis vi ikke ændrer, og
vise hvilke konsekvenser, det har hvis vi ændrer.
Dette skal ske i en ’simpel og pædagogisk form’
Hyllingebjergvej 78, Bjarne Bo Jørgensen:
Jeg mener, at det er vigtigt og alvorligt, så hvis vi skal tage debatten
med politikerne, skal der hyres en kommunikationsekspert.
FT: Bestyrelsen vil tage dette til overvejelse.
Kystvej 10, Finn Nielsen:
Vi er blevet chikaneret af Kystdirektoratet, der vedvarende beder os
bruge penge på en ekspert, som skal beregne hvor store sten vi kan
bruge i et skræntfodsikringsprojekt. De har bedt os omberegne flere
gange, med henvisning at Kystdirektoratet har glemt at medtage
mængden af sand etc.
Haldsvej 26, Herbert Nathan
Vestkysten i Jylland har været meget i pressen. At løfte dette
spørgsmål i pressen nu er godt tidspunkt.
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Det teknologiske er altid det, som stopper disse projekter.
FT: Det er lykkedes at få stillet spørgsmål, men ministrene henviser
til at man afventer Kystrapporten på landsplan
FT: Timingen er god nu i forhold til Planloven.
Kystvej 16, Olaf Wahl Asmussen:
Det er håbløse krav som Kystdirektoratet stiller.
Hyllingbjergvej 116, Peter Bindner:
Politikerne siger ja, hvis det er tydeligt og der politisk er stemmer i
det.
Kystvej 16, Olaf Wahl Asmussen:
Det handler om at hente stemmer til næste valg. I Tisvilde, hvor jeg
bor, kæmper de også med Kystdirektoratet. Formanden for denne
gruppe har skrevet flere artikler og skriver, at det er et
statsanlæggende. Da man skulle bygge København hentede man
materialer fra nordkysten.
Hyllingbjergvej 116, Peter Bindner:
Esben Lunde Larsen er manden, vi skal holde møde med. Det er ham,
der er interesseret og som skal påvirkes.
Kystvej 32, Claus Johnsen:
Claus repræsenterer Danske Anlægs Entreprenører, som var til møde
med Kystdirektoratets juridiske medarbejder i Lemvig.
Vi entreprenører er udfordret ved, at når vi skal rådgive kunderne og
følge loven kan vi se, at det ikke i praksis vil fungere for den enkelte
lodsejer. Kystdirektoratet er af den opfattelse, at det eneste
lodsejerne ønsker, er at spærre for den offentlige tilgang til de danske
strande og at lodsejerne hellere bruger penge på en advokat til at
slås med Kystdirektoratet end at sikre en sandfordringen. Deres
argument er at man skulle have sandfordret for 30 år siden.
Kystvej 16, Nina Wahl Asmussen
Vi skal sikre os nogle parallel spor og sikre os rækkefølgen, så vi ikke
spænder ben for os selv. Vi har en mulighed for en forhandling med
Kystdirektoratet initieret af Kystdirektoratet, så denne mulighed skal
undersøges og udnyttes.
7

FT: Rækkefølgen kunne være:
1. Møde med Esben Lunde Larsen, minister
2. Timing med Pressen
3. At det nye Liseleje kystprojekt præsenteres hurtigst muligt for
Kystdirektoratet som et samlet projekt.
Hyllingbjergvej 116, Peter Bindner:
Tidshorisonten for hvor meget vi kan påvirke Planloven er afgørende.
Og det er nu.
Jeg tror ikke på at det nye anlæg vil blive godkendt.
Dirigent opsamler diskussionen:
Bestyrelsen arbejder i 3 parallelle spor, der udgør:
 Møde med Esben Lunde
 Timing med Pressen
 Det nye Liseleje kystprojekt præsenteres hurtigt mulig for
Kystdirektoratet som et samlet projekt.
Generalforsamlingen godkender bestyrelsens beretning med
applaus.
FT takker for året.
III Forretningsfører KA præsenterede herefter regnskabet.
Side 2: bestyrelsens godkendelse
Side 3: Ingen forbehold. En supplerende oplysning at regnskabet ikke
er revideret.
Side 4: Ingen påtegninger
Side 5: Ingen ændringer af praksis
Side 6: Bidragene er index regulerede, bortset fra Kystdirektoratets
tidligere andel der ligger fast.
Resultat viser kr. 321.000 i overskud.
SES: Er der bemærkninger?
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.

IV Forretningsfører KA præsenterer budgettet for 2016.
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Indtægter kr. 488.000.- årligt.
Der er ingen store poster i budgettet.
Jesper Pedersen er ansat med Løntilskudsordning i 3 måneder for
søge fondsmidler.
SES: Der er ingen kommentarer
Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.
V.
Valg af medlemmer/suppleanter: på valg Frits Thaulow
og som suppleant. Jens Borelli-Kjær, der har overtaget rollen som
suppleant.
FT genopstiller og blev af generalforsamlingen genvalgt.
Valg af suppleant. Jens Borelli-Kjær blev af generalforsamlingen valgt
som suppleant.
VI.
Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller til valgt af revisor og at Nærrevision fortsætter
arbejdet som forretningsfører.
Revisor Charlotte Vedel Bjerre blev af generalforsamlingen valgt til
revisor.
VII
Eventuelt.
NWA: Bestyrelsen gennemgår det samlet projekt , som man nu vil
undersøge både i forhold til projektering, økonomi og politisk.
Bjarne Bo Jørgensen: Innovationsfonden er aktuelt for dette projekt.
Peter Bindner: Sandfodring og projektet er en tung sag.
Generalforsamling støtter op om forslaget.
Kystvej 32, Claus Johnsen:
Lodsejerne inde i landet bør informeres og inddrages, som brugere af
stranden.
SES: Takker samlingen for god ro og orden.
FT: Takker dirigenten og for en god generalforsamling.
NWA den 20.6 2016

9

